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1. ชื่อโครงการ   
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรยีนเพื่อรองรับยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Thailand ๔.๐)  
 

2. ชื่อหลักสูตรที่อบรม  
     หลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 
 
3. ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร  
     มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต 
 
4. หลกัการและเหตผุล/กรอบแนวคดิในการจัดทําหลกัสตูรและคําสําคญั  

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน  
   มากยิ่งขึ้น ความรับผิดชอบของครูที่ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจึงต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ที่ระบุว่า 
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วในมาตรา ๒๒ ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ครูทุกคนจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และในช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นี้ยิ่งทําให้ครูต้องเปล่ียนแปลงตนเองด้วยการ
พัฒนาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาครูที่ประสบผลสําเร็จในหลายประเทศ ต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งให้ครูและ 
ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้”อันจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง
พฤติกรรมทางบวกแก่ครูโดยเฉพาะการเปล่ียนกรอบคิดการพัฒนาตนเองของครูและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนเกิดกลไกที่นําไปสู่การเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของทุกฝ่ายซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคัญทําให้เกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
ครูจึงต้องมีรูปแบบและวิธีการที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองในยุคโลกปัจจุบันที่มี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้   

นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้กับครูในยุคนี้ ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC)  เป็น “การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมทํา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของ
ครู ผู้บริหารและนักเรียนบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ 
สําเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสําคัญ และความสุขของการทํางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ” 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็นเครื่องมือให้ครูรวมตัวกันเป็นกลุ่มแบบ community ก่อให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือครูร่วมดําเนินการ เอาประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ที่คลอบคลุม อาทิ การสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นสําคัญ  หรือการบริหาร
จัดการชั้นเรียน เป็นต้น มาแลกเปล่ียนแบ่งปัน ช่วยกันออกแบบการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้
ที่ดีกว่าเดิม ช่วยกัน ทดลองสอนจริง มีมิตรวิพากษ์ เกิดเป็นงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง การ
พัฒนาครูจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  
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5. วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร  
๑. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๒. เพื่อให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพทีม่ีต่อการพัฒนาตนเอง 

และพัฒนานักเรียน 

๓. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้าง/จดัตั้งชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรยีนและห้องเรียนของตนเองได ้

๔. เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาวชิาชพีและเกิดการเรยีนรู้ในองค์กร  

6. ตวัชี้วดัความสําเร็จของโครงการ/วัตถุประสงค ์  
๖.๑ ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ 
          ๑)  ร้อยละ ๘๐ ของครูเข้าโครงการตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
          ๒)  ร้อยละ ๘๐ ของครูที่เข้าโครงการมีคะแนนความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
          ๓)  ร้อยละ ๘๐ ของครูได้ประยกุตใ์ช้ความรู้จากการฝึกอบรมไปดําเนินกิจกรรมของชุมชนแห่งการ 

                          เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
          ๔)  จํานวนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ทีไ่ด้รับการจัดตั้งในโรงเรียน 
          ๕)  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรยีนพึงพอใจเมื่อครูได้จัดการเรียนรู้ที่เป็นผลงานของครูชุมชนแห่งการเรยีนรู ้

                          ทางวิชาชีพ (PLC) 
              ๖.๒ ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ 

         ๑)  ครทูี่ได้เข้าโครงการได้นําความรูเ้รือ่งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ไปแลกเปล่ียนเรยีนรู้ใน 
                         กลุ่ม PLC  

          ๒) ครทูี่เข้ากลุ่ม PLC ร่วมกับครูที่เข้าโครงการน้ีได้พฒันาตนเองและช่วยเพื่อนครูพฒันาตนเอง 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการครทูีป่ฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าสายชั้น และข้าราชการครูระดับปฐมวยั ระดับ   
    ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวมจํานวน ๒๘๐ คน 

 
8. สถานท่ีจดัอบรม 
       อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
 
9. วนัเวลาที่ฝกึอบรม  
    รุ่นที่ ๑  ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๔ - วนัศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
               ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    รุ่นที่ ๒  ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันศุกรท์ี่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
               ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    รุ่นที่ ๓  ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๒ - วนัศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
               ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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10. เนือ้หาสาระของหลกัสตูร  

๑. องค์ความรู้ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
               ๑.๑ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ 

  ๑.๒ หลักการและลักษณะที่สําคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  ๑.๓ องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  ๑.๔ กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๒. ศิลปะแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: ทักษะและเทคนิค 
๓. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. ฝึกปฏิบัติการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

11. รูปแบบของกจิกรรมการฝกึอบรม  
๑. การบรรยาย 
๑. การอภิปรายกลุม่ 
๓. การแบ่งกลุ่มฝึกทักษะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๔. นําเสนอผลงานของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
12. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ   

๑. ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และตระหนักถงึ
ความสําคัญ   
     ของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพี 

๒. โรงเรียนเกิดชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
๓. นักเรยีนมีส่วนรว่มในการเรียนรู ้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนือ่ง ผลสัมฤทธิท์างด้าน 

     การเรียนมแีนวโน้มที่ดีขึ้น  
 
๑๓. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 3,200 บาท  

อัตรานีร้วมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าติดตามผล 
การดําเนินการ    

 
14. สื่อและอปุกรณท์ี่ใช้ฝกึอบรม  
      คอมพิวเตอร์, เครื่องVisualizer, เครื่องฉาย, Flipchart 
 
15. วธิกีารวัดและประเมินผลการฝกึอบรม 

๑. ประเมินด้านความรู้ 
เครื่องมือ: แบบทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม 
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๒. การสอบถามการประยุกต์ใช้ความรู้ 
เครื่องมือ: แบบสอบถาม 

๓. การประเมินการสอน 
    เครื่องมอื: แบบประเมินการสอนผ่านกระบวนการ PLC ในโรงเรียน ได้แก่  
                            ๑. แบบประเมินตนเอง  
                            ๒. แบบประเมินโดยเพื่อนครู และ ๓. แบบประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ 
           ๔.  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
                เครื่องมือ: แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

๕. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
เครื่องมอื: แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนเม่ือไดร้ับการจัดการเรียนการสอนจากครทูี่ผ่านการพัฒนา 
 

16. กิจกรรมการติดตามหรือทํางานร่วมกบัครูหลังการพฒันา 
๑. ระหว่างการฝึกอบรม: คณะวทิยากรลงพ้ืนที่แต่ละโรงเรยีน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดําเนินการตดิตามคร ู

ที่ได้รับการฝึกอบรมช่วงที่ ๑ จาํนวน ๒ วัน เพือ่ประเมินและให้คําแนะนําการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้สําหรับกิจกรรมของ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชพีที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๒. หลังการฝึกอบรม ๓ เดือน: คณะวิทยากรทํางานร่วมกับครู โดยให้คําปรกึษาแก่ครูผ่านช่องทางส่ือออนไลน ์
ได้แก่ E-mail, และ Group Line เป็นการใหคํ้าปรึกษารายบคุคลและเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 
17. ประวตัิวทิยากรประจําหลกัสตูร 
      คณะวิทยากร (โปรดดูประวัตแินบท้าย) 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย   

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท อาจารย์พเิศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 

คณะทํางาน 
๑. หัวหน้าคณะทํางาน: รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ,  

ผู้อํานวยการหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๒. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรกัษ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๔. อาจารยจ์ันทิมา ขณะรัตน์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๕. อาจารย์ประภาพร เหลืองชว่ยโชค อาจารยป์ระจําฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๕. อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๖. อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค อาจารย์ประจําฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 
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18. กําหนดการการฝกึอบรม  
 

รุ่นที ่๑ ถงึ รุ่นที่ ๓ 
 

วัน-เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
วันแรก ๑. องค์ความรู้ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้

ทางวิชาชพี (Professional Learning 
Community: PLC) 
๑.๑ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ 
๑.๒ หลักการและลักษณะที่สําคัญ 

๒. การจดัการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่๒๑  

๓. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ 

๔. กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

วันที่สอง ๕. ศิลปะแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ:  

    ทักษะและเทคนิค 
๖.  ฝึกปฏิบัติการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรุ ้
    ทางวิชาชพี 

 ๗. ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
 ๘. นําเสนอผลงานกลุ่ม 

วันที่สาม 
 

 

ภายหลังการฝึกอบรมชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชีพ ๑ เดือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําเสนอผลงาน
แผนการจัดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จาํนวน ๑ วัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
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ประวัติวิทยากร 
คุณวุฒิทางการศึกษาและผลงานทางวิชาการของวิทยากรประจําหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย ์ณ ตะกั่วทุ่ง 
 

ชื่อ  นางสาวอรจรีย์   ณ ตะกั่วทุ่ง  
ตําแหน่งทางวชิาการ   รองศาสตราจารย์           
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อาจารย์  สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาจิตวทิยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีที่สําเร็จการศกึษา คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1. 2529 Ph.D. Instructional Design and 

Technology 
University of Iowa, USA 

2. 2521 ค.ม โสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. 2519 ค.บ การสอนภาษาอังกฤษ และ

โสตทัศนศึกษา (เกยีรตินยิม) 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ประวัติการรับราชการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   
คณะกรรมการการจดัการความรู้ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
ข้าราชการบํานาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558-ปัจจุบัน 

ประวัติการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ. 2557-2561 
      ที่ปรกึษาฝ่ายวิจัย พ.ศ. 2557 
      รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ. 2558-2561 

ประสบการณ์การสอน 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

วิชาจิตวทิยาในงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ระดับปรญิญาเอกและปริญญาโท 

วิชาการออกแบบและพัฒนาการเรยีนการสอนขั้นสูง ระดับปรญิญาเอก 

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมสารสนเทศ ระดับปรญิญาเอก 

วิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา ระดับปรญิญาเอกและปริญญาโท 

วิชาการออกแบบสารเพื่อการเรยีนการสอน ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

วิชาการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร ระดับปริญญาโท 

วิขาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาตร ี
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วิชากลยุทธ์การเรียนการสอน ระดับปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

วิชาการพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับปริญญาตร ี

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาตร ี

วิชาการวิจัยทางการศึกษา ระดับปริญญาตร ี

ความเชี่ยวชาญ 

เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

การวจิัยด้านเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

การออกแบบและพัฒนาการเรยีนการสอน  

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  

การจดัการความรู้, องค์กรแห่งการเรียนรู้  

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์  

กลยุทธก์ารเรียนการสอน 

การเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

วิทยากร โครงการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ PLC สําหรบัคู่คืนถิ่น จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

วิทยากร โครงการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง  

วิทยากร โครงการ ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ประจวบคีรขีันธ ์

 ผลงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับหลกัสูตร 
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, อรจรยี์ ณ ตะกัว่ทุ่ง และ บรรจบ ภิรมย์คํา. (2560). การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวทางชุมชนแห่งการเรยีนรู.้ แหล่งทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวจิัยและพัฒนา 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (TCI กลุ่มที่1)  

 
 หนังสือ/ตํารา 

 1. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่. (2546). คู่มือปฏิบัติการเรียนการสอนยุคใหม่. กรงุเทพมหานคร: สํานักสํานักพิมพ ์
เอ็กซเปอร์เนท็. 2546. (หนงัสือแปล) 
 2. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่. (2545). สุดยอดการพัฒนาการเรียนการสอน. กรงุเทพมหานคร: สํานักพมิพ์เบรนเน็ท. 
(หนังสือแปล) 
 3. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่. (2545). ยอดกลยทุธก์ารจัดการกับชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เบรนเน็ท.
(หนังสือแปล)   
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คุณวุฒิทางการศึกษาและผลงานทางวิชาการของวิทยากรประจําหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศักด์ิ หอมสนิท 
 

การศึกษา 
คุณวุฒ ิ สถาบัน ปีที่สําเร็จ
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ประวัติการทํางาน  
ข้าราชการบํานาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารยพ์ิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
กรรมการโครงการนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทีปรกึษาบริษทั Knowledge Powers ด้านการวิจัยและวิชาการ 
 

การเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
วิทยากร โครงการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ PLC สําหรบัคู่คืนถิ่น จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์
วิทยากร โครงการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวดัลําพูน 
วิทยากร โครงการ ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ประจวบคีรขีันธ ์


