1. ชื่อโครงการ : วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ครบรอบ 79 ปี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายบริหารทรัพยากร, องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย,
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการฯ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ./มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 1
3.2 มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ :
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
5. สถานที่ดาเนินงาน :
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
6. หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัย เทคนิคชัย ภูมิ เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้ชัยภูมิ ได้จัดตั้ งขึ้นและทาการสอน เมื่อวันที่ 20
ธัน วาคม 2481 โดยอาศั ย โรงเรี ย นฝึ กหั ดครู ช าย ประกาศนี ยบัต ร จั งหวั ดและโรงเรียนประถมอาชี พ
เกษตรกรรม (วิทยาลัยเกษตรกรรม ปัจจุบัน) รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 ในปีนั้นมีครูประจา
เพียงคนเดียว คือ นายเหรียญ คาจัตุรัส และได้อาศัยครูโรงเรียนประถม อาชีพเกษตรกรรมช่วยสอน โดย
ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ นายพิภพ กาชัย เป็นผู้ควบคุ มดูแลในหน้าที่ครูใหญ่ ในวันที่ 1 เมษายน 2524
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ซึ่งได้ให้บริการทางวิชาการความรู้แก่
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมชุ ม ชนกั บ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชั ย ภู มิ ไ ด้ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งดั ง ปรากฏแจ้ ง ในแวดวงวิ ช าการ ทั้ ง ระดั บ ภู มิ ภ าค
ระดับประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
เพื่อสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่า ในการร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิให้พัฒนาสถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้ง
เป็นปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนต่อวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียน
นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถนาวิชาความรู้จากการเรียนรู้ไปพัฒนาทางด้านวิชาชีพหน้าที่การ
งานในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
7. วัตถุประสงค์ :
7.1. เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาได้รักษากิจกรรมประเพณีอันดีงามของ

วิทยาลัยฯ
7.2. เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรักต่อวิทยาลัยฯ
7.3. เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ
7.4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
8. เป้าหมาย :
เชิงปริมาณ
- คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
จานวน 100 คน
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
จานวน 500 คน

เชิงคุณภาพ
- คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้มีการแสดงออก
ถึงความรักต่อวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

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.ค่าจัดการพิธีทาง
พราหมณ์
2. ค่าจัดการพิธีทางศาสนา
3. ค่าข้าวต้ม,อาหารว่าง,
น้าดื่ม(100x50)

100 คน

แหล่งของเงิน
งปม.

อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

-

-

-

-

-

บกศ.

หมาย
เหตุ

รวมเป็นเงิน

45,000.-

11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
ผลผลิต
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
(Output) มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80
คณะบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ผลลัพธ์
นักศึกษาได้รักษากิจกรรมอันดีงาม
(Outcome) แสดงออกถึงความรักต่อวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ
คณะบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษาได้รักษากิจกรรมอันดีงาม
แสดงออกถึงความรักต่อวิทยาลัย
คณะบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของ
การทานุบารุงประเพณีอันดีงามของ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
12.1 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาได้รักษากิจกรรมประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยฯ
12.2 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรักต่อวิทยาลัยฯ
12.3 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ
13. การติดตามผลและประเมินผล :
13.1 จากแบบสอบถาม
13.2 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ครบรอบ 79 ปี
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวินัย จันทร์ขามป้อม)

หัวหน้างานบุคลากร

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

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

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

