
 

 

ใบสมัครเพื่อขอรับรางวัล นกัแนะแนว เกง ด ีมีคณุภาพ   

ประจําปพุทธศักราช 2555 

สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 

 

 

ประวัติผูสมัคร 

  

1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)……………………………นามสกุล………………………….. 

2. เกิดวันที่ ……….….เดือน………..……………….พ.ศ……...……  อายุ….……….ป 

3. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน……….………………………………………………………… 

     ระยะเวลาที่เริ่มปฏิบัติงานดานจิตวิทยาแนะแนว ต้ังแตวันที…่…เดือน…………….พ.ศ………… 

  นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2554     รวมเปนระยะเวลา…………..ป………….เดือน…………..วัน 

  ระดับการศึกษาทีร่ับผิดชอบ     ระดับประถมศึกษา  

           ระดับมัธยมศึกษา  

           ระดับอาชีวศึกษา 

           ระดับอุดมศึกษา 

4. ช่ือสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……………….……. 

 ต้ังอยูเลขที่…….….หมูที่…...…..ถนน……….………….ตําบล/แขวง………………………….………..…….. 

 อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………..………….รหัสไปรษณีย…………………………………... 

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

5. ที่อยูปจจบุันทีส่ามารถติดตอไดสะดวก 

 ต้ังอยูเลขที่…….….หมูที่…...…..ถนน……….………….ตําบล/แขวง………………………….……..……….. 

 อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย……………………………………. 

 โทรศัพท…………………...โทรสาร…………………….. โทรศัพทมือถือ………………... e-mail……...... 

6. เปนสมาชิกสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย  ประเภท 

   บุคคล    สถาบัน    สมาชิกเลขที…่……………………………….. 

 

 

  

 

 

      

     ติดรูปถาย 

    ขนาด 2 น้ิว 

         

   จํานวน 1 รูป 

 

ถายเอกสารสําเนาบัตรสมาชิก 
สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 

ติดแนบมาเปนหลักฐานดวย 
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7. การศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดับและที่สําคัญ) 
 

 

วุฒ ิ ป พ.ศ.ที่สําเรจ็ ช่ีอสถาบันการศึกษา 

   

   

   

   
 
 

8. การศึกษา,อบรม, สัมมนา, ดูงานเพิ่มเติมความรูและทีส่ําคัญ(ระบุหัวขอ,วัน/เดือน/ป และสถานที)่ 
 
 

ที่ วัน/เดือน/ป เรื่อง สถานที ่

    

    

    

    

    

    
 

9.  ผลงานการศึกษา คนควา วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ     

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ประวัติหนาที่การทํางาน  (ระบปุ  พ.ศ. และตําแหนง โดยเฉพาะงานจิตวิทยาแนะแนว)       

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. โปรดแนบหลักฐานการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวของสมาคมแนะแนว   

      แหงประเทศไทย 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. กรอบการนําเสนอผลงาน 
 

ดานท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการแนะแนว  ปการศึกษา 2553 และป 2554 
 

1. จํานวนนักเรียน   

1.1 จํานวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน / เพศ / รวม 

1.2 จํานวนนักเรียนแยกตามระดับช้ันและประเภทของการคัดกรอง เชน  

- นักเรียนมีปญหาดานการเรียน เศรษฐกจิ อารมณ สงัคม การคุมครอง เปนตน 

- นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษดานตางๆ 

- นักเรียนปกติที่ไดรับการสํารวจวาตองการพฒันาตนเองในดานตางๆ 

1.3 จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน /หนีเรียน/ไมจบตามเกณฑการจบหลักสูตร ฯลฯ 

1.4 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบช้ันสูงสุดและเขาเรียนตอในระดับสูง  (ดูการติดตามผล) 

2. จํานวนคร ู

2.1 ครูที่ปรึกษา…………….. คน 

2.2 ครูที่ปรึกษาที่ทําหนาที่แนะแนว……………. คน 

2.3 ครูที่จบดานแนะแนว ……………….คน 

2.4 ครูทั้งโรงเรียน ………………คน 

3. จํานวนเครือขายการแนะแนว 

3.1 เครือขายการแนะแนวในโรงเรียน …………………… เครือขาย  ไดแก  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 เครือขายการแนะแนวนอกโรงเรียน ………………… เครอืขาย  ไดแก 
 

ช่ือเครือขาย/หนวยงาน เรื่องที่ใหความรวมมือ 

  

  

  

  

  
  

4. จํานวนครั้งของการใหบรกิารแนะแนว 
 

บริการแนะแนวน้ีจัดเปนปกติ บริการแนะแนวที่จัดเสริมเปนครัง้คราว 
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5. การจัดกจิกรรมแนะแนว 

5.1 แผนการจัดกจิกรรม (สราง/พัฒนาดวยตนเอง) 

5.2 รูปแบบการจัดกจิกรรม 

5.3 วิธีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

6. จํานวนครั้งของการพบผูปกครอง 

6.1 พบผูปกครองทัง้ช้ัน / ทั้งโรงเรียน 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป เรื่อง ขอสรปุ 

    

    

    

 

6.2 พบผูปกครองนักเรียนเปนรายบุคคล  

เรื่องที่เชิญผูปกครองมาพบสวนใหญเกี่ยวของกับเรือ่งอะไรบาง 

1)………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………….………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

7. ระบปุญหาและสิง่ที่ควรพฒันาของนักเรียน  โดยเรียงลําดับความสําคัญสูงที่ตองเรงทํากอน  และ 

    รองลงมา  พรอมวงเลบ็ตอทายปญหาดวยจํานวนนักเรียนที่ควรไดรับการพฒันาในแตละเรื่องดวย 

 

8. ขอมูลพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอื่นๆ ทีโ่รงเรียนจัดทําได  (ระบุใหชัดเจน) 

 

ดานท่ี 2  กระบวนการแนะแนว 

1. ครูทุกคนและผูบรหิารใชขอมลูนักเรียนรายบคุคลในการจัดการเรียนการสอนและบรหิารจัดการสถานศึกษา

อยางไรบาง  (อธิบายพอสงัเขป) 

- คร ู……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

- ผูบริหาร……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. บริการแนะแนวที่จัดในโรงเรียนแตละดาน มีรปูแบบของการใหบริการอยางไร  ความทั่วถึงและมีจํานวน

นักเรียนที่เขามารับบริการมากนอยเพียงใด 

  ………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
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3. มีการใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรบางที่เขามาชวยในการแนะแนวใหสะดวก ทําใหขอมูลนักเรียนเปน 

    ปจจุบัน 

- ช่ือนวัตกรรม / เทคโนโลยี……………………………………………………………..……………………………………… 

4. ปจจัยสําคัญที่ชวยใหงานแนะแนวบรรลุผลในโรงเรียนของทาน 

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

 

ดานท่ี 3  ดานผลการแนะแนว 

 สรปุผลการแนะแนวที่ดําเนินการแลวสงผลตอผูเรียนใหประสบผลสําเร็จในภาพรวมของ 2 ปที่ผานมา

พรอมแนบกรณีตัวอยางการแนะแนวทีป่ระสบผลสําเรจ็  เปนความภาคภูมิใจของทาน   

 (อาจมากกวา 1 กรณี) 

 

ดานท่ี 4  ดานผลลัพธการแนะแนว 

1. ผลสํารวจความพงึพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการแนะแนว 

 1.1  นักเรียน 

 1.2  ผูปกครอง 

 1.3  ครู 

 1.4  ผูบริหาร 

 1.5  เครือขายการแนะแนว 

             ฯลฯ 

2. ตัวอยางผลงานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน  เกบ็ขอมูลจาก 

2.1  นักเรียน 

2.2  คร ู

2.3  ผูปกครอง 

2.4  ชุมชน 

 

13. คํานิยมจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 

 

 13.1  เพื่อนรวมงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

        ลงช่ือ................................................ 

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

        ตําแหนง............................................. 
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 13.2  ผูบังคับบญัชา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

        ลงช่ือ................................................ 

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

        ตําแหนง............................................. 

 

14. บัญชีรายละเอียดเอกสาร / แฟมผลงานดีเดน  ท่ีเสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

 

ลําดับท่ี รายชื่อเอกสาร / แฟมผลงานการจัดการแนะแนวดีเดน จํานวน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  ขาพเจาขอรบัรองวาขอมลูเปนความจรงิทุกประการ 

  

 

         ลงช่ือ………….........………………………… 

              (………..........…………………………..) 

         วันที่…...เดือน………...……พ.ศ……...….. 
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รายการประเมินเพื่อคัดเลือกครู บุคลากร รับรางวัล  นักแนะแนว เกง ดี มีคุณภาพ    
 

ท่ี รายการประเมิน   คะแนน 

1 การพัฒนาตน และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณเสมอ 15 

2 ผลการปฏิบัติงาน ปรมิาณงาน และ คุณภาพงาน (พัฒนางาน พัฒนานักเรียน) 50 

3 การบริหารจัดการ (พฒันางานดานการบริหารงาน) 20 

4 ผลงานคนควาวิจัย (พัฒนาตนดานงานวิชาการ) สรางนวัตกรรมใหม 15 

 รวม 100 

 


