ใบสมัครเพือ่ ขอรับรางวัล ประเภท หน่ วยงานจัดการแนะแนวดีเด่ น
ประจาปี พุทธศักราช 2557
สมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย
1. ชื่อหน่วยงาน...…....................................……………......……………สังกัด.................................……
2. ที่ต้ งั เลขที่…….….หมูท่ ี่…...…..ถนน……...................….………….ตาบล/แขวง………………………
อาเภอ/เขต……….....……………….จังหวัด…………..............……….รหัสไปรษณี ย…
์ ……………
โทรศัพท์……………………….......โทรสาร………….............…………….
e-mail……………………………………………………………………………..
3. จานวนผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ทางการแนะแนวอาชีพในหน่วยงาน............คน
4. ผลงานการจัดบริ การทางการแนะแนวอาชีพที่เป็ นระบบ และ มีประสิ ทธิภาพ
(เช่ น การบริหารจัดการแนะแนวอาชี พ/การปฏิบัติงานแนะแนว 5 บริการหลัก/การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อ พัฒ นาผู้รับ บริ ก าร/การติด ตาม/ช่ วยเหลือ ผู้ รับ บริ การ/ผลงานทางบริ การแนะแนวอาชี พ ดี เด่ นที่
ปรากฏ หรือความภาคภูมิใจเป็ นพิเศษ/โล่ เกียรติบัตรเกียรติบัตรเกีย่ วกับงานแนะแนว ฯลฯ)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….........................................
...............................................................………………………………………………………………….
5. บัญชีรายละเอียดเอกสาร/แฟ้ มผลงานบริ การแนะแนวอาชีพดีเด่นที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่

รายชื่ อเอกสาร/แฟ้มผลงานบริ การแนะแนวอาชีพดีเด่ นของหน่ วยงาน

จานวน
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6. กรอบการนาเสนอผลงาน
ด้ านที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานเพือ่ การแนะแนวอาชีพ ปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2557
1. จานวนผูร้ ับบริ การ
1.1 จานวนผูร้ ับบริ การ แยกตาม เพศ / รวม
1.2 จานวนผูร้ ับบริ การ แยกตามประเภทของการคัดกรอง เช่น
- ผูร้ ับบริ การมีปัญหาว่างงาน
- ผูร้ ับบริ การฝึ กอาชีพ
- ผูร้ ับบริ การการค้นพบตนเอง
- บริ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
- อื่นๆ
2. จานวนผูใ้ ห้บริ การ
2.1 ผูใ้ ห้บริ การที่ทาหน้าที่แนะแนวและให้คาปรึ กษาทางอาชีพ ……………. คน
2.2 ผูใ้ ห้บริ การที่สาเร็ จด้านจิตวิทยาแนะแนวโดยตรง ……………….คน
2.3 บุคลากรทั้งหน่วยงาน ………………คน
3. จานวนเครื อข่ายการแนะแนวอาชีพ
เครื อข่ายการแนะแนวอาชีพของหน่วยงาน …………………… เครื อข่าย ได้แก่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. ระบุโครงการงานแนะแนวอาชีพ และ งบประมาณ
โครงการงานแนะแนวอาชีพ

งบประมาณ
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5. สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเพื่อให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
……………………………………………...........………………………………………………………
……….……………………
6. การจัดหา ส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
……………………………………………...........………………………………………………………
……….……………………
7. ระบุปัญหาและสิ่ งที่ควรพัฒนาของผูร้ ับบริ การ โดยเรี ยงลาดับความสาคัญสู งที่ตอ้ งเร่ งทาก่อน และ
รองลงมา พร้อมวงเล็บต่อท้ายปั ญหาด้วยจานวนผูร้ ับบริ การที่ควรได้รับการพัฒนาในแต่ละเรื่ องด้วย
……………………………………………...........………………………………………………………
……….……………………
8. บริ การแนะแนวอาชีพทั้งด้านพัฒนา ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาผูร้ ับบริ การ
……………………………………………...........………………………………………………………
……….………………………..
9. ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดทาไว้ (ระบุให้ชดั เจน)
……………………………………………...........………………………………………………………
……….………………………
ด้ านที่ 2 กระบวนการแนะแนวอาชีพ
1. ระบุการดาเนินโครงการบริ การแนะแนวอาชีพที่เป็ นระบบอย่างชัดเจน
……………............……………………………………………………………………………………
……………………………….
2. ใช้ขอ้ มูลผูร้ ับบริ การรายบุคคลในการจัดบริ หารจัดการหน่วยงานอย่างไรบ้าง
- ผูบ้ ริ หาร
…………..........……………………………………………………………………………………….……
………………
- ผูใ้ ห้บริ การ
…………..........……………………………………………………………………………………….……
………………
3. บริ การแนะแนวอาชีพที่จดั ในหน่วยงานแต่ละด้านมีรูปแบบของการให้บริ การ ความทัว่ ถึง และมี
จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การมากน้อยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………
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4. มีการใช้เครื่ องมือ/นวัตกรรมอะไรบ้า งที่ เข้ามาช่ วยในการแนะแนวอาชี พให้สะดวก ทาให้ข้อมูล
ผูร้ ับบริ การเป็ นปัจจุบนั
- ชื่อเครื่ องมือ/
นวัตกรรม…………………………………………………………...…..…………………….
5. ปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้บริ การแนะแนวอาชีพบรรลุผลในหน่วยงานของท่าน
.................……………………………………….............................................................................
ด้ านที่ 3 ด้ านผลการแนะแนวอาชีพ
สรุ ปผลการแนะแนวอาชีพที่ดาเนินการแล้วส่ งผลต่อผูร้ ับบริ การให้ประสบผลสาเร็ จในภาพรวมของ 2 ปี
ที่ผา่ นมาพร้อมแนบกรณี ตวั อย่างการแนะแนวอาชีพที่ประสบผลสาเร็ จ เป็ นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน
(อาจมากกว่า 1 กรณี )
ด้ านที่ 4 ด้ านผลลัพธ์ การแนะแนวอาชีพ
ผลสารวจความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อกระบวนการแนะแนวอาชีพ
1) เด็ก/เยาวชน
2) ประชาชน
3) ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
4) เครื อข่ายการแนะแนว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ………….........…………………………
(………..........…………………………..)
ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
วันที่…...เดือน………...……พ.ศ……...…....
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รายการประเมินหน่ วยงานเพื่อรับรางวัล หน่ วยงานจัดการแนะแนวอาชีพดีเด่ น
ที่
รายการประเมิน
คะแนน
1 ผลงานการจัดบริ การแนะแนวอาชีพอย่างเป็ นระบบ
20
2 การส่ งเสริ มสนับสนุน งบประมาณ โครงการ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
20
ของผูร้ ับบริ การ และชุมชน
3 สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเพื่อการดาเนินงานแนะแนวอาชีพที่มีประสิ ทธิภาพ
10
4 บุคลากร : การจัดหา ส่ งเสริ ม พัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
20
5 สร้างเครื อข่ายเพื่อให้บริ การด้านการแนะแนวอาชีพ
10
6 ผลที่เกิดขึ้นต่อผูร้ ับบริ การด้านการส่ งเสริ มพัฒนา ป้ องกัน แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
20
รวม
100

หมายเหตุ : ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานเพื่อรับการประเมินในรู ปแบบต่างๆ ตามรายการประเมินข้างต้น
โดยใช้เวลาในการนาเสนอ ประมาณ 15 นาที

