แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖3 พ.ศ. ๒๕๖2
*************************
คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖3 พ.ศ. ๒๕๖2 ได้กาหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู
ครั้งที่ ๖3 พ.ศ. ๒๕๖2 ว่า “คุณธรรมนาครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” และกาหนดแนวทางการจัดงานวันครู
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖3 พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
๑.2 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
๑.3 เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกบั ประชาชน
1.4 เพื่ อส่ งเสริมให้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
๒. ประธานในพิธีการงานวันครู
๒.๑ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ ผู้อานวยการส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ
รองผู้อานวยการสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๒.๒ ส านั กงานศึ กษาธิก ารจังหวัด ให้ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือรองประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษา เป็นประธาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๓. หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค
สานัก การศึก ษากรุงเทพมหานครและสานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด เป็นหน่วยจัดงานวันครู
ส่วนภูมิ ภาค สาหรับ จังหวัดที่ มีจานวนเขตพื้นที่ การศึกษาตั้งแต่ ๔ เขต ขึ้นไป ให้เพิ่มหน่วยจัดงานวันครูได้
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๔. สถานที่จัดงานวันครู
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือสถานที่ที่มีความพร้อม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๕. กาหนดการจัดงานวันครู
วันที่ ๑6 มกราคม ๒๕๖2 หรือพิจารณาเพิ่มวันได้ตามความเหมาะสม
๖. รูปแบบการจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
6.1 กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
1) พิธีทาบุญตักบาตร
2) พิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์
๓) พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
4) พิธีคารวะครูอาวุโส

-26.2 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
1) พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2) จัดนิทรรศการผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร
3) จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เพื่ อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบ
ของการเสวนา อภิปราย หรือบรรยาย ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร
6.3 กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน
1) จัดการประกวดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครูอย่างทั่วถึง
ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร
2) จัดทาสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับวันครูเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันครู
3) จั ดกิ จกรรมส่ งเสริมความสามั คคี เช่ น สันทนาการ นั นทนาการ งานเลี้ ยงสังสรรค์ เป็ นต้ น
ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร
4) จั ดกิ จกรรมสั ปดาห์ วั นครู ในระดั บสถานศึ กษา โดยให้ หน่ วยจั ดงานวั นครู ส่ วนภู มิ ภาค
แจ้ งไปยั งสถานศึ กษาทุ กสั งกั ดในแต่ ละจั งหวั ด ด าเนิ นการจั ดกิ จกรรมสั ปดาห์ วั นครู ระหว่ างวั นที่ 11 – 17
มกราคม 2562 ดังนี้
4.1) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทาความสะอาด
สถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และ
การบริจาคโลหิต เป็นต้น เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม
4.2) ก าหนดค าขวั ญ วั น ครู ให้ เป็ น ค าขวั ญ ประจ าสถานศึ ก ษา ตลอดปี ๒๕๖2
เป็น “หนึ่งคาขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school: OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นการกระตุ้ นให้ เกิ ดความตระหนั ก ในความส าคั ญ ของวั นครู และความภาคภู มิ ใจ
ในความเป็นครู
4.๓) จัดชุ มนุ ม ครูเพื่ อให้ ครูทุ ก คนได้ มี โอกาสกล่าวค าปฏิ ญ าณตนต่ อผู้ ป กครอง
และชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คามั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ
4.๔) จัดกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก การเยี่ยมเยือนครูในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความรัก ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก
6.4 กิจกรรมส่ งเสริมให้ ผู้ ประกอบวิชาชี พทางการศึ กษาตระหนั กถึ งความส าคั ญของคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบของการเสวนา อภิปราย หรือบรรยาย ตามที่หน่วยจัดเห็นสมควร
2) จัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามที่หน่วยจัด
เห็นสมควร
๗. วิธีดาเนินการ
ให้ ส านั กการศึ กษากรุ งเทพมหานคร และส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดเป็ นหน่ วยจั ดงานวันครู
ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖3 พ.ศ. ๒๕๖2 ดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ ประสานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ฯ และ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดดาเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
๗.๒ ประชุมวางแผนการดาเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู
๗.๓ เตรียมการจัดงานวันครู
๗.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานวันครู

-3๗.5 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง และสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งรายงานผล
การจั ด งานวั น ครู ในส่ ว นภู มิ ภ าค ภายใน ๓๐ วั น หลั งการจั ดกิ จกรรมวั นครู แล้ วเสร็ จ ไปยั งกลุ่ มยกย่ อง
และผดุงเกี ยรติ วิชาชีพ ส านักพั ฒนาและส่งเสริมวิชาชี พ ส านั กงานเลขาธิการคุ รุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิ ต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ เพื่อจัดทารายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖3 พ.ศ. ๒๕๖2 ต่อไป
๘. งบประมาณสนับสนุน
8.1 ส านัก งานเลขาธิก ารคุรุสภาจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูส่วนภูมิ ภาค ครั้ง ที่ ๖3
พ.ศ. ๒๕๖2 ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัดและสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามจานวน
อาเภอในแต่ล ะจังหวัด อาเภอละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) และส านัก การศึกษากรุง เทพมหานคร
ตามจานวนเขต เขตละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวม 978 อาเภอ/เขต เป็นเงิน ๕,๘68,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอานาจในการบริหารจัดการเงิน
อุดหนุนการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ,ศ. 2562 ที่ได้รับตามที่เห็นสมควร
8.2 สานัก งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ส่วนภูมิภาค ตามที่เห็นสมควร

