P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
20,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
กลยุทธ์ที่ : 05, 4.3.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการให้บริการแก่ศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชีว้ ัดที่ 23 ระดับความสาเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ : 1) จัดทาแผนปรับปรุงระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
วิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาเป็นวิชาชีพอันสาคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน
1.เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่
เพราะเป็นวิชาชีพที่มุ่งตรงไปที่ความเข้าใจเรื่องชีวิตและการดารงชีวิตอยู่อย่างมี อาจารย์ที่ปรึกษา
ประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจและความสุขอย่างลึกซึ้ง นักจิตวิทยาการปรึกษา
2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาอย่าง 3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ลึกซึ้งและมีประสบการณ์หลากหลายกับชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะนักศึกษา และที่
สาคัญยิ่ง โดยเฉพาะอาจารย์ปรึกษาต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองอย่างต่อเนื่อง

เพราะความเข้าใจตนเองเป็นฐานของการเข้าใจผู้อื่นและโดยแท้จริงแล้ว
กระบวนการเข้าใจตนเองก็เป็นกระบวนการแห่งความเข้าใจกระบวนการการ
ปรึกษาในเวลาเดียวกัน การอบรมในหลักสูตรนี้มีความตั้งใจให้เป็นโอกาสสาหรับ
อาจารย์ปรึกษาที่จะเรียนรู้ถึงความลึกซึ้งของกระบวนการการปรึกษาผ่านการ
เรียนรู้ตนเอง และการเรียนรู้ผู้อื่นในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันกองพัฒนา
นักศึกษาตระหนักในความสาคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างยิ่ง จึงได้จัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขึ้น โดยมุ่งหวังว่าการฝึกอบรมใน
ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาต่อไป
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรู้
อบรม
เพิ่มในการปรึกษาจิตวิทยา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1
เชิงคุณภาพ
1. ความเชียวชาญในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
เชิงเวลา
1. ระยะเวลาดาเนินงาน

150 (คน)
80 (ร้อยละ)
1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา
หมู่เรียน
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วย
นับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

1 ครั้ง

20,000

20,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

1

20,000

-

-

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

0

งบประมาณ

0

0

งบประมาณ

0

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 .ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในทัศนะของการมีชีวิตที่สมบูรณ์ และกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เพิ่มพูนศรัทธาต่อตนเองในการดาเนินการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เพิ่มพูนการเห็นคุณค่า และความสาคัญในวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม จากผู้เข้าร่วมอบรม
ใช้แบบประเมิน PretestSPSS
ครั้งต่อไป
Posttest of SelfAdministration
Questionnaire)
เก็บแบบประเมิน
7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, งบรายจ่ายอื่น
20,000 4,ค่าใช้สอย
ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,000 บาท
5,ค่าวัสดุ
ค่าจัดทาคู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน จานวน
283 เล่ม ๆ ละ 60 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

8. การบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์ในการประเมิน
จากการเข้าร่วมอบรม

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกัญญารัตน์ คามี)
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

ความเสี่ยง
1. อาจารย์สว่ นใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วมอบรม

การควบคุม
1. อาจารย์สว่ นใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วมอบรม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

