โครงการคัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงานทีจ่ ัดการแนะแนวดีเด่ น
สมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2557

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย จัดโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จดั การ
แนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจาปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จดั การแนะแนวอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง
1.2 เพื่อเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจิตวิทยาแนะแนวที่มีผลงานดีเด่น อันเป็ นประโยชน์ต่อ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาของชาติ
1.3 เพื่อเสริ มสร้างศรัทธาและความมุ่งมัน่ ต่อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานด้านจิตวิทยาแนะแนว
1.4 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จดั การแนะแนวดีเด่น จนเป็ นที่ยอมรับ
ของบุคคลทัว่ ไป
2. ประเภทรางวัล
รางวัลมี 4 ประเภท ได้แก่
2.1 รางวัล บุคคลเกียรติยศ
2.2 รางวัล นักแนะแนวผู้อุทิศตน
2.3 รางวัล นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ
2.4 รางวัล สถานศึกษา และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดีเด่ น
2.1 รางวัล “บุคคลเกียรติยศ”
คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือก มีดังต่ อไปนี้
1.เป็ นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็ นบุคคลผูม้ ีคุณูปการต่อการแนะแนว และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
3. เป็ นผูไ้ ม่เคยได้รับรางวัล บุคคลเกียรติยศ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา

2

รางวัล
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ ผลงานในเอกสารทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
จานวน 5 รางวัล
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
เป็ นบุคคลผูม้ ีคุณูปการต่อการแนะแนว และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ขั้นตอนและกาหนดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ ารับรางวัล "เกียรติยศ" มีดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนิ นโครงการคัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงานที่จดั การแนะแนวดี เด่น
สมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2556 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อรับรางวัลบุคคล
เกียรติยศ (มีนาคม-สิ งหาคม 2557)
2. คณะกรรมการดาเนิ นโครงการฯ สรุ ปผลบุ คคลเกี ยรติ ย ศ นาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
รับรองประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้ผรู้ ับรางวัลทราบภายในเดือน ตุลาคม 2557
3. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ( พฤศจิกายน 2557)
2.2 รางวัล “นักแนะแนวผู้อุทิศตน”
คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือก มีดังต่ อไปนี้
1. เป็ นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็ นครู บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่การแนะแนวต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
3. เป็ นผูไ้ ม่เคยได้รับรางวัล นักแนะแนวผูอ้ ุทิศตน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
รางวัล
ได้รับเกียรติบตั รประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ ในเอกสารทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
1. เป็ นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. ครู บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่การแนะแนวต่อเนื่ องกันไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ถึงวันที่ 30 กันยายน
2556
3. เป็ นผูไ้ ม่เคยได้รับรางวัล นักแนะแนวผูอ้ ุทิศตน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
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หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
ขั้นตอนและกาหนดการการคัดเลือกครู บุคลากร รับรางวัล "นักแนะแนวผู้อุทิศตน" มีดังนี้
เอกสาร
1. ส่ งรายละเอียดโครงการฯ เป็ นเอกสารไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประชาสัมพันธ์สมาชิก
สมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net
,Email:guidancasso@gmail.com (กรกฎาคม 2557)
2. ผูส้ มัคร เสนอใบสมัครต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อรับรอง และส่ งไปที่
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 08 3554 0629 (ภายในวันที่ 20 สิ งหาคม 2557)
3. คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ สรุ ปผลนักแนะแนวผูอ้ ุทิศตน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
รับรอง และประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้ผรู้ ับรางวัลทราบภายในเดือนตุลาคม 2557
4. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ( พฤศจิกายน 2557)
2.3 รางวัล “นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ”
คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือก มีดังต่ อไปนี้
1. เป็ นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็ นครู แนะแนว บุคลากรผูม้ ีผลการปฏิบตั ิงานแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึง
วันที่ 30 กันยายน 2556
3. เป็ นผูไ้ ม่เคยได้รับรางวัล นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
รางวัลระดับภาค 5 ภาค แต่ ละภาค มีรางวัลแต่ ละระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
ดีเด่น 1 รางวัล ดี 1 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส 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
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รางวัลระดับภาค (ทุกประเภทรางวัล) ได้รับเกี ยรติ บตั ร รวมทั้งเผยแพร่ ผลงานในเอกสารทางวิชาการของ
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
รางวัลระดับประเทศ
ระดับประถมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
รางวัลระดับประเทศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และ เกียรติบตั รรวมทั้งเผยแพร่ ผลงานในเอกสารทาง
วิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาแนะแนว
2. มีผลงาน และใช้กระบวนการแนะแนวในการพัฒนาเยาวชนและสังคมตามเกณฑ์ของสมาคมแนะแนวแห่ง
ประเทศไทย
3. มีการพัฒนาวิชาชีพด้านจิตวิทยาแนะแนวอยูเ่ สมอและปฏิบตั ิงานแนะแนวอย่างต่อเนื่ อง
4. เป็ นผูไ้ ม่เคยได้รับรางวัลนักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
ขั้นตอนและกาหนดการการคัดเลือกครู บุคลากร รับรางวัล "นักแนะแนว เก่ ง ดี มีคุณภาพ" มีดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ และส่ งรายละเอียดโครงการฯ เป็ นเอกสารไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net
,Email:guidancasso@gmail.com (มิถุนายน 2557)
2. ผูส้ มัครจัดทาเอกสารรายงานการจัดการแนะแนวตามรายละเอียดที่สมาคมฯ กาหนด เสนอเอกสารรายงาน
การจัดการแนะแนวต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อรับรองเอกสาร หรื อ รับรองเอกสารด้วยตนเอง และส่ งตรงไปที่
ประธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจาภาคที่สถานศึกษาท่านสังกัดอยู่ โดยกาหนดส่ งภายในวันที่
29 สิ งหาคม 2557
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3. คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับภาค พิจารณาเอกสารและติดตามประเมินเชิงประจักษ์ ตัดสิ นรางวัล
ระดับภาค เพื่อรับรางวัลระดับภาค และส่ งผลผูผ้ า่ นการคัดเลือกระดับยอดเยีย่ ม มายังคณะกรรมการดาเนิน
โครงการระดับประเทศ (30 กันยายน 2557)
4. คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับประเทศ พิจารณาตัดสิ น เพื่อรับรางวัลระดับประเทศ (ตุลาคม 2557)
5. คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ สรุ ปผลผูไ้ ด้รับรางวัล นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ รับรอง
และประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้ผรู้ ับรางวัลทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
6. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี (พฤศจิกายน 2557)
2.4 รางวัล "สถานศึกษา และหน่ วยงานทีจ่ ัดการแนะแนวดีเด่ น"
คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือก มีดังต่ อไปนี้
1. เป็ นสมาชิกประเภทสถาบันของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เป็ นสถานศึกษา หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การแนะแนวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ย
กว่า
2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
3. เป็ นผูไ้ ม่เคยได้รับรางวัล สถานศึกษา และหน่ วยงานทีจ่ ัดการแนะแนวดีเด่ น ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
จานวนรางวัล
1. สถานศึกษาทีจ่ ัดการแนะแนว
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
รางวัลยอดเยีย่ ม 3 รางวัล
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล
รางวัลยอดเยีย่ ม 1 รางวัล

ดีเด่น 2 รางวัล
ดีเด่น 2 รางวัล
ดีเด่น 6 รางวัล
ดีเด่น 2 รางวัล
ดีเด่น 2 รางวัล

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3
3
9
3
3

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

2. หน่ วยงานทีจ่ ัดการแนะแนว
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริ การแนะแนวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
รางวัลยอดเยีย่ ม 2 รางวัล ดีเด่น 4 รางวัล ดี 6 รางวัล
- รางวัลระดับยอดเยีย่ ม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และ เกียรติบตั รรวมทั้งเผยแพร่ ผลงานในเอกสาร
ทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

6

- รางวัลระดับดีเด่น และ ระดับดี ได้รับเกียรติบตั ร ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเผยแพร่ ผลงานใน
เอกสารทางวิชาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
- สถานศึกษา/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา/หน่วยงานจะได้รับเกียรติบตั รของสมาคม
แนะแนวแห่งประเทศไทยด้วย
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
1. มีการบริ หารงานแนะแนวอย่างเป็ นระบบ และมีเครื อข่ายเพื่อการแนะแนวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีการให้บริ การแนะแนวที่มีคุณภาพ
3. มีผลงานการแนะแนวที่ดีต่อผูเ้ รี ยน ครู ผูป้ กครอง และชุมชน
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
2. เอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษา และหน่ วยงานทีจ่ ัดการแนะแนว เพือ่ รับรางวัล "สถานศึกษา และหน่ วยงาน
ทีจ่ ัดการแนะแนวดีเด่ น"
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ จาแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะจัดส่ งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา และหน่วยงานที่จดั การแนะแนว ส่ งเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการไปยัง หน่วยงานต้นสังกัดที่เป็ นส่ วนกลาง (วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)
1.3 สมาชิกสมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net
,Email:guidancasso@gmail.com
2. สถานศึกษา/หน่วยงานจัดทาเอกสารรายงานการจัดการแนะแนวตามรายละเอียดที่สมาคมฯ กาหนด ส่ งไป
ที่ประธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจาภาคที่สถานศึกษา/หน่วยงานท่านสังกัดอยู่ โดยกาหนดส่ ง
ภายในวันที่ 29 สิ งหาคม 2557
3. คณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจาภาค พิจารณาเบื้องต้นโดยเรี ยงลาดับคะแนน สถานศึกษา/หน่วยงาน
ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) และส่ งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารการสมัครฯ มายัง
คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับประเทศ (20 กันยายน 2557)
4. คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับประเทศ พิจารณาเอกสาร ตัดสิ น เรี ยงลาดับตามคะแนน ติดตาม
ประเมินตามสภาพจริ ง (3 ตุลาคม 2557)
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5. คณะกรรมการดาเนินโครงการระดับประเทศ สรุ ปผลสถานศึกษา/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ รับรอง และประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้ผรู้ ับรางวัลทราบภายในเดือน
ตุลาคม 2557
6. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี (พฤศจิกายน 2557)
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก กาแพงเพชร สุ โขทัย
กรุ ณาส่ งที่
ดร.บุญเลิศ คาปัน
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 084 222 7516
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสี มา บึงกาฬ บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร สุ รินทร์ ศรี สะเกษ หนองบัวลาภู อานาจเจริ ญ อุดรธานี อุบลราชธานี
หนองคาย
กรุ ณาส่ งที่
ดร.สมศักดิ์ สี ดากุลฤทธิ์
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 089 8413721
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรี ธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง
สตูล สงขลา สุ ราษฎร์ธานี ยะลา
กรุ ณาส่ งที่
ผศ.ดร.สุ ใจ ส่ วนไพโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริ ญประดิษฐ์ ตาบลรู สะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000
โทรศัพท์ 081 3461844
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ภาคกลาง ได้ แก่ จังหวัด ชัยนาท นครนายก พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิ งห์บุรี สุ พรรณบุรี สระบุรี
อ่างทอง อุทยั ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
ราชบุรี นครปฐม
กรุ ณาส่ งที่
ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
กรุ ณาส่ งที่
นางวิภา เกตุเทพา
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 2
29 ซอยสุ คนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 086 5646266
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557

(ดร.กมล รอดคล้าย)
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

