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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

   

-  แบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียน 
-  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา                          
    รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ และครูผูส้อน 
-  ประเดน็สนทนากลุ่มส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  
    รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ  ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา  
     ผูป้กครองและผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
-  รายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
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แบบสอบถาม 
(ส าหรับนกัเรียน) 

 

เร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัเรียน   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  โดยใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถาม 
3 ตอน จ านวน 10 ขอ้ ดงัน้ี 

 ตอนที ่1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ 

 ตอนที ่2  ความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้งานจดัสวน  การจดักิจกรรม
การเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  จ  านวน  5  ขอ้ 

 ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที ่1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน   หนา้ขอ้ความตามสภาพความเป็นจริง 

1.  เพศ  ชาย   หญิง 
2. อาย ุ  นอ้ยกวา่ 17 ปี  17  ปีข้ึนไป 
3. อาชีพของผูป้กครอง  คา้ขาย   รับจา้ง 

เกษตรกรรม  รับราชการ 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

4. ประสบการณ์ในการจดัสวน 
4.1  นกัเรียนชอบการจดัสวนหรือไม่ 

 (     )  ชอบ (     )  ไม่ชอบ 
(ระบุเหตุผล).......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
        4.2  นกัเรียนเคยมีประสบการณ์การจดัสวนและการดูแลสวนหรือไม่     
 (     )  เคย (     )  ไม่เคย 
(ถา้เคย)  ไดแ้ก่....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
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ตอนที ่2  ความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
จ านวน 6 ขอ้ 

1. กรณีท่ีโรงเรียนจะด าเนินการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  โดยใส่หมายเลขล าดบั
ความส าคญัและความตอ้งการของนกัเรียน) 

( )  ประวติัการจดัสวน 
( )  ประเภท ชนิด และรูปแบบของสวน 
( )  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
( )  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 
( )  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการจดัสวน 
( )  การออกแบบจดัสวน 
( )  การวางแผนปฏิบติังานจดัสวน 
( )  การจดัตกแต่งสวน 
( )  การประเมินผลงานการจดัสวน 
 ( )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................... 
2.  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูจดัการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  อยา่งไรบา้ง (ตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้  โดยใส่หมายเลขล าดบัความส าคญัตามความตอ้งการ) 
 (      ) จดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน 
 (      ) จดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อนร่วมกบัผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
 (      ) จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 (      ) จดัการเรียนรู้ร่วมกบัสาระอ่ืนๆ 
 (      ) ศึกษานอกสถานท่ี/แหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
 (      ) ศึกษาจากใบความรู้ท่ีครูจดัเตรียมให้ 
 (      ) ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
 (      ) สัมภาษณ์ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
 (      ) จดักิจกรรมกลุ่ม 
 (      ) สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งครูกบันกัเรียน 
 (      ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. นกัเรียนตอ้งการใหมี้การวดัและประเมินผลหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ
อยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  โดยใส่หมายเลขล าดบัความส าคญัตามความตอ้งการ) 
 (      ) การสัมภาษณ์ 
 (      ) การสอบถาม 
 (      ) การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน 
 (      ) การทดสอบโดยขอ้สอบ 
 (      ) การตรวจผลงาน (ช้ินงาน) 
 (      ) การสอบภาคปฏิบติั 
 (      ) การใชแ้ฟ้มสะสมงาน 

(      ) ประเมินทกัษะกระบวนการ 
(      )     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………
4.  นกัเรียนตอ้งการใหใ้ครเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(      )  นกัเรียนประเมินตนเอง 
(      )  เพื่อน 
(      )  ครูผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
(     )  ผูป้กครองหรือบุคคลภายนอก 
(     )  อ่ืน ๆ โปรด
ระบุ………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………… 
5. นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้จากส่ือประเภทใด  
(     )  ส่ือส่ิงพิมพ ์(เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ต ารา วารสาร นิตยสาร) 
(     )  ส่ือเทคโนโลย ี(วดีีทศัน์  สไลด ์ อินเตอร์เน็ต) 
ระบุ………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………… 
ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ 

(ส าหรับ) 
1. ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 

2. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ จ านวน 1 คน 

3. ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี จ  านวน 3 คน 

 
 

เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ค าช้ีแจง   
แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี  เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันา

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ส าหรับเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานประกอบการพฒันาหลกัสูตร  ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดใหค้ า
สัมภาษณ์ตามความเป็นจริง  โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน จ านวน 9 ขอ้ 

 ตอนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ านวน 5 ขอ้ 

 ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของการพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 3 ขอ้ 

 ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะ 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

ตอนที ่1  สถานสภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
                1.  เพศ...........................อาย.ุ.........................ปี 
   2.   ระดบัการศึกษาสูงสุด..................................................... 
   3.   ต  าแหน่ง......................................................................... 
   4.  ประสบการณ์ท างาน.................................ปี 
   5.  ประสบการณ์ในการศึกษา อบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีในรอบ 3 ปี 
 (     )  มี เร่ือง ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 (      )  ไม่มี 

ตอนที ่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นของการพฒันาหลกัสูตร 
                ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 3 ขอ้   
                มีรายละเอียดดงัน้ี 
                1.  ท่านมีความคิดอยา่งไรในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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 2.  ท่านคิดวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ มีความส าคญัอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………… 

3.  ท่านคิดวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 6  ควรมีเน้ือหาสาระอะไรบา้ง  มีวธีิการจดัการเรียนรู้อยา่งไร  มีส่ือการเรียนรู้อะไรบา้ง  และ
ควรวดัและประเมินผลอยา่งไร  จึงเหมาะสมกบันกัเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะ 
 ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………… 
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ประเด็นสนทนากลุ่ม 
ส าหรับ 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
3. ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
4. คณะกรรมการสถานศึกษา 
5. ผูป้กครองนกัเรียน 
6. ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 

เร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียน 
         ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
         ขอนแก่น 
ค าช้ีแจง  ประเดน็สนทนา (Focus group discussion)  ฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ประกอบการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  แบ่งเป็น 3 ตอน จ านวน 
16 ขอ้ 
ตอนที ่1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่มเก่ียวกบัช่ือ เพศ อาย ุอาชีพ  
               ระดบัการศึกษาสูงสุด  ต  าแหน่งหนา้ท่ีการงานและประสบการณ์เก่ียวกบั 
               การจดัสวน จ านวน 6 ขอ้ 
ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาหลกัสูตร 
               ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ดา้นเน้ือหาสาระ  การมีส่วนร่วม สมรรถนะ 
               และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์3 ขอ้ 
ตอนที ่3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์   
               ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหาสาระ  การจดัการเรียนรู้  ส่ือ แนวทางวดัและ 
               ประเมินผล  เวลา สถานท่ีจดัการเรียนรู้ และขอ้เสนอแนะ จ านวน 7 ขอ้  
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ประเดน็สนทนากลุ่ม 
 
เร่ือง   การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ส าหรับนกัเรียน 
          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนหนัวทิยายน 
 
ตอนที ่1  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนา จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านกรอกขอ้มูลของตวัท่านลงในช่องวา่ง 

1.  ช่ือ.........................................นามสกุล................................... 
2. เพศ.......................................อาย.ุ...........................................ปี 
3. อาชีพ......................................................................................... 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด............................................................... 
5. ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน............................................................. 
6. ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัสวน 

(    )  ไม่มี 
(   )  มี  เก่ียวกบั........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาหลกัสูตร 
               ทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  ดา้นเน้ือหาสาระ  การมีส่วนร่วม สมรรถนะ 
               และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์3 ขอ้  ดงัน้ี 

1.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัสวน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.  ท่านคิดวา่  ท่านควรมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวนสวยดว้ยสองมืออยา่งไร 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ท่านคิดวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ืองสวนสวยดว้ยสองมือ ควรใหน้กัเรียนมีความรู้ 
สมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งไร 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที ่3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์   
               ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหาสระ  การจดัการเรียนรู้  ส่ือ แนวทางวดัและ 
               ประเมินผล  เวลา สถานท่ีจดัการเรียนรู้ และขอ้เสนอแนะ จ านวน 7 ขอ้  

1. ท่านคิดวา่  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ควรใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และ
ท าอะไรไดบ้า้ง 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ท่านคิดวา่เน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนควรเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัสวนควรมีอะไรบา้ง 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

3.  ท่านคิดวา่ การจดัการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ควรใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ย
วธีิการใด 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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4.  ท่านคิดวา่ ส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ควรมีรูปแบบอยา่งไร  และเป็นเส่ือประเภท
ใดบา้ง 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. ท่านคิดวา่ แนวทางการวดัและประเมินผล เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือควรเป็นอยา่งไร 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

6.  ท่านคิดวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ควรใชเ้วลาในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งไร  และควรใชส้ถานท่ีใดในการจดัการเรียนรู้ 

…………..………..………………………………………………………………………………….. 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

7. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………..………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



168 
 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. นายประเวศ  เทศเรียน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

2.  นางประนอม  ฮมแสน 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

3. นางอจัฉราวรรณ  แกว้ก ามา 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

4. นางสมพร  เจียมเมืองปัก 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

5. นางหนูเตียง  มาเพชร 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
โรงเรียนโนนหนัวทิยายน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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ตารางที ่ 17   ผูร่้วมด าเนินการสนทนากลุ่ม  วนัท่ี  31  มีนาคม  2555 
        ณ หอ้งประชุมเล็ก โรงเรียนโนนหนัวทิยายน เวลา 09.00-11.00 น. 
 

รายช่ือผู้ร่วมสนทนา สถานภาพ 
1. นายประเวศ  เทศเรียน 
2. นางประนอม  ฮมแสน 
3. นางอจัฉราวรรณ  แกว้ก ามา 
4. นางสมพร  เจียมเมืองปัก 
5. นางหนูเตียง  มาเพชร 
6. นายทองใบ  เวยีงยศ 
7. นายธวชั  เมืองสอน 
8. นายอวยชยั  โคตรศรี 
9. นายโอฬาร  ทาเวยีง 
10. นายพรพิชิต  รบศึก 
11. นางอรพินท ์ สินโพธ์ิ 
12. นายเจริญชยั  ล่ามสมบติั 
13. นางเอ้ือพงศ ์ เฉลิมเล่า 
14. นางรมิดา  เรืองฤทธ์ิ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ครูผูส้อนวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนหนัวทิยายน 
ผูป้กครองนกัเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน 
ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
 
 

 
ผู้ร่วมด าเนินการสนทนากลุ่ม 
1.  นางอารี  ราชสาร  ผูด้  าเนินการสนทนา (ผูว้จิยั) 
2. นางสาวควรถวลิ  ภูลา ผูจ้ดบนัทึก 
3. นางสาวสาวติรี  ราชสาร ผูบ้นัทึกภาพ 
 

 
 


