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การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  63

ชวลิต พาระแพน, ลักขณา สริวัฒน์
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 75
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การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู สำาหรับสถานศึกษา 
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การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  109

ทัศดาว โยงไทยสง, ไชยยศ เรืองสุวรรณ
แนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  121
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สภาพและปัญหาการดำาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 133
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การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 145

ประมวล ไชยโคตร, ฉลาด จันทรสมบัติ
แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 159

เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม, ลักขณา สริวัฒน์
แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี 169

รจนา สุโพธิ์, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์, พิมพ์พร จารุจิตร์
การพัฒนาวิธีสอนอ่านจับใจความโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องประกอบ การจัดการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) 176

วันวิสา ประมวล
แนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 189
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