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 7.9 ชุดวิชา 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
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7. อรรณพ จีนะวัฒน์. (2556). “การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้” ใน ประมวลสาระชุด
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ประมวลสาระชุดวิชา 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทาง
การศึกษา หน่วยที่ 4.  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 4-1 ถึง 
4-42. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

10. อรรณพ จีนะวัฒน์. (2557). “การบริหารจัดการในวิชาชีพครู” ใน ประมวลสาระชุดวิชา 20599 
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน หน่วยที่ 1. สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 1-1 ถึง 1-58. นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

11. อรรณพ จีนะวัฒน์. (2557). “การจัดการความรู้และการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ” 
ใน ประมวลสาระชุดวิชา 20599 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและ
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๓. อรรณพ จีนะวัฒน์ (2559) บทความวิชาการ “ การพัฒนา
ตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู”.  วารสาร Veridian  E-
Journal,  Silpakorn University, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559). 

  

๔. อรรณพ  จีนะวัฒน์ และสุบิน  ยุระรัช (2559) บทความ
วิชาการ “ การเลือกใช้ระเบียบวิธีทางสถิติให้เหมาะกับปัญหา
วิจัยทางการบริหารการศึกษา”.  วารสาร Veridian  E-
Journal,  Silpakorn University, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559). 

  

๕.    
 

 
หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 
 


