
 

 

ใบสมคัรเพือ่ขอรบัรางวลั นกัแนะแนว เกง่ ด ีมคีณุภาพ   

ประจ าปพีุทธศกัราช 2556 

สมาคมแนะแนวแหง่ประเทศไทย 

 

 
 สมาชกิสมาคมแนะแนวแหง่ประเทศไทย ประเภทบคุคล  

เลขที…่…………………… 

 ระดบัการศกึษาที่สมัครรบัรางวลั  

           ระดับประถมศึกษา  

           ระดับมัธยมศึกษา  

           ระดับอาชีวศึกษา 

           ระดับอุดมศึกษา 

ภาค     เหนือ   ตะวันออกเฉียงเหนือ   ใต้   กลาง   

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ประวตัผิูส้มคัร 

 

1. ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)……………………………………………

นามสกุล…………………………………………….. 

2. เกิดวันท่ี ……….….เดือน………..……………….พ.ศ……...……  

อายุ….……….ปี 

3. ประวัติการท างาน 

3.1 ระยะเวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาแนะแนว ต้ังแต่วันท่ี……

เดือน…………..…….พ.ศ……………..……… 

      

     ตดิรูป

ถ่าย 

 ขนาด 2 

นิ้ว 
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 นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555     รวมเป็นระยะเวลา…………..

ปี………….เดือน…………..วนั 

3.2 ประวัติหน้าที่การท างาน  (ระบุปี  พ.ศ. และต าแหน่ง โดย

เฉพาะงานจิตวิทยาแนะแนว)       

  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3.3 ต าแหน่งหน้าที่

ปัจจุบัน……….…………………………………………………… 
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4.ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………… 

  ต้ังอยู่เลขท่ี…….….หมู่ท่ี…...…..

ถนน……….………………..…….ต าบล……………………

แขวง………………………….………..…….. 

  อ าเภอ/เขต…………………..……….

จังหวัด……..…………..………….

รหัสไปรษณีย์…………………………………... 

  โทรศัพท์…………....โทรสาร……..….…….e-mail…………… 

 

5. ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก 

        ต้ังอยู่เลขท่ี…….…….หมู่ท่ี…...…..

ถนน……………….………….ต าบล/......................................

แขวง………………………….……..……….. 

อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………………….

รหัสไปรษณีย์……….………………………………. 

โทรศัพท์…………………………...

โทรสาร………….……..….……….. โทรศัพท์มือถือ…….……..…. 

e-mail……................FaceBook/Line.................... 
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6. การศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับและท่ีส าคัญ) 
 

 

วุฒิ ปี พ.ศ.ท่ี

ส าเร็จ 

ชี่อสถาบันการศึกษา 

   

   

   

   
 

 

7. การศึกษา,อบรม, สัมมนา, ดูงานเพ่ิมเติมความรู้และท่ีส าคัญ(ระบุ

หัวข้อ,วัน/เดือน/ปี และสถานท่ี)  

 
 

ท่ี วัน/

เดือน/ปี 

เรื่อง สถานท่ี 
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8.  ชื่อผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรม เกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพ     

   

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

   

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

   

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

   

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

   

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

   

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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9. กรอบการน าเสนอผลงาน 
 

ดา้นที ่1  ข้อมลูพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว  ปกีารศกึษา 2554 

และป ี2555 

1. บรบิททัว่ไปของสถานศึกษา 

 1.1 ข้อมลูผูเ้รียน  

1)  จ านวนผู้เรียนแยกตามระดับชั้น / เพศ / รวม 

2)  จ านวนผู้เรียนท่ีรับผิดชอบ 

3)  สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง และ

ชุมชน 

 1.2 ข้อมลูบคุลากร 

1)  ครู/อาจารย์/บุคลากรท้ังสถานศึกษา ………………คน 

2) ครู/อาจารย์/บุคลากรท่ีจบด้านจิตวิทยา และ การแนะแนว 

……………….คน  

3)  ครู/อาจารย์/บุคลากรท าหน้าท่ีท่ีปรึกษา…………….. คน 

4)  ครู/อาจารย์/บุคลากรท าหน้าท่ีแนะแนว……………. คน  

  1.3 เครือขา่ยการแนะแนว  

 หน่วยงานหรือองค์กรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีงาน

แนะแนวประสานงานเป็นเครือข่าย  

      ส าหรับการจัดการแนะแนว  ได้แก่   

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร เรื่องที่ให้ความร่วมมือ 
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ดา้นที ่2 กระบวนการแนะแนว   
 

1.  การจดับรกิารแนะแนว  

          ให้น าเสนอรูปแบบ กระบวนการ เทคนิควิธี เครื่องมือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีในการด าเนินงาน  

พร้อมท้ังระบุถึงปริมาณและคุณภาพของการให้บริการ พร้อมแนบ

หลักฐานประกอบ  ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1) บริการศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

2) บริการสนเทศ 

3) บริการปรึกษา 

4) บริการจัดวางตัวบุคคล 

5) บริการติดตามผล  

2. การจดักิจกรรมแนะแนว/โครงการแนะแนว 

          ให้น าเสนอวิธีการ รูปแบบ แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลตามบริบทและระดับของสถานศึกษา 

 

3. การประสานงานเพื่อการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน (รายงานตามสภาพ

จรงิ)  

 

ดา้นที ่3  ด้านผลการแนะแนว 
 

     ให้สรุปผลการแนะแนวท่ีด าเนินการในภาพรวมของ 2  ปีท่ีผ่านมา 

ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดบริการ/กิจกรรม/

โครงการ แนะแนว และรายงานความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

(ครู/อาจารย์/ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร ฯลฯ) 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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….... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

….... 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…. 
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ค านิยมจากเพื่อนรว่มงาน 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

… 

 ………......…………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

… 

 ………......…………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ................................................ 

(................................................) 

ต าแหน่ง............................................. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค านิยมจากผูบ้งัคับบญัชา 
 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 ………......……………………………………………………………

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 ………......……………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

 

ลงชื่อ................................................ 

(................................................) 

ต าแหน่ง............................................. 
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 10. บัญชีรายละเอียดเอกสาร / แฟ้มผลงานดีเด่นท่ีเสนอประกอบการ

พิจารณาคัดเลือก 

 

ล าดั

บที ่
รายชื่อเอกสาร / แฟ้มผลงานการจดัการแนะแนว

ดเีดน่ 

จ านวน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ  

 

 ลงชื่อ………….........………………………… 

              

(………..........…………………………..) 

      วันที่…...เดือน………...……พ.ศ……...….. 

 


