
 
 
 

ใบสมัครเพือ่ขอรับรางวลั ประเภท นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ   
ประจ าปีพุทธศักราช 2557 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
 

 
 หน่วยงานต้นสังกดัของผู้สมัคร     ระดบัประถมศึกษา 
                                                ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ขยายโอกาส) 
           ระดบัมธัยมศึกษา  
           ระดบัอาชีวศึกษา 
           ระดบัอุดมศึกษา 
 ระดับภาค 
         ภาคเหนือ     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
            ภาคกลาง       ภาคใต ้  
                                   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ประวตัิผู้สมัคร 
1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)………………………… …นามสกุล……………………เลขท่ีสมาชิก............. 
2. เกิดวนัท่ี ……….….เดือน………..……………….พ.ศ……...……  อาย…ุ.……….ปี 
3. ประวติัการท างาน 

3.1 ระยะเวลาท่ีเ ร่ิมปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาแนะแนว ตั้ งแต่ว ันท่ี……เดือน…………..…….
พ.ศ……………..……… 

 นบัถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556     รวมเป็นระยะเวลา…………..ปี………….เดือน…………..วนั 
3.2 ประวติัหนา้ท่ีการท างาน  (ระบุปี  พ.ศ. และต าแหน่ง โดยเฉพาะงานดา้นจิตวทิยาแนะแนว)       
  

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

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

      
     ติดรูปถ่าย 
 ขนาด 2 น้ิว 
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………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

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

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

3.3 ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั……….………………………………………………………… 
 
4. ช่ือสถานศึกษา…………………………………………………………………………… 
  ตั้ ง อ ยู่ เ ล ข ท่ี ……. …. ห มู่ ท่ี …. . . …. . ถ น น ………. ………………..……. ต า บ ล /
แขวง………………………….………..…….. 
  อ าเภอ/เขต…………………..……….จงัหวดั……..…………..………….
รหสัไปรษณีย…์………………………………... 
  โทรศพัท…์………………………....โทรสาร……..….…………………….e-
mail……………………………………..…….. 
 
5. ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก 
        ตั้งอยูเ่ลขท่ี…….…….หมู่ท่ี…...…..ถนน……………….………….ต าบล/แขวง…………………… 
        อ าเภอ/เขต………………………….จงัหวดั………………………….รหสัไปรษณีย…์…….……… 
 โทรศพัท…์………………………...โทรสาร………….……..….………..   
 โทรศพัทมื์อถือ…….……..….…………….. 
            e- mail……...............................FaceBook/Line.................................................. 
 
6. การศึกษา (เรียงจากคุณวฒิุสูงสุดตามล าดบัและท่ีส าคญั) 
 

วฒิุ ปี พ.ศ.ท่ีส าเร็จ ช่ีอสถาบนัการศึกษา 
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7. การศึกษา,อบรม, สัมมนา, ดูงานเพิ่มเติมความรู้และท่ีส าคญั(ระบุหวัขอ้,วนั/เดือน/ปี และสถานท่ี)  
 

ท่ี วนั/เดือน/ปี เร่ือง สถานท่ี 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
8.  ช่ือผลงานการศึกษา คน้ควา้ วจิยั นวตักรรม เก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพ      
   
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
   
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
   
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
   
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
   
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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9. กรอบการน าเสนอผลงาน 
ด้านที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว  ปีการศึกษา 2555 และปี 2556 
1. บริบททัว่ไปของสถานศึกษา 
 1.1 ข้อมูลผู้เรียน  

1)  จ านวนผูเ้รียนแยกตามระดบัชั้น / เพศ / รวม 
2)  จ านวนผูเ้รียนท่ีรับผดิชอบ 
3)  สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนผูป้กครอง และชุมชน 

 1.2 ข้อมูลบุคลากร 
1)  ครู/อาจารย/์บุคลากรทั้งสถานศึกษา ………………คน 
2)  ครู/อาจารย/์บุคลากรท่ีจบดา้นจิตวทิยาแนะแนว ……………….คน  
3)  ครู/อาจารย/์บุคลากรท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษา…………….. คน 
4)  ครู/อาจารย/์บุคลากรท าหนา้ท่ีแนะแนว……………. คน  

  1.3 เครือข่ายการแนะแนว  
 หน่วยงานหรือองคก์รทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีงานแนะแนวประสานงานเป็นเครือข่าย  
      ส าหรับการจดัการแนะแนว  ไดแ้ก่   
 

ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร เร่ืองท่ีใหค้วามร่วมมือ 
  
  
  
  
  

  
ด้านที ่2 กระบวนการแนะแนว   
 

1.  การจัดบริการแนะแนว  

          ใหน้ าเสนอรูปแบบ กระบวนการ เทคนิควธีิ เคร่ืองมือ นวตักรรม เทคโนโลยใีนการด าเนินงาน  
พร้อมทั้งระบุถึงปริมาณและคุณภาพของการใหบ้ริการ พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ  ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1) บริการศึกษาขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
2) บริการสนเทศ 
3) บริการปรึกษา 
4) บริการจดัวางตวับุคคล 
5) บริการติดตามผล  
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2. การจัดกจิกรรมแนะแนว/โครงการแนะแนว 

          ใหน้ าเสนอวธีิการ รูปแบบ แผนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาผูเ้รียนและการประเมินผลตาม

บริบทและระดบัของสถานศึกษา 
 

3. การประสานงานเพือ่การดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน (รายงานตามสภาพจริง)  

 
ด้านที ่3  ด้านผลการแนะแนว 
 
     ใหส้รุปผลการปฏิบติังานแนะแนวท่ีด าเนินการในภาพรวมรอบ 2  ปีท่ีผา่นมา ท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุ
ตามวตัถุประสงคก์ารจดับริการ/กิจกรรม/โครงการ แนะแนว และรายงานความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
(ครู/อาจารย/์ผูป้กครอง/ผูบ้ริหาร ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..................……………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..................……………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
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ค ำนิยมจำกเพื่อนรว่มงำน 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

… 

 ………......…………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

… 

 ………......…………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

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

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

ต ำแหนน่ง............................................. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำนิยมจำกผูบ้งัคับบญัชำ 
 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 ………......……………………………………………………………

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 ………......……………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

 

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

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

ต ำแหนน่ง............................................. 
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 10. บญัชีรายละเอียดเอกสาร / แฟ้มผลงานดีเด่นท่ีเสนอประกอบการพิจารณาคดัเลือก 
 
ล าดับที ่ รายช่ือเอกสาร / แฟ้มผลงานการจัดการแนะแนวดีเด่น จ านวน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลเป็นความจริงทุกประการ 

  
         ลงช่ือ………….........………………………… 
              (………..........…………………………..) 
         วนัท่ี…...เดือน………...……พ.ศ……...….. 

 
หมายเหตุ : ใหผู้ส้มคัรแสดงหลกัฐานเพื่อรับการประเมินในรูปแบบต่างๆ โดยใชเ้วลาในการน าเสนอ  
               ประมาณ 15 นาที 

        


