
 

ใบสมคัรเพื่อขอรบัรางวลั สถานศกึษาจดัการแนะแนวดเีดน่ 

ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๕๖ 

สมาคมแนะแนวแหง่ประเทศไทย 

  

1. ชื่ อ สถ านศึ กษ า .................................…...................................

สังกัด.........................................…………………… 

 

2. จัดการศึกษาระดับ     ประถมศึกษา  

         มัธยมศึกษา  

         อาชีวศึกษา 

         อุดมศึกษา  
 

3. ท่ีต้ัง เลขท่ี…….….หมู่ท่ี…...…..

ถนน……...................….………….ต าบล/

แขวง………………………….………..…….. 

 อ าเภอ/เขต……….....……………….

จังหวัด…………..…..............……….

รหัสไปรษณีย์…………………………………... 

 โทรศัพท์………………………..........

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

 

4. จ านวนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิทยาการแนะแนว................คน  

จ านวน นักเรียน/นักศึกษา..................คน 
 

5. ผลงานการจัดบริการทางจิตวิทยาการแนะแนวท่ีเป็นระบบ และ มี

ประสิทธิภาพ  

(เชน่ การบรหิารจดัการแนะแนว/การปฏบิัตงิานแนะแนว 5 บริการ

หลัก/การจดักจิกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาผู้เรยีน/ผลงานการศกึษา
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คน้ควา้วจิัย/งานระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน/ผลงานทางจิตวิทยา

การแนะแนวดีเดน่ที่ปรากฏ หรือความภาคภูมใิจเปน็พเิศษ/โล ่เกยีรติ

บัตรทีง่านแนะแนวไดร้บั ฯลฯ) 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

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

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

 

6. บัญชีรายละเอียดเอกสาร/แฟ้มผลงานทางจิตวิทยาการแนะแนวดีเด่น

ท่ีเสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือก  

 

ล าดบั

ที่ 
รายชื่อเอกสาร/แฟม้ผลงานทางจติวทิยาการแนะ

แนวดีเดน่ของสถานศกึษา 

จ านว

น 
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7. กรอบการน าเสนอผลงาน 
 

ดา้นที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อการแนะแนว ปกีารศกึษา 2554 และป ี2555 

 

1. จ านวนนักเรียน/นักศึกษา   

1.1 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับชั้น / เพศ / รวม 

1.2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับชั้นและประเภทของ

การคัดกรอง เช่น  

- นกัเรียน/นักศึกษา มีปัญหาด้านการเรียน เศรษฐกิจ อารมณ์ 

สังคม การคุ้มครอง เป็นต้น 

- นักเรียน/นักศึกษา ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 

- นักเรียน/นักศึกษา ปกติท่ีได้รับการส ารวจว่าต้องการพัฒนา

ตนเองในด้านต่างๆ  

1.3 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ท่ีลาออกกลางคัน /หนีเรียน/ไม่จบ

ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร ฯลฯ 

1.4 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ท่ีเรียนจบชั้นสูงสุดและเข้าเรียน

ต่อในระดับสูง  (ดูการติดตามผล) 

 

2. จ านวนครู/อาจารย์ 

2.1 ครู/อาจารย์ท่ีปรึกษา…………….. คน 

2.2 ครู/อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีท าหน้าท่ีแนะแนว……………. คน 

2.3 ครู/อาจารย์ท่ีจบด้านแนะแนว ……………….คน  

2.4 ครู/อาจารย์ท้ังสถานศึกษา ………………คน 
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3. จ านวนเครือข่ายการแนะแนว 

3.1 เครือข่ายการแนะแนวในสถานศึกษา …………………… 

เครือข่าย  ได้แก่  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………… 

 

3.2 เครือข่ายการแนะแนวนอกสถานศึกษา ………………… 

เครือข่าย  ได้แก่ 

 

ชื่อเครือข่าย/หน่วยงาน เรื่องที่ให้ความร่วมมือ 
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4. ระบุโครงการงานแนะแนว และ งบประมาณ 

 

โครงการงานแนะแนว งบประมาณ 

  

  

  

  

  

  

 

5. ระบุปัญหาและสิ่งท่ีควรพัฒนาของนักเรียน/นักศึกษา  โดย

เรียงล าดับความส าคัญสูงท่ีต้องเร่งท าก่อน และรองลงมา  พร้อม

วงเล็บต่อท้ายปัญหาด้วยจ านวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีควรได้รับการ

พัฒนาในแต่ละเรื่องด้วย 

 

6.  ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการแนะแนวอื่นๆ ท่ีสถานศึกษาจัดท าไว้  (ระบุให้

ชัดเจน) 

 

ดา้นที ่2 กระบวนการแนะแนว 

1. ระบุการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีเป็นระบบอย่างชัดเจน 

……………………………………………………………………

………………………………………….…………………… 

2. มีการจัดหา ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรแนะแนวอย่างเพียงพอและมี

คุณภาพอย่างไร 

     

…………………………………………………………………………

…………………………………….…………………… 
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3. ครู/อาจารย์ทุกคนและผู้บริหารใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการ

จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไรบ้าง  

(อธิบายพอสังเขป) 

- ครู/อาจารย์ 

…………………………………………………………………………

……………………….…………………… 

- ผู้บริหาร…………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. มีการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรบ้างท่ีเข้ามาช่วยในการแนะ

แนวให้สะดวก ท าให้ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาเป็นปัจจุบัน 

- ชื่อนวัตกรรม / 

เทคโนโลยี………………………………………………………

……..……………………………………… 

5. ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้งานแนะแนวบรรลุผลในสถานศึกษาของท่าน 

      

…………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………… 

 

ดา้นที ่3 ดา้นผลการแนะแนว 

 สรุปผลการแนะแนวท่ีด าเนินการแล้วส่งผลต่อผู้เรียนให้ประสบ

ผลส าเร็จในภาพรวมของ 2 ปีที่ผ่านมาพร้อมแนบกรณีตัวอย่างการแนะ

แนวที่ประสบผลส าเร็จ เป็นความภาคภูมิใจของท่าน   

 (อาจมากกว่า 1 กรณี) 
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ดา้นที ่4 ดา้นผลลพัธก์ารแนะแนว 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการแนะแนว 

 1.  นักเรียน/นักศึกษา 

 2.  ผู้ปกครอง 

 3.  ครู/อาจารย์ 

 4.  ผู้บริหาร 

 5.  เครือข่ายการแนะแนว 

 6.  ชุมชน 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

  ลงชื่อ……….....….........………………………… 

               

(………...............…………………………..) 

            ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

วันที่...…...เดือน…….…...……พ.ศ……....….. 
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รายการประเมนิสถานศึกษาเพือ่รบัรางวลั สถานศกึษาจดัการแนะแนว

ดเีดน่ 
 

ที่ รายการประเมนิ  คะแ

นน 

1 ผลงานการจัดบริการแนะแนวอย่างเป็นระบบ  

โครงสร้างการบริหาร (วางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ 

ปรับปรุงพัฒนา  P D C A ) 

30 

2 การส่งเสริมสนบัสนุน งบประมาณ โครงการ  10 

3 สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือการด าเนินงานแนะ

แนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
10 

4 บุคลากร : การจัดหา ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรอย่าง

เพียงพอและมีคุณภาพ 

10 

5 การจัดเวลาส าหรับกิจกรรมแนะแนวท่ีชัดเจน 10 

6 โครงการเช่ือมโยง สถานศึกษา เครือข่าย การ

ประสานงานกับครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
10 

7 ผลท่ีเกิดขึ้นต่อผู้เรียน  ครู ชุมชน ด้านความพึงพอใจ 

และ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
20 

 รวม 100 

 

 


