โครงการคัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงานที่ จดั การแนะแนวดีเด่น
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจาปี 2556

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงานที่
จัดการแนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจาปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.วัตถุประสงค์
1.1เพื่อคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงานทีจ่ ดั การแนะแนวอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบตั งิ านจิตวิทยาแนะแนวที่มผี ลงานดีเด่น อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาของชาติ
1.3 เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความมุ่งมันต่
่ อผู้ทม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั งิ านด้านจิตวิทยา
แนะแนว
1.4เพื่อประกาศเกียรติคุณ ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงานทีจ่ ดั การแนะแนวดีเด่น จน
เป็นทีย่ อมรับของบุคคลทัวไป
่
2. ประเภทรางวัล
รางวัลมี 4 ประเภท ได้แก่
2.1 รางวัล บุคคลเกียรติ ยศ
2.2 รางวัล นักแนะแนวผู้อทุ ิ ศตน
2.3 รางวัล นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณ
ุ ภาพ
2.4 รางวัล สถานศึกษา และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น
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2.1 รางวัล “บุคคลเกียรติ ยศ”
คุณสมบัติผส้ ู มัครเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือก มีดงั ต่อไปนี้
1.เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็นบุคคลผูม้ คี ุณูปการต่อการแนะแนว และเป็นทีย่ อมรับของสังคม
3. เป็นผูไ้ ม่เคยได้รบั รางวัล บุคคลเกียรติยศ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทผ่ี ่านมา
รางวัล
ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานในเอกสารทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศ
ไทย จานวน 5 รางวัล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
เป็นบุคคลผูม้ คี ุณูปการต่อการแนะแนว และเป็นทีย่ อมรับของสังคม
ขัน้ ตอนและกาหนดการพิ จารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัล "เกียรติ ยศ" มีดงั นี้
1. คณะกรรมการดาเนินโครงการคัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานทีจ่ ดั การแนะแนว
ดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจาปี 2556 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อรับรางวัล
บุคคลเกียรติยศ (มีนาคม-สิงหาคม 2556)
2. คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ สรุปผลบุคคลเกียรติยศ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
รับรองประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้ผรู้ บั รางวัลทราบภายในเดือน ตุลาคม 2556
3. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ( พฤศจิกายน 2556)
2.2 รางวัล “นักแนะแนวผู้อทุ ิ ศตน”
คุณสมบัติผส้ ู มัครเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือก มีดงั ต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็นครู บุคลากรผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีก่ ารแนะแนวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 20 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน
2555
3. เป็นผูไ้ ม่เคยได้รบั รางวัล นักแนะแนวผูอ้ ุทศิ ตน ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทผ่ี ่านมา
รางวัล
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ได้รบั เกียรติบตั รประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศ
ไทย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. ครู บุคลากรผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีก่ ารแนะแนวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 20 ปี ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ งึ วันที่ 30
กันยายน 2555
3. เป็นผูไ้ ม่เคยได้รบั รางวัล นักแนะแนวผูอ้ ุทศิ ตน ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทผ่ี ่านมา
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนดไว้ในใบสมัคร
ขัน้ ตอนและกาหนดการการคัดเลือกครู บุคลากร รับรางวัล "นักแนะแนวผูอ้ ทุ ิ ศตน" มีดงั นี้
เอกสาร
1. ส่งรายละเอียดโครงการฯ เป็นเอกสารไปยังสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และประชาสัมพันธ์สมาชิก
สมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net
,Email:guidancasso@gmail.com (มีนาคม – มิถุนายน 2556)
2. ผูส้ มัคร เสนอใบสมัครต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อรับรอง และส่งไปที่
ผูอ้ านวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เลขที่ 737 (ศูนย์ชุมชนเอื้ออาทร 3)
หมู่ 6 ถนน พุทธรักษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรสาร 02 1865772 โทรศัพท์ 02 1865773 (ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556)
3. คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ สรุปผลนักแนะแนวผูอ้ ุทศิ ตน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ รับรอง และประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้ผรู้ บั รางวัลทราบภายในเดือนตุลาคม 2556
4. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ( พฤศจิกายน 2556)
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2.3 รางวัล “นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณ
ุ ภาพ”
คุณสมบัติผส้ ู มัครเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือก มีดงั ต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็นครูแนะแนว บุคลากรผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ านแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
3. เป็นผูไ้ ม่เคยได้รบั รางวัล นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทผ่ี ่ านมา
รางวัลระดับภาค 5 ภาค แต่ละภาค มีรางวัลแต่ ละระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
ดีเด่น 1 รางวัล ดี 1 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
ดีเด่น 1 รางวัล ดี 1 รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
ดีเด่น 1 รางวัล ดี 1 รางวัล
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
ดีเด่น 1 รางวัล ดี 1 รางวัล
รางวัลระดับภาค
(ทุกประเภทรางวัล) ได้รบั เกียรติบตั ร รวมทัง้ เผยแพร่ผลงานในเอกสารทาง
วิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
รางวัลระดับประเทศ
ระดับประถมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
1 รางวัล
รางวัลระดับประเทศ ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณ และ เกียรติบตั รรวมทัง้ เผยแพร่ผลงานในเอกสารทาง
วิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาแนะแนว
2. มีผลงาน และใช้กระบวนการแนะแนวในการพัฒนาเยาวชนและสังคมตามเกณฑ์ของสมาคมแนะแนว
แห่งประเทศไทย
3. มีการพัฒนาวิชาชีพด้านจิตวิทยาแนะแนวอยูเ่ สมอและปฏิบตั งิ านแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นผูไ้ ม่เคยได้รบั รางวัลนักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ในช่วงระยะ 3 ปีทผ่ี ่านมา
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนดไว้ในใบสมัคร
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ขัน้ ตอนและกาหนดการการคัดเลือกครู บุคลากร รับรางวัล "นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณ
ุ ภาพ" มีดงั นี้
1. ส่งรายละเอียดโครงการฯ เป็นเอกสารไปยังสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และประชาสัมพันธ์สมาชิก
สมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net
,Email:guidancasso@gmail.com (มีนาคม – พฤษภาคม 2556)
2. ผูส้ มัครจัดทาเอกสารรายงานการจัดการแนะแนวตามรายละเอียดทีส่ มาคมฯ กาหนด เสนอ
เอกสารรายงานการจัดการแนะแนวต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อรับรองเอกสาร หรือ รับรองเอกสารด้วยตนเอง
และส่งตรงไปทีป่ ระธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจาภาคทีส่ ถานศึกษาท่านสังกัดอยู่ โดย
กาหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
ภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก
กรุณาส่งที่
ดร.บุญเลิศ คาปนั
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 084 222 7516, 089 8161003
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูม ิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ
บุรรี มั ย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี
อุบลราชธานี หนองคาย
กรุณาส่งที่
ดร.สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 089 8413721
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตั ตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา
กรุณาส่งที่
ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี
181 หมูท่ ่ี 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี 94000
โทรศัพท์ 081 3461844
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ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ชัยนาท นครนายก พิจติ ร เพชรบูรณ์ ลพบุร ี สิงห์บุร ี สุโขทัย
สุพรรณบุร ี สระบุร ี อ่างทอง อุทยั ธานี จันทบุร ี ชลบุร ี ตราด ปราจีนบุร ี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุร ี
ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุร ี ราชบุร ี
กรุณาส่งที่
ดร.สุมาลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ตาบลนาวุง้ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี 76000
โทรศัพท์ 084 0800720
กรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
กรุณาส่งที่
นางวิภา เกตุเทพา
โรงเรียนสตรีวทิ ยา 2
29 ซอยสุคนธสวัสดิ ์ 3 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 086 5646266
1. คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับภาค พิจารณาเอกสารและติดตามประเมินเชิงประจักษ์ ตัดสิน
รางวัลระดับภาค เพื่อรับรางวัลระดับภาค และส่งผลผูผ้ า่ นการคัดเลือกระดับยอดเยีย่ ม มายัง
คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับประเทศ (มิถุนายน-กรกฎาคม 2556)
2. คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับประเทศ พิจารณาตัดสิน เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ (สิงหาคมกันยายน 2556)
3. คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ สรุปผลผูไ้ ด้รบั รางวัล นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
รับรอง และประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้ผรู้ บั รางวัลทราบภายในเดือนตุลาคม 2556
4. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ( พฤศจิกายน 2556)
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2.4 รางวัล "สถานศึกษา และหน่ วยงานที่จดั การแนะแนวดีเด่น"
คุณสมบัติผส้ ู มัครเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือก มีดงั ต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกประเภทสถาบันของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็นสถานศึกษา หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการแนะแนวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
3. เป็นผูไ้ ม่เคยได้รบั รางวัล สถานศึกษา และหน่ วยงานที่จดั การแนะแนวดีเด่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ทีผ่ ่านมา
จานวนรางวัล
1. สถานศึกษาที่จดั การแนะแนว
ระดับประถมศึกษา รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา รางวัลยอดเยีย่ ม 3 รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม

ดีเด่น 2 รางวัล
ดีเด่น 6 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

ดี 3 รางวัล
ดี 9 รางวัล
ดีเด่น 2 รางวัล ดี 3 รางวัล
ดีเด่น 2 รางวัล ดี 3 รางวัล

2. หน่ วยงานที่ จดั การแนะแนว
หน่วยงานทีไ่ ม่ใช่สถานศึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีใ่ ห้บริการแนะแนวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
รางวัลยอดเยีย่ ม 2 รางวัล ดีเด่น 4 รางวัล ดี 6 รางวัล
- รางวัลระดับยอดเยีย่ ม ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณ และ เกียรติบตั รรวมทัง้ เผยแพร่ผลงานใน
เอกสารทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
- รางวัลระดับดีเด่น และ ระดับดี ได้รบั เกียรติบตั ร ประกาศเกียรติคุณ รวมทัง้ เผยแพร่ผลงานใน
เอกสารทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
- สถานศึกษา/หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงานจะได้รบั เกียรติบตั รของ
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยด้วย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. มีการบริหารงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ และมีเครือข่ายเพื่อการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการให้บริการแนะแนวทีม่ คี ุณภาพ
3. มีผลงานการแนะแนวทีด่ ตี ่อผูเ้ รียน ครู ผูป้ กครอง และชุมชน
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หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนดไว้ในใบสมัคร
ขัน้ ตอนการคัดเลือกสถานศึกษา และหน่ วยงานที่ จดั การแนะแนว เพื่อรับรางวัล "สถานศึกษา
และหน่ วยงานที่จดั การแนะแนวดีเด่น"
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ จาแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1.2 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา และหน่วยงานทีจ่ ดั การแนะแนว ส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง หน่วยงานต้นสังกัดทีเ่ ป็ นส่วนกลาง (มีนาคม – พฤษภาคม 2556)
1.3 สมาชิกสมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net
,Email:guidancasso@gmail.com
2. สถานศึกษา/หน่วยงานจัดทาเอกสารรายงานการจัดการแนะแนวตามรายละเอียดทีส่ มาคมฯ กาหนด
ส่งไปทีป่ ระธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจาภาคทีส่ ถานศึกษา/หน่วยงานท่านสังกัดอยู่ โดย
กาหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
ภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก
กรุณาส่งที่
ดร.บุญเลิศ คาปนั
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 084 222 7516, 089 8161003
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูม ิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ
บุรรี มั ย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี
อุบลราชธานี หนองคาย
กรุณาส่งที่
ดร.สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 089 8413721
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ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตั ตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา
กรุณาส่งที่
ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี
181 หมูท่ ่ี 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี 94000
โทรศัพท์ 081 3461844
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ชัยนาท นครนายก พิจติ ร เพชรบูรณ์ ลพบุร ี สิงห์บุร ี สุโขทัย
สุพรรณบุร ี สระบุร ี อ่างทอง อุทยั ธานี จันทบุร ี ชลบุร ี ตราด ปราจีนบุร ี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุร ี
ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุร ี ราชบุร ี
กรุณาส่งที่
ดร.สุมาลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ตาบลนาวุง้ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี 76000
โทรศัพท์ 084 0800720
กรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
กรุณาส่งที่
นางวิภา เกตุเทพา
โรงเรียนสตรีวทิ ยา 2
29 ซอยสุคนธสวัสดิ ์ 3 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 086 5646266
1. คณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจาภาค พิจารณาเบือ้ งต้นโดยเรียงลาดับคะแนน สถานศึกษา/
หน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือก (ร้อยละ 70 ขึน้ ไป) และส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารการสมัครฯ
มายังคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ (มิถุนายน-กรกฎาคม2556)
2. คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ พิจารณาเอกสาร ตัดสิน เรียงลาดับตามคะแนน ติดตามประเมินตาม
สภาพจริง (สิงหาคม-กันยายน 2556)
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3. คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ สรุปผลสถานศึกษา/หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ รับรอง และประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้ผรู้ บั รางวัลทราบภายในเดือน
ตุลาคม 2556
4. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ( พฤศจิกายน 2556)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556

(ดร.กมล รอดคล้าย)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

