1. ชื่อโครงการ : การจัดงานสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 62 ประจาปี 2561
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ./มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 1
3.2 มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ :
มกราคม 2561
5. สถานที่ดาเนินงาน :
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
6. หลักการและเหตุผล :
วันครูได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี
สถานที่จัดงานวันครู ครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรีคือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของการมีวัน
ครู มาจากการปรารภ และการเรียก-ร้องของครูจานวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน
อื่นๆ หลายด้านหลายทาง ความเห็นของครูที่แสดงออก มานั้น พยายามที่จะชี้ให้เห็นความสาคัญของครู
และอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอัน
มาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการราลึกถึงความสาคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้พักผ่อน ได้บาเพ็ญ
กุศล และตลอดจนดารงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของครู และการศึกษาของชาติตามสมควร จากความ
ต้องการและการเรีย กร้ องของครู ดังกล่าว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
อานวยการคุรุสภา กิตติมศักดิ์ ได้นาเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญของ
คุ รุ ส ภาเมื่ อ เดื อ น พฤษภาคม พ.ศ.2499 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ของคุ รุ ส ภามี ม ติ เ ห็ น ชอบและให้ เ สนอ
คณะกรรมการอานวยการ คุรุส ภาพิจารณาเพื่อกาหนดให้มีวันครูขึ้น โดยกาหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อ
ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ระหว่างครูกับประชาชน ส่ วนกาหนดวัน เห็น
ควรกาหนดวันที่16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นวันครู
7. วัตถุประสงค์ :
7.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
7.2 เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

7.3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่าง ครูกับประชาชน ในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
7.4 เพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ
7.5 เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู
7.6 เพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาส กล่าวคาปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน
8. เป้าหมาย :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
- จัดงานสัปดาห์วันครู
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
- จัดกิจกรรมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มา พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ร่วมงานวันครู จานวน 205 คน
- ประชาชนทั่วไปเห็นความสาคัญวันครู และเข้า
ร่วมงานวันครู
9. กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน :
ขั้นตอนดาเนินงาน

2560

2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปรายงานผล
การดาเนินโครงการ
10. งบประมาณในการดาเนินงาน :
จานวน
หมวดรายจ่าย/ประเภท
(หน่วย)
รายจ่าย
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
1.ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ
รวมเป็นเงิน

แหล่งของเงิน
งปม.

อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

-

-

บกศ.

5,000.5,000.-

หมาย
เหตุ

11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ผลผลิต
ทางการศึกษา เข้าร่วมงาน จานวน
(Output) 205 คน

ผลลัพธ์
(Outcome)

มีครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วม ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ทางการศึกษา ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ วิชาชีพครู

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
12.1 เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที
12.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอื่น รวมทั้ง
ประชาชน
12.3 เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการเสนอผลงานใหม่ๆ
12.4 ชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครู และวันครู
13. การติดตามผลและประเมินผล :
13.1 สารวจโดยการตอบแบบสอบถาม
13.2 รวบรวมและสรุปผลโครงการการจัดงานสัปดาห์วันครู

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวินัย จันทร์ขามป้อม)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเอกสิทธิ์ ปรมะ)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอังคณา เบ็ญจศิล)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาคม จันทร์นาม)
ผู้อานวยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

