
ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางหนาตาง ๆ ในสวนประกอบทายเร่ือง 
 
 ภาคผนวก ค น้ี จะแสดงใหเห็นการจัดวางรูปของหนาตาง ๆ ในสวนประกอบทายเร่ือง 
ดังตอไปน้ี 
 ตัวอยาง 1 ภาคผนวก 
 ตัวอยาง 2 บรรณานุกรม 
 ตัวอยาง 3 ประวัติผูวจัิยสําหรับดุษฎีนิพนธและวิทยานิพนธ 
 ตัวอยาง 4 ประวัติผูเขียนสําหรับภาคนิพนธ 
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(ตัวอยาง 1  ภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง 
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง     
        1. แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบระดับการมีสวนรวมและปญหา  
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ   
                     คําตอบท่ีไดจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมและไมมี
ผลกระทบตอผูตอบแตประการใด  ฉะน้ันความจริงใจและขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของ
ทานจะชวยใหการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีบรรลุผลและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาในโอกาส
ตอไปดวย 
                     2.  แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 3 ตอน  
                           ตอนท่ี 1    ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี   2    ระดับการมีสวนรวมและปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ตอนท่ี  3   ขอเสนอแนะการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ข 
 

รายละเอียดโปรแกรมการใหการปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง  คร้ังท่ี 1 
เร่ือง  “การปฐมนิเทศและเร่ิมตนการใหการปรึกษา” 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางสัมพันธภาพระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา ใหผูรับการปรึกษา

เกิดความรูสึกอบอุนคุนเคย และเกิดความไววางใจ 
2. เพ่ือใหผูรับการปรึกษาไดทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงค วิธีการ บทบาท หนาท่ีของ

ผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา  ตลอดท้ังโปรแกรมการใหการปรึกษา 
3. เพ่ือใหผูรับการปรึกษาไดระบายความรูสึกอยางเสรีเก่ียวกับความทอแทในการดํารงชีวิต

ของผูปวยและผูติดเชื้อเอดส 
 
 
วิธีดําเนินการ 

1.  ผูใหการปรึกษาสรางสัมพันธภาพกับผูรับการปรึกษา เพ่ือใหผูรับการปรึกษาเกิด
ความรูสึก  อบอุน คุนเคย ไววางใจ  และทําใหผูใหการปรึกษารูจักผูรับการปรึกษามากข้ึน โดยผูให 
การปรึกษาแนะนําตนเอง  และใหผูรับการปรึกษาแนะนําตนเอง  เปดโอกาสใหผูรับการปรึกษาได
พูดคุยเพ่ือสรางความคุนเคย 

2.  ผูใหการปรึกษาชี้แจงจุดมุงหมาย วิธีการใหการปรึกษาเปนรายบุคคล บทบาทหนาท่ีของ
ผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา  ตลอดท้ังกําหนดชวงเวลา จํานวนครั้งและสถานท่ีท่ีจะใหการปรึกษา 

3.  ผูใหการปรึกษาใหผูรับการปรึกษา ไดระบายความรูสึกอยางเสรีเก่ียวกับความทอแทใน
การดํารงชีวิตของผูปวยและผูติดเชื้อเอดส 

4.  ผูรับการปรึกษาสรุปเรื่องท่ีสนทนา และผูใหการปรึกษาสรุปเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูรับการปรึกษา
ไดรูสึกผอนคลาย ไดรับการยอมรับจากผูใหการปรกึษาและเขาใจตนเองมากข้ึน 

5.  นัดหมายการใหการปรึกษาคร้ังตอไป 
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(ตัวอยาง 2  บรรณานุกรม) 
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(ตัวอยาง 3 ประวัติผูวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธและวิทยานิพนธ) 
 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – นามสกุล ดร. ศรีงามลักษณ  คําทอง 
วัน เดือน ปเกิด 30 มิถุนายน 2503 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2536  จบการศึกษา พยาบาลศาสตรและผดุงครรภระดับสูง 
(ต้ังแตระดับปริญญาตรี)  วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2544  จบการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การบริหารการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
จังหวัดขอนแกน 
พ.ศ. 2551  จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขายุทธศาสตร              
การพัฒนาภูมภิาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร             
จังหวัดสุรินทร 

ทุนการศึกษา (ถามี) …………………………………………………………………………… 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2548- 2550  พยาบาลวชิาชีพ (ดานการสอน) ระดับ 8  

หัวหนางานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร   
จังหวัดสุรินทร 
พ.ศ. 2550-2551 รองคณบดี และ อาจารยประจาํคณะพยาบาลศาสตร 
โตกุดะ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแกน 
พ.ศ. 2551-2552  ผูรับผิดชอบชุดวิชาดานสุขภาพ สถาบันสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน สอนในกลุมรายวิชาสุขภาพชุมชน ศูนยพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
ศูนยอําเภอเมือง ศูนยศีขรภูมิ และศูนยสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 

สถานท่ีติดตอ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุรี 76000   
โทรศัพท 081-9990889 
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(ตัวอยาง 4 ประวัติผูเขียนสําหรับภาคนิพนธ) 
 

ประวัติผูเขียน 
 

 

ช่ือ – นามสกุล นางพิชญาภา  สองศรี 
วัน เดือน ปเกิด 30 มิถุนายน 2503 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2536  จบการศึกษา พยาบาลศาสตรและผดุงครรภระดับสูง 
(ต้ังแตระดับปริญญาตรี)  วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2552  จบการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาธารณสุขศาสตร) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  
 ราชภฏัเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ทุนการศึกษา (ถามี) …………………………………………………………………………… 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2548-2550  พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) ระดับ 5  

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร   
จังหวัดสุรินทร 
พ.ศ. 2550-2551 อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตรโตกุดะ  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแกน 
พ.ศ. 2551-2552  อาจารยพิเศษสอนในกลุมรายวิชาสุขภาพชุมชน  
ศูนยพุทไธสง จังหวัดบุรีรมัย ศูนยอําเภอเมือง ศูนยศีขรภูมิ  
และศูนยสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร 

สถานท่ีติดตอ 122 หมูท่ี 4 บานปรือเกียน ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร 32000  โทรศัพท 081-9990889 

. 
 
 
 
 
 
 


