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แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล ลาไผ่ ตระกูลสันติ
ตาแหน่ง อาจารย์
กลุ่มบุคลากร
 สายวิชาการ
 สายสนับสนุนวิชาการ
๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด และคณะทีมงาน
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 - 16:00 น. และ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 – 12.00 น.
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครูและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างเข้าใจและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา ๔.๐
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ความเป็นครู
“ ความดีนั้นเป็นสากล สามารถที่จะทอแสงแห่งความดีนั้นได้ในสถานภาพหรือภาวะต่าง ๆ ดังนั้น ครู
ดีก็จะมีลักษณะที่คล้าย คลึงกับคนดีประเภทอื่น ๆ เช่น ทหารดี ตารวจดี นักธุรกิจดี นักการเมืองดี จะต่างกันก็
เฉพาะรายละเอี ย ดกิจ กรรมตามแบบวิช าชีพนั้ นๆ อันเป็ นที่แสดงออกหรือ สนามแห่ งปรากฏของความดี
เท่านั้น”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ครูอาวุโสประจาปี
๒๕๒๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ มีข้อความตอนหนึ่ง ที่แสดงถึงลักษณะครูดีไว้ดังนี้
“ ครูที่แท้นั้นจะต้องทาแต่ความดีคือต้องหมั่นขยัน และอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละ ต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย สารวมระวัง ความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

Page ๑

ว.ลช.บ.001/2557
แบบแผนอันดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของ
ตน ต้องตั้งใจมั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อย
ไปตามอานาจอคติ ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้านวิทยาการ และความฉลาดรอบรู้ในเหตุ
และผล”
คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ
1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ ที่ แสดงถึงความเคารพใน
กฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของ
ตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมสาคัญกว่าส่วนตัว
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ
หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่ว นรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผนและกฎหมายของสังคมเป็น
เกณฑ์
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่ทาให้เสียเวลาชีวิตและ
ปฏิบัติกิจอันควรกระทาให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม
4. ความสานึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ หมายถึง
ความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่สังคม
5. ความเป็ นผู้ มีความคิดริเริ่ ม วิจ ารณ์และตัดสิ นอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติในลั กษณะ
สร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทาหน้าที่การงาน
6. ความกระตือรื อร้ น ในการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย มีค วามรั กและเทิ ดทูน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการอยู่ร่วมกันโดยยึด
ผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด
7. ความเป็ น ผู้ มีพลานามัย ที่ส มบู ร ณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมั่นคงและจิตใจ รู้จั ก
บารุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง
8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ไว้วานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดย
ไม่จาเป็น
9. ความภาคภู มิ และการรู้ จั ก ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และทรั พ ยากรของชาติ หมายถึ ง ความ
ประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง
และทรัพยากรของชาติ
10. ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกัน หมายถึง ความประพฤติ
ที่แสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น ในเรื่องของเวลากาลังกายและกาลังทรัพย์
คุณลั กษณะ 10 ประการนี้ เป็ น ทั้ง แนวทางและเปูา หมายในการจัดการศึกษาและอบรมสั่ งสอน
นักเรียน ของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วยเช่นกันผู้บริหารการศึกษาคือ
ผู้ที่เป็นหัวหน้าสถานศึกษา คือ ครู อาจารย์ ผู้อานวยการ และรวมไปถึงผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย หรือรองของ
ตาแหน่งผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้มีความสาคัญต่อการจัดการและพัฒนา จริยศึกษาในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

Page ๒

ว.ลช.บ.001/2557
เพราะผู้บริหารการศึกษาเป็นทั้งผู้นาและเป็นผู้วางแผนการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ทั้งหลายได้รู้จักและเข้าใจในหลักจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับใดดังนั้นผู้บริหารจึงมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามที่กาหนดไว้สาหรับอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาครบทุกข้อโดยเฉพาะคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นธรรมที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติและตระหนักอยู่ในใจเสมอ คือ
1.
การมีความละอายในการทาความชั่ว ทาความทุจริตทั้งปวงและเกรงกลัวและสะดุ้งกลัวต่อความ
ชั่วทั้งปวง ซึ่งคุณธรรมข้อนี้ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนวุ่นวาย
2.
การมีความอดทน รู้จักอดกลั้นต่อแความยากต่าง ๆ ที่คนอื่นมีต่อตนและมีความสงบเสงี่ยม และ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
3.
มีสติสัมปชัญญะเต็มเป็นอยู่ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนสม่าเสมอ ไม่มีการลืมตัวหรือ
ละเลยต่อหน้าที่ต่าง ๆ
4.
รู้จักอุปการะ คือ ทาคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง พร้อมที่จะให้
ความอนุเคราะห์แก่ผู้อื่น ในงานในหน้าที่และความรับผิ ดชอบของตน ไม่มีอคติในการปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานต่อศิษย์ หรือ นักเรียนและบุคคลอื่น ๆ
5.
มีคุณธรรมประจาตน ในการที่ทาการงานในหน้าที่ของตนให้สาเร็จ(อิทธิบาท) 4 ประการมีความ
พอใจและเอาใจใส่ในหน้าที่การงานของตน มีความพากเพียรในการประกอบการงาน เอาใจใส่ใน
การงานไม่ทอดทิ้งและหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลและวิธีที่จะทาให้การงานเจริญก้าวหน้าอยู่
เสมอ
6.
มีคุณสมบัติอันประเสริฐ (พรหมวิหาร) 4 ประการ คือ มีความเมตตา ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข
มีความกรุ ณา สงสาร คิ ดหาทางให้ ผู้ อื่น พ้น จากทุก ข์ มีมุทิ ตาปราบปลื้ ม ยิน ดีใ นความส าเร็ จ
ความก้าวหน้าของผู้อื่นและมีอุเปกขา ความวางเฉย เห็นอกเห็นใจผู้ได้รับความทุกข์
7.
มีคุณธรรมที่เป็นเครื่องผูกน้าใจผู้อื่นและบุคคลทั่วไป(สังคหวัตถุ) ๔ ประการอยู่เป็นการประจา
คือ ให้ปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ปัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่แก่ผู้อื่นตามสมควรแก่กรณี(ทาน) มี
วาจาอ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อย(ปิยวาจา) ประพฤติตนเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและเป็นคน
ไม่ ถื อ ตั ว ไม่ ถื อ ยศศั ก ดิ์ เข้ า กั น ได้ กั บ ผู้ ร่ ว มงานทุ ก คน ตามความเหมาะสมตามฐานะของตน
(สมานัตตา)
8.
หมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัว ให้มีความรอบรู้ เพื่อเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ บุคคลและปัญหาต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าที่การงาน(พาหุสัจจะ)
9.
ประพฤติตนให้ห่างจากอบายมุขหรือทางแห่งความเสื่อมต่าง ๆ ไม่กระทาตนให้เป็นผู้เบียดเบียน
ตนเอง ผู้อื่น ผู้ร่วมงาน หรือนักเรียน นักศึกษาทุกคน และบุคคลทั่วไป
กรรมการฝึกหัดครู (กระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครู 2515 : 14–15)ได้กาหนดเกี่ยวกับสมรรถภาพ
ในการเป็นครูว่าครูที่มีสมรรถภาพสูงนั้นควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ทาการสอนให้เป็นอย่างดี
2. สามารถทาการอบรม แนะแนว และปกครองได้เป็นอย่างดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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3. ทากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
4. สร้างสัมพันธภาพได้เป็นอย่างดีและร่วมมือกับชุมชน
5. เป็นครูชั้นอาชีพโดยรู้จัก
o เพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาชีพอยู่เสมอ
o เป็นสมาชิกที่ดีของทางวิชาการ
o ยึดถือแบบธรรมเนียมของผู้เป็นครู
o ช่วยเหลือแนะนาครูใหม่
สาโรจ บัวศรี ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการเป็นครูที่ดีในด้านสมรรถภาพว่าต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. สามารถทาการสอนได้เป็นอย่างดี โดยรู้จัก
o ใช้หลักจิตวิทยาแห่งการเรียน
o ใช้หลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
o ทาบรรยากาศที่เหมาะสมที่จะเกิดการเรียนรู้
o วางแผนสาหรับการสอนอย่างถี่ถ้วน
o ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
o ใช้แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อวัดผลการเรียนวิเคาะห์แก้ไขและรู้จัก
วัดผลโดยทั่วไป
o ปกครองชั้นและบริหารงานต่าง ๆ ของชั้นได้อย่างเรียบร้อยและราบรื่น ทางานธุรการ
ของโรงเรียนได้
2. สามารถอบรมแนะแนว และปกครองได้เป็นอย่างดี โดยรู้จัก
o หลักการที่ว่า ถ้าทุกคนสร้างคุณธรรมและหลักธรรมต่าง ๆ ไว้ประจาตัวได้แล้ว
o ใช้หลักการและวิธีการของการแนะแนว
o สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบิดามารดาและผู้ปกครอง
o ใช้ผลของการวิจัย และผลของการทดสอบต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในการอบรม
3. สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยรู้จัก
o ร่วมในการวางแผนจัดการ กิจกรรมในหลักสูตร หรือกิจกรรมร่วมหลักสูตรชนิดต่าง ๆ
o รับหน้าที่และภาวะในการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นตามแผน
o รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานทั้งปวงของโรงเรียน
o สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี โดยรู้จัก
 ช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
 ทาให้ชุมชนเข้าใจโรงเรียน และสนับสนุนในทางที่เหมาะสม
 หาความร่วมมือจากมารดาบิดาของผู้ปกครอง
 หาบุคคลอื่น และสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นประโยชน์ในการสอน
 ร่วมมือกับทางราชการปรับปรุงชุมนุมชน
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4. สามารถเป็นครูชั้นอาชีพ โดยรู้จัก
o เพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาชีพครู โดยการเขียน การพูด การค้นคว้า การวิจัยการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสมาคม หรือสถาบันทางการศึกษา
o ยึดถือขนบธรรมเนียมของผู้เป็นครู และช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนครู
o ส่งเสริมตัวเองให้งอกงามในทางวิชาการ ศึกษาอยู่เสมอ
o ช่วยเหลือแนะนาผู้ที่เข้ามาเป็นครูใหม่ในโรงเรียนของตน
ธนู แสวงศักดิ์ มีความเห็นว่าลักษณะของครูที่ดีนั้นควรมี 5 ประการ ดังนี้
1. มีความสัมพันธ์กับนักเรียนดี คือ ครูจะต้องสนใจ เอาใจใส่ต่อปัญหาของนักเรียน คอยตอบปัญหา
ให้กระจ่าง แนะแนว รู้จักระงับอารมณ์ อดทน วางตัวเหมาะสม ไม่สนิทสนมกับเด็กมากเกินไปไม่ทาให้ขาย
หน้า รู้จักเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลการสอน และให้กาลังใจให้นักเรียนอย่างมีเหตุผล
2. มีความรักในอาชีพครู มีส่วนช่วยแนะนาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ ทันสมัยต่อความรู้
และกิจกรรมของครู
3.ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มีความสามารถในอาชีพ
4. มีจรรยาครู ไม่แพร่ข่าวลือ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ไม่ขโมยผลงานของคนอื่น ไม่ให้ร้ายผู้ อื่น มีมารยาทใน
การติดต่อสายงานทางด้านราชการไม่นาผู้อื่นมาพูดให้นักเรียนฟัง
5. มีคุณสมบัติส่วนตัวดี มีสติปัญญาดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้น
เป็นกันเองกับนักเรียน
6. มีรูปร่างท่าทางดี มีใบหน้าสะอาด ตัดผมเรียบร้อยสุภาพ เสื้อผ้ าสะอาดเรียบร้อย และเหมาะกับ
กาละเทศะ รักษาท่าทางให้สง่างาม ไม่สูบบุหรี่ หรือรับประทานอะไรระหว่างที่ทาการสอนอยู่
คุณลักษณะที่ดีของครูที่ดีจากผลการวิจัย
ฝุายโครงการของวิทยาลัยครูบ้านเจ้าพระยา ได้ทาการวิจัยเรื่องลักษณะของครูที่สังคมต้องการ โดย
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้สรุปผล ดังนี้
1. ด้านความประพฤติควรมีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ๆ และสังคม
2. ด้านความรู้ทางด้านวิชาการ ควรมีความรู้กว้างขวางนอกเหนือไปจากความรู้เฉพาะ
3. ด้านการสอนต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุงการสอนของตนให้ได้ผลดี
4. ด้านการปกครองนักเรียน ควรฝึกนักเรียนให้มีวินัยควบคู่ไปกับการอบรมทางศีลธรรม
5. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของครู ครูควรสร้างความเข้าใจและคุณความดีของสังคม
6. ด้านบุคลิกภาพของครู ครูควรแต่งกายเหมาะสม มีอารมณ์มั่นคง มีเสียงพูดชัดเจน และมี
ลักษณะของความเป็นผู้นา
7. ด้านการทางานนอกเวลา และงานอดิเรกของครู เห็นว่าครูควรทาได้ไม่กฎหมาย หรือขัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของครู
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1.
2.
3.
4.
5.

ครูจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้
อายุที่เหมาะสมของครูควรอยู่ในระหว่าง 31–40 ปี
สถานภาพสมรสของครูจะเป็นอย่างไรก็ได้
ครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นครูที่มีวุฒิในระดับปริญญาตรี
ครูควรมีความสามารถในการสอน โดยสามารถสอนได้ทั่วไป และมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
รายวิชา
6. ในการเรี ย นวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ ปรากฏว่า นั ก เรี ย นต้อ งการเรี ยนกั บ ครู ที่ จ บ
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาเอกและจบวิชาครูมาด้วย
เกี่ยวกับบุคลิกภาพลักษณะของครู
1. ครูควรมีความสงบเสงี่ยม ต้องระมัดระวังในการวางตัวเสมอ
2. ครูควรแต่งกายเรียบร้อย ไม่แต่งกายนาสมัย และใช้เครื่องสาอางแต่พอประมาณ
3. พูดจาไพเราะนุ่มนวลอยู่เสมอ
4. ครูควรพูดเสียงดัง
5. มีอารมณ์เย็น
6. เป็นกันเองกับเด็กนักเรียนและมีอารมณ์ขันบ้าง
7. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านจิตใจและก็ทางด้านร่างกาย
8. มีลักษณะเป็นผู้นาและเป็นผู้ที่พึ่งพิงได้
เกี่ยวกับทางด้านวิชาการของครู
1. ควรศึกษาและเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอในทุกด้าน
2. ควรมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
3. เคยเรียนวิธีสอนและผ่านการฝึกสอนมาก่อน
4. ควรมีวิชาความรู้วิชาวัดผล
5. ควรมีความรู้ในวิชาจิตวิทยา
ครู เป็ น ผู้ ใ ห้ กาเนิ ด พลเมืองที่ ดี คื อ ชุ บ พลเมือ งให้ เป็นนั กรู้ นักท างาน นั กพูด นักเขียน นัก ตารา นั ก
ประดิษฐ์ นักค้นคว้าเหตุผล นักปราชญ์ ฯลฯ เป็นต้น. (ปัญจพล ขาสัจจา,2555)
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
:-ต่อตนเอง
๑๐.๑ ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะของครูที่ดี ครูมืออาชีพ คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
บทบาทหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21 จรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครูและการสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียน
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๑๐.๒ ทาให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาในการตนเองในการประกอบวิชาชีพครูและเข้าใจถึง
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
:- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยได้เพิ่มศักยภาพคณาจารย์และตังบ่งชี้ในการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
๑๑. เอกสารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๒. สาเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ
-

(ผู้รายงาน) .............................................
(อาจารย์ลาไผ่ ตระกูลสันติ)
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................
(อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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