
 

โครงการภายใตรั้วครอบครัวเดียวกัน  

 

ชื่อโครงการ        ภายใตรั้วครอบครัวเดียวกัน 

รหัสโครงการ   C 2.4 -14 

กลยุทธ             สรางและพัฒนาผูเรียนใหมีอัตลักษณและจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพในชุมชน 

                       อยางมืออาชีพที่เคารพในความเปนมนุษยอยางเทาเทียม                      

กลุมเปาหมาย 

     1. อาจารยและขาราชการทั้งหมด จํานวน  41   คน 

   2. บุคลากรสายสนับสนุน          จํานวน  30   คน 

    3. นักศึกษาทุกชั้นป              จํานวน           443   คน 

                            รวมทั้งสิ้น       514   คน 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม          15 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2555 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิศารัตน  นรสิงห  และ งานปกครองสวัสดิการและแนะแนว ฝายกิจการ 

                               นักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

หลักการและเหตุผล  

 ภายใตแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 หลักของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติมุงพัฒนา

ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงตองการใหเกิดสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ที่เนนการพัฒนาจิตสํานึกของการ

สรางสิ่งแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ โดยการมีสวนรวมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช เปนหนึ่งใน 5 ของวิทยาลัยตนแบบในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนา

นักศึกษาใหมีจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เพื่อการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนโดยใชนวตกรรม

ครอบครัวเสมือนในการกลอมเกลาบัณฑิตพยาบาล ภายใตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใหเปนคนดี  

คนเกง และมีความสุข  จากแนวคิดที่วาครอบครัวเปนหนวยสังคมเล็ก ๆ ที่สําคัญในการหลอหลอมสมาชิก

ในครอบครัวใหเปนคนเกง คนดี สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โดยมีความรัก ความสามัคคี และ

ความเอื้ออาทรเปนรากฐานที่สําคัญที่ทําใหสมาชิกในครอบครัวอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยการพัฒนาระบบ

ครอบครัวภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ดังพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแดพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2547 วา “ใหทุกฝายทําความเขาใจพยายามเขาถึงประชาชน และรวมกันพัฒนา”   

 วิทยาลัย ฯ ไดพัฒนาระบบครอบครัวภายใตโครงการ “ภายใตรั้วครอบครัวเดียวกัน” ผานมาเขาสู

ปที่ 3 โดยเริ่มจากการสรางวิสัยทัศนรวมกันในการพัฒนาองคกร ประกอบดวย อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน นักศึกษา และวุฒิอาสา ซึ่งเปนอาสาสมัครอาวุโสที่เปรียบเสมือนคลังสมองที่เขามารวมเปน

สมาชิกครอบครัวรวมกันสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวเดียวกัน รวมทั้งพยาบาลพี่เลี้ยงในแหลงฝกที่จะ
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ชวยเสริมสรางประสบการณทั้งดานวิชาชีพและการดําเนินชีวิต โดยใชระบบครอบครัวเปนตัวกระตุนใหเกิด

การเขาใจ เขาถึงและพัฒนา โดยเขาใจบทบาทของของตนเองและผูอื่น สรางความเขาถึงที่จะนําไปสูการ

ทํางานรวมกันเปนทีม แบงปนความรู แลกเปลี่ยนมุมมอง  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  สูการคิดสรางสรรค  

พัฒนา ทั้งตนเอง องคกร สังคม และชุมชน โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัว สําหรับในปน้ี วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จึงไดดําเนินการโครงการ “ภายใตรั้วครอบครัวเดียวกัน” ตอเน่ือง

เปนปที่ 3 เพื่อมุงขับเคลื่อนใหสมาชิกในครอบครัวเปนคนดี คนเกง และมีความสุข อันจะสงผลใหเกิดสังคม

อยูเย็นเปนสุขรวมกันตอไป 

วัตถุประสงค     

1. เพื่อใหบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ อยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตครอบครัวเดียวกัน 

2. เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. เพื่อสรางสํานึกจิตบริการใหเกิดขึ้นในบุคลากรและนักศึกษา 

4. เพื่อปลูกจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกองคกร 

เปาหมาย 

1.   รอยละ 70 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

2.   รอยละ 70 ของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่วิทยาลัยกําหนด 

3.   รอยละ 70 ของนักศึกษาแตละชั้นปที่เขารวมกิจกรรมเกิดสมรรถนะรายชั้นปตามที่วิทยาลัย 

     กําหนด 

 4.   รอยละ 70 ของอาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป       

  5.   คาเฉลี่ยผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตตลักษณ มากกวา 3.51           

สถานที่ดําเนินการ  

 หองประชุมเสาวรส  หอประชุม และพื้นที่ครอบครัว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

นครศรีธรรมราช  

วิธีการดําเนินการ 

 แบงเปนระยะดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1   เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ  

    1.2   ประชุมฝายกิจการนักศึกษา ชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา แนวทาง และขั้นตอนการ 

                     ดําเนินการโครงการ  

              1.3   รวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และจัดทํารูปแบบกิจกรรมในคณะกรรมการโครงการ 

    1.4.   เตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยการชี้แจงวัตถุประสงค ลักษณะของกิจกรรม และ  

                     กําหนดการกิจกรรม 

2. ขั้นดําเนินงาน 

2.1   จัดกิจกรรมพัฒนาตนเองโดยจิตปญญา ในนักศึกษาทุกชั้นป 
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2.2   จัดใหสมาชิกทุกคนไดเขาครอบครัวเพื่อพูดคุย และวางแผนการทํากิจกรรมรวมกันภายใน    

       ครอบครัว โดย 

1) พบปะครอบครัว  เพื่อดําเนินกิจกรรมของครอบครัว เดือนละ 2  ครั้งไดแก  

- การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายใหสวยงามและนาอยู 

- จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม เชน กิจกรรมเชิงจิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียง รณรงค

ลดภาวะโลกรอน 

- ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมตาง ๆ เชนวิชาการ นันทนาการ ระเบียบวินัย 

ความเปนอยูในวิทยาลัย 

2) รวมครอบครัว  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในครอบครัวใหญ  เดือนละ 1 ครั้ง 

3) นําเสนอผลงานของครอบครัวปละ 1 ครั้ง   

2.3  รวมนําเสนอผลงานในกิจกรรมตลาดนัดความดีสถาบันพระบรมราชชนก 

              2.4    จัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมครอบครัวกับกิจกรรมชมรม 

3. ขั้นประเมินผล   

3.1  สะทอนคิด (reflection) กิจกรรมครอบครัว 

3.2  ความพึงพอใจตอกิจกรรมครอบครัวเดียวกัน 

3.3 คุณลักษณะบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  

  3.4    ความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวตอวิทยาลัย 

 

การประเมินผล 

 

วัตถุประสงคของการ

ประเมิน 

ประเด็น/ดัชนี/ตัวแปรท่ี

มุงศึกษา 

แหลงขอมูล เครื่องมือ/ 

แนวทางการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

แนวทางการ

วิเคราะห/ตัดสินผล

การประเมิน 

1. ศึกษาเชิงวิเคราะห

สภาพความพรอมดาน 

(1) ความพรอมดาน

บุคลากร 

(1) โครงการที่ผานการ

อนุมัติ 

- กําหนดการกิจกรรม

กับโครงการ 

วิเคราะหเชิงบรรยาย

สภาพการจัดทํา 

ปจจัยพื้นฐานในการ (2) งบประมาณ (2) กําหนดการกิจกรรม - แบบประเมินการ แผนงานโครงการ 

ดําเนินงานโครงการ

ภายใตรั้วครอบครัว 

(3) แผนการดําเนินงาน (3) ผูรับผิดชอบ

โครงการและ 

เตรียมความพรอม

ผูรับผิดชอบโครงการ 

การเตรียมความพรอม 

เดียวกัน  ผูรับผิดชอบกิจกรรม และผูรับผิดชอบ

กิจกรรม 

 

2. ประเมินกระบวนการ (1) กระบวนการบริหาร - ผูรับผิดชอบโครงการ/ - แบบเก็บขอมูล -วิเคราะหเชิงบรรยาย  

ดําเนินงานโครงการ จัดการโครงการ กิจกรรม  กระบวนการทํางาน 
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วัตถุประสงคของการ

ประเมิน 

ประเด็น/ดัชนี/ตัวแปรท่ี

มุงศึกษา 

แหลงขอมูล เครื่องมือ/ 

แนวทางการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

แนวทางการ

วิเคราะห/ตัดสินผล

การประเมิน 

ภายใตรั้วครอบครัว (2) ปญหาอุปสรรคในการ - รายงานการติดตาม  รายการปญหาและ 

เดียวกัน ดําเนินงาน งานรายไตรมาส (PR02)  อุปสรรค 

     

3. ประเมินผลการ (1) ความพึงพอใจของ - อาจารย - แบบประเมินความ - นักศึกษาที่เขารวม   

ดําเนินงานโครงการ ผูเขารวมกิจกรรม - ขาราชการ พึงพอใจของผูเขารวม กิจกรรมอยางนอย   

ภายใตรั้วครอบครัว (2) จํานวนผูเขารวม - เจาหนาที ่ กิจกรรม รอยละ 70 มีความ 

เดียวกัน โครงการ - นักศึกษา - บันทึกรายชื่อ พึงพอใจในระดับมาก 

 (3) โครงการ/กจิกรรมจิต - เอกสาร/หลักฐานการ ผูเขารวมกิจกรรม - นักศึกษาที่เขารวม 

 อาสา ประเมิน - การเขียนรายงาน กิจกรรมรอยละ 70  

 (4) คุณลักษณะบัณฑิตที่ - บันทึกรายชื่อ ประเมินตนเองของผู มีคุณลักษณะบัณฑิต 

 พึงประสงค ผูเขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม ที่พึงประสงคตามที่ 

     1) ดานเกง คือ         - เอกสารโครงการของ - แบบประเมิน วิทยาลัยกําหนด 

         - มีความรูและ ครอบครัว คุณลักษณะบัณฑิตที่ - นักศึกษาที่เขารวม 

 ทักษะทางภาษา  พึงประสงค กิจกรรม รอยละ 70  

         - ภาวะผูนํา  - แบบประเมิน เกิดสมรรถนะรายชั้น 

         - การจัดการ          สมรรถนะรายชั้นป ปตามที่วิทยาลัย 

 ความคิด   กําหนด 

           - การเรียนรู     - อาจารย ขาราชการ  

 ตลอดชีวิต   เจาหนาที่ ที่เขารวม   

       2) ดานดี คือ   โครงการอยางนอย 

            - ความภาคภูมิใจ   รอยละ 70 มีความ 

 ในตนเอง      พึงพอใจในระดับมาก 

            - ความเอื้ออาทร    - ระบบและกลไกการ 

            - คุณธรรม           ใหคําปรึกษาและ 

 จริยธรรม   บริการดานขอมูล 

            -ความรับผิดชอบ    ขาวสาร บรรลุตาม 

    เกณฑการประกัน 

            - บุคลิกภาพ    คุณภาพของสกอ.ตัว 

            - การทํางาน    บงชี้ที่ 3.1 ขอ 1, 6, 7 
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วัตถุประสงคของการ

ประเมิน 

ประเด็น/ดัชนี/ตัวแปรท่ี

มุงศึกษา 

แหลงขอมูล เครื่องมือ/ 

แนวทางการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

แนวทางการ

วิเคราะห/ตัดสินผล

การประเมิน 

 เปนทีม   - ระบบและกลไกการ 

       3) ดานสุข คือ    สงเสริมกิจกรรม 

            - สามารถ   นักศึกษา บรรลุตาม 

 จัดการกับอารมณ         เกณฑการประกัน 

            - มีสุขภาพดี      คุณภาพของสกอ. 

            - ภูมิใจในตนเอง   ตัวบงชี้ที่3.2 ขอ1,3-6 

 (5) สมรรถนะรายชั้นปที่    -ระดับความสําเร็จใน  

 1,2,3,4   การเสริมสราง 

 (6) ระบบและกลไกการ   คุณธรรมจริยธรรมที่ 

 ใหคําปรึกษาและบริการ   จัดใหกับนักศึกษา 

 ดานขอมูลขาวสาร   บรรลุตามเกณฑ 

    การประกันคุณภาพ 

    ของสกอ.ตัวบงชี้ที่ 

    2.8 ขอ 1-5 

    - รอยละ 70 ของ 

    นักศึกษามีมาตรฐาน 

    คุณวุฒริะดับอุดม 

    ศึกษาตามกรอบอุดม 

    ศึกษา 

    - คาเฉลี่ยผลการ 

    ประเมินคุณภาพการ 

    ใหบริการคําปรึกษา 

    ทางวิชาการและแนะ 

    แนวการใชชีวิตแก 

    นักศึกษา มากกวา 

    3.51   

    - คุณภาพระบบและ 

    สัมฤทธิ์ผลการเรียน 

    ตามคุณลักษณะของ 

    บัณฑิต บรรลุผลตาม 
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วัตถุประสงคของการ

ประเมิน 

ประเด็น/ดัชนี/ตัวแปรท่ี

มุงศึกษา 

แหลงขอมูล เครื่องมือ/ 

แนวทางการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

แนวทางการ

วิเคราะห/ตัดสินผล

การประเมิน 

    เกณฑการประกัน 

    คุณภาพของสกอ.    

    ตัวบงชี้ที่ 2.7 ขอที่ 5 

    - คาเฉลี่ยผลการ 

    พัฒนาบัณฑิตตาม 

    อัตตลักษณมากกวา 

    3.51   

    - ผลการบริหาร 

    สถาบันใหเกิดอัตต 

    ลักษณ บรรลุตาม 

    เกณฑการประกัน 

    คุณภาพของสกอ.ตัว 

    บงชี้ที่ 16.2 ขอ 1-5 

    - คาเฉลี่ยการประเมิน 

    ความเห็นของ 

    บุคลากรเกี่ยวกับ 

    งานที่ปฏิบัติของ 

    สถาบันที่สอดคลอง 

    กับอัตตลักษณ 

    มากกวา 3.51   

    - ความสําเร็จของตัว 

    บงชี้ดานคุณธรรม 

    จริยธรรมสําหรับ 

    นักศึกษา มากกวา 

    รอยละ 90 ขึ้นไป 

    - ผลการวิเคราะห 

    รายงานการประเมิน 

    ตนเองของผูเขารวม 

    กิจกรรม 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ  

สมาชิกมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สอดคลองกับอัตตลักษณของสถาบัน เกิดสํานึกจิตบริการ  และ

อยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตรั้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

งบประมาณ  

1. จากเงินงบประมาณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช   เปนเงิน 175,000 บาท 

 1.  กิจกรรมครอบครอบครัว     เปนเงิน  162,000 บาท   

  1.1 กิจกรรมประชุมแกนนํา/หัวหนาครอบครัว/กรรมการครอบครัว 4 ครั้ง 

       กลุมเปาหมาย  70   คน (อาจารย เจาหนาที่) 

       - อาหารวาง 2 มื้อๆ ละ 20 บาท/คน (20x2x70)  =      2,800 บาท 

        รวม         2,800 บาท 

1.2 สนับสนุนกิจกรรมโครงการของครอบครัว 

     กลุมเปาหมาย   514   คน (อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา) 

                          - คาวัสดุอุปกรณ 20 ครอบครัว x 3,000 บาท       =     60,000 บาท 

รวม         60,000 บาท 

          1.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูครอบครัว (20 ครอบครัว) และแสดงผลงานประจําป  

      - คาวิทยากร (6ช.ม. x 600 บาท)   =      3,600  บาท 

          - คาอาหารวาง (20 บาท x 2 ครั้ง x 514 คน)  =    20,560  บาท 

          - คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ 514 คน ๆ ละ 60 บาท =    30,840  บาท 

          - คาวัสดุอุปกรณ       =    30,000  บาท 

             รวม       85,000  บาท 

1.4 คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานโครงการ 

- แฟม แบบหวง ขนาด 2 นิ้วจํานวน 25 แฟม   =      1,050  บาท 

- กระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม 5 รีม  =        510  บาท 

- กระดาษโรเนียว A4 80 แกรม 34 K 10 รีม  =        510  บาท 

- ตูไมใสเอกสารทรงสูง  1 ตู     =      7,000  บาท 

         - แฟลซไดรฟ 4 GB   1 อัน    = 200  บาท 

         - คาจัดทําไวนิลนําเสนอ (แบบโรลอัพ)   =      4,930  บาท 

                                                                       รวม         14,200  บาท 

    2. กิจกรรมพัฒนาตนดวยจิตปญญาศึกษาแกนักศึกษาใหม เปนเงิน 13,000   บาท 

           - คาอาหารวาง (20 บาท x 4 มื้อ x 110 คน)           =      8,800   บาท 

         - คาวัสดุอุปกรณ     =      4,200   บาท 

             รวม       13,000   บาท       
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    2. จากเงินบํารุงการศึกษา เปนเงิน 170,000 บาท 

              2.1 คายานพาหนะกิจกรรมครอบครัวสูชุมชนครอบครัวละ 2,000 บาท 

         =    40,000  บาท 

              2.2 คาแผนพับครอบครัว     =    30,000  บาท 

               2.3 ติดตามประเมินผลโครงการ 

          - คาวิเคราะหขอมูล     =     2,000   บาท 

          - คาจัดทําเอกสารเขาเลม (40 เลม x 200 บาท) =   10,000   บาท 

                     รวม      12,000   บาท 

  2.4  คาถายเอกสาร     =     3,000   บาท 

  2.5 คาเกาอี้กลางแจงจัดพื้นที่ครอบครัว   =   45,000   บาท 

  2.6 กิจกรรมชมรม ๆ ละ 5,000 บาท 8 ชมรม                  =   40,000   บาท 

 

3. จากงบองคการนักศึกษา เปนเงิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

      - กิจกรรมของชมรม 8 ชมรม ๆ ละ 2,500 บาท            =    20,000 บาท   

 

รวม เปนเงินทั้งสิ้น   365,000  บาท   (สามแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) 

หมายเหตุ  คาใชจายถัวเฉลี่ยในแตละกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       …………………………..….. 

                                       (นางนิศารัตน  นรสิงห) 

                                    พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 

                                ผูเขียนโครงการ 
         
                                       ………………………………… 

                                      (นายสุทัศน  เหมทานนท) 

                             รองผูอํ านวยการฝ ายกิจการนักศึกษา    

          ผูเสนอโครงการ 
 

                           …………………………..….... 

                                      (ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน) 
                           ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

                        นครศรีธรรมราช                            
                            ผูอนุมัติโครงการ 

                                

รหัสแผนงานที่ C 2.4 -14 

                        ……………………………. 

           (นายอาทิตย  ภูมิสวัสดิ์) 

             หัวหนางานแผนและบริหารความเสี่ยง 
   

      ไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก 

         …………………………………………………… 

      ดําเนินการโดยใชเงิน 

               เงินงบประมาณ……………….บาท 

               เงินบํารุงการศึกษา……………….บาท 

               อื่น ๆ จาก……………………………… 
                                  
                                ………………………………. 

                                 (นางสาคร ฤทธิ์เต็ม) 

      เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
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