
หน่ึงวิทยาลัยหน่ึงตําบล ภายใตรั้วครอบครัวเดียวกัน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

 

ดร.จิราพร  วัฒนศรีสินและคณะ 

กาวแรกสูการสรางครอบครัว 
 

ภายใตแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีวิสัยทัศน ใหเกิด สังคมอยูรวมกันอยาง

มีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเนนคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม เพี่อพัฒนา

ประเทศชาติสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวม สวนวิสัยทัศนของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555-2559  มุงเสริมสราง

คุณภาพบุคลากรสาธารณสุข ใหเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สงเสริมคนดี มีจิตบริการและ

ดําเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมเปนฐาน ภายใตองคกรธรรมาภิบาล และอัตตลักษณของ

บัณฑิตจากสถาบันพระบรมราชชนก ตองเปนผูที่มีจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เพื่อกลับไป

ใหบริการสุขภาพแกประชาชนในชุมชน 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช มีปรัชญาที่วา “เปนองคกรแหงการ

เรียนรู สูชุมชน สรางคนคุณธรรม นําวิชาชีพ” ไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาและ

ดูแลนักศึกษาโดยใชระบบครอบครัวเสมือน เริ่มจากการสรางวิสยัทัศนรวมกันในการพัฒนาองคกร คือ 

“ สรางรัก สรางสุข จากครอบครัวสูสังคม”  ทั้งหมดมี 20 ครอบครัวแตละครอบครัวประกอบดวย 

อาจารย เจาหนาที่  และนักศึกษา รวมทั้งวุฒิอาสา รวมกันสรางครอบครัว ใหเปนครอบครัวเดียวกัน มี

ความสัมพันธเชิงเครือญาติ ภายใตบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร  ระบบครอบครัวจะเปนตัวกระตุนให

ทุกคนเขาใจบทบาทของของตนเองและผูอื่น สรางความเขาถึงที่จะนําไปสูการทํางานรวมกันเปนทีม 

แบงปนความรู  แลกเปลี่ยนมุมมอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สูการคิดสรางสรรค พัฒนาตนเอง  

องคกร สังคม  และชุมชน   

กระบวนการเรียนรูเริ่มจาก  1) การพัฒนาตน ดวยศาสนา  และจิตปญญา ซึ่งเปนการเรียนรู

ดวยใจอยางใครครวญ เปนการเรียนรูที่มุงเนนประสบการณของการตระหนักรู ความเขาใจอยางลึกซึ้ง 

และความเมตตาทั้งตอตัวเองและผูอื่น โดยผานกิจกรรมการพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ พัฒนากาย  พัฒนา

จิต  พัฒนาสังคม และ พัฒนาปญญา  สวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในครอบครัว ใชสุนทรีย

สนทนา หมายถึง  การเปดใจ การฟงอยางลึกซึ้ง เกิดความเคารพในความคิดของกันและกัน และการ

รับฟงกันและกันอยางตั้งใจจริงมากขึ้น ทําใหเขาใจตนเอง เกิดความสุขใจ รวมทั้งการสรางบรรยากาศ

การเปนกัลยาณมิตร สุนทรียสนทนา  ที่ประกอบดวย  การฟงอยางลึกซึ้ง (deep  listening) การ

เคารพ  ปนพื้นที่ ไมกาวกาย (respecting)  การหอยแขวน (suspending)  และ การเปดเผยเสียง

ภายใน (voicing)   2) เรียนรูสังคมรอบตัวและ 3) การสรางจิตอาสา   เปนกระบวนการเรียนรู     

จิราพร  วัฒนศรีสิน   สทุัศน เหมทานนท  นศิารัตน นรสงิห  จรรยา ศรีมีชัย   สิงห กาญจนอารี 

จตุพร  ตันตะโนกิจ  รัถยานภิศ  พละศึก และ วรัญญา จิตบรรทดั 



เชิงประสบการณ  ที่แตละครอบครัวจัดขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะเชิงจริยธรรม ( กรอบ

Model ดังรูป) 
 

 
 

 

กาวที่สอง การสรางคนคุณธรรม 

1. สรางบันไดการพัฒนา  

          1.1 การพัฒนาตน 

  แตละครอบครัวสมาชิกทุกคนมีการพบปะพูดคุย ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องสวนตัว โดยใช

กระบวนการสุนทรียสนทนา ประกอบดวย การเปดใจ การฟงอยางลึกซึ้ง อยางตั้งใจจริง เคารพใน

ความคิดของกันและกัน(เทาเทียมกัน) และแบงปนการพูดคุย ทําใหเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น เกิด

ความสุขใจ รวมทั้งการสรางบรรยากาศการเปนกัลยาณมิตร  สําหรับกิจกรรมของครอบครัวที่พบปะ

กันนั้น    “ใสใจทุกข-สุขสมาชิก”  “รวมแรงรวมใจ พัฒนาพื้นที่ ดูแลสิ่งแวดลอม”  “เติมเต็มสิ่งดีๆ”   

“หวงใยสุขภาพ” “สานตอสิ่งดี ๆ เพื่อครอบครัว”  “เติมเต็มครอบครัว” สงผลใหนักศึกษาและ

บุคลากรทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา รูจักแบงปนชวยเหลือผูอื่นและที่สําคัญทุกคนมี

ความสุขในการดําเนินชีวิตในวิทยาลัย  

          1.2 สรางสังคมรอบตัว 

  ทุกคนในบานรวมเปนเจาของพื้นที่ เพื่อใชเปนสถานที่พบปะกันและชวยกันดูแลสรางสรรคสิง่

ดี ๆ โดย มีการกําหนดการพบปะครอบครัวทั้งในเวลาและนอกเวลาเพื่อดูแลพื้นที่ครอบครัวให

สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย  มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกทั้งใน

ครอบครัวตนเองและครอบครัวอื่น ๆ รวมถึงสังคมภายนอก ประกอบดวย  โครงการพัฒนาความรัก



ระบบอาจารยที่

ปรึกษา(เดิม) 

ระบบครอบครัว   

  เดียวกัน(ใหม) 

กําหนดใหมีการ

ดูแลในระบบ

ครอบครัว

เสมือนใน

โครงการภายใต

รั้วครอบครัว

เดียวกัน 

ความสามัคคีและกระตุนจิตสํานึกการใสใจสุขภาพ เชน โครงการแขงขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จ

ยา   โครงการวิทยาลัยไรพุง  โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม เชน ขยะรีไซเคิล สระ

น้ําสวยชีวีสดใส รักษบานรักษสิ่งแวดลอม   กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ไดแก โครงการยิ้มรับสวัสดี 

ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ  

 

 

        1.3 จิตบริการรบัใชชุมชน 

 แตละครอบครัวรวมกันคิดกิจกรรมจิตอาสา โดยจากการเรียนในชั้นเรียนในวิชาทักษะการคิด 

ในหัวขอการคิดสูการปฏิบัติ ของลูกๆชั้นปที่ 1  บางครอบครัวไดจัดโครงการออกสูชุมชนและสังคม

ภายนอก ไดแก โครงการขยับกายสบายชีวี  วิถีพุทธในผูสูงอายุ   สายใยรักจากพี่สูนอง (บานเด็ก

กําพรา)  เลานิทานใหนองฟง (เด็กปวยในโรงพยาบาล)  ดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชน เปน

ตน 
 

2. ปรับระบบการใหคําปรึกษา  

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ระบบการใหคําปรึกษา 

 ภายใตระบบครอบครัวเดียวกัน 



- อาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอนักศึกษา 

ทุกชั้นป 10 – 15 คน 

- นักศึกษาหาเวลาเพี่อที่จะพบกับ 

อาจารยที่ปรึกษา เอง  

- มีเฉพาะอาจารยที่มีบทบาทหนาที่ 

ในการดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

 

- นักศึกษาไมไดพบปะพูดคุยปรึกษากับ 

อาจารยเนื่องจากอาจารยมีภาระงาน 

มากและเวลาวางไมตรงกัน  

                  
 

 
- เกิดความหางเหินไมมีความสนิทสนม

กันนักศึกษาไมกลาพูดคุยปรึกษากับ

อาจารย 

ทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องสวนตัว 
 

                   
 

 
- นักศึกษาที่มีปญหาขาดการดูแลที่

ใกลชิดและนักศึกษามีการประพฤติที่ผิด

กฎระเบียบ มีทักษะชีวิตที่ไมเหมาะสม  

- แบงนักศึกษาออกเปนครอบครัวจํานวน 20 ครอบครัว

แตละครอบครัวมีอาจารย 1 – 3 คน/นักศึกษาทุกชั้นป 20 

– 25 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนครอบครัวละ 2 – 3 คน 

- มีเวลาในการพบปะพูดคุยชัดเจนในชั่วโมงครอบครัวทุก

สัปดาห โดยใชสุนทรียสนทนา 

- มีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกในครอบครัว   

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

- นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาวิทยาลัย จากการแบง

พื้นที่บาน และการตบแตงใหสวยดวยมือเรา 

                           
 

 
- นักศึกษามีความสนิทสนมกับอาจารยและบุคลากรทําให

กลาพูด กลาคุย กลาปรึกษาหารือ รูสึกเปนกันเอง มีความ

รักและความผูกพัน จากการทํากิจกรรมรวมกัน 

                            
 

 
- นักศึกษามีปญหาไดรับการดูแลที่ใกลชิดและมีการสงตอ

ในการดูแลระหวางครอบครัวกับงานแนะแนวอยางเปน

ระบบ                     
 

 

- นักศึกษามีความสุข ประพฤติผิดกฎระเบียบนอยลง 

- มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม10 ประการตามวิทยาลัย



 

 

3. สรางคุณคาความดี 

 3.1 แลกเปลี่ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครอบครัวใหญเดือนละ ๑ ครั้ง โดยน ักศ ึกษาแต ละ

ครอบครัวที่ไดไปทาํความดีหรือทํากิจกรรมตางๆ หรือนักศึกษาที่ไดรับรางวัลตางๆ นําเสนอผลงาน 

หรือสิ่งที่ไดร ับ เพื ่อแลกเปลี ่ยน ถายทอดใหกับนักศึกษาทั้งหมดเพื่อจะไดเปนแนวทางในการ

พัฒนานักศึกษาของแตละคนรวมทั้งทําใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความดีที่ไดกระทํา 

 3.2 มอบรางวลัคนดี 

 วิทยาลัยมีการคัดเลอืกและมอบรางวัลแกนักศึกษาและบุคลากรทีเ่ปนคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความประพฤติดี มีจิตอาสาชวยเหลือสังคม พรอมกับประกาศใหทุกคนในวิทยาลัย

รับทราบพรอมสงเขาคัดเลือกในการประกวดทัง้ในระดบัจงัหวัดและระดับชาติ   

 3.3 ตลาดนัดความดี 

     จัดใหมีกิจกรรมตลาดนัดความดีปละหนึ่งครั้งเพื่อใหสมาชิกทุกครอบครัวไดนําเสนอ

ผลงานและความดีทั้งหมดที่ไดดําเนินการตลอดระยะเวลา ๑ ป ใหทุกคนในวิทยาลัยรับทราบและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมกับเชิญสถานศึกษา หนวยงานตางๆในจังหวัดเขารวมกิจกรรม 

 

กาวที่สาม  สูชุมชนภายใตครอบครัวเดียวกัน 

 

การดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชนนาเคียน ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เปนกาวแรกของการนําแนวคิดระบบครอบครัวเสมือนจากวิทยาลัยสูชุมชน

ครอบครัวเสมือนในชุมชนนาเคียนเปนลักษณะครอบครัวพหุวัฒนธรรม ซึ่งสมาชิกในครอบครัว 

อาจจะมาจากตางพื้นที่ ตางศาสนา ตางวัฒนธรรม แตมีจิตอาสาที่มารวมดูแลผูพิการทางการ

เคลื่อนไหวในชุมชน เมื่อเขามารวมดูแลแลวก็ยอมเปนสมาชิกในครอบครัวนั้นดวย โดยมีการวางพันธะ

สัญญาครอบครัว หรือจุดมุงหมายที่สมาชิกในครอบครัวจะกาวไปดวยกัน กอใหเกิดความรัก ความ



ผูกพัน ความหวงใยขึ้นระหวางกัน ซึ่งจะสงผลใหผูพิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชนไดรับการดูแล

อยางตอเนื่อง และดูแลเสมือนญาติในครอบครัวในการเตรียมครอบครัวมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ อสม. เจาหนาที่สถานีอนามัย อาจารยวิทยาลัยพยาบาล และ

นักศึกษาที่สมัครเปนจิตอาสาในการดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหวในชุมชนเพื่อใหสามารถ

ดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหวไดถูกตอง 

 

   
 

 

2. จัดระบบครอบครัว ซึ่งประกอบดวย 

1) อาจารยพยาบาลเปนผูใหญบาน ที่ตองดูแลลูกบานในแตหมู โดยกําหนดให 1 หมูบานมี

อาจารย 2 ทาน(ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน) มีหมู 9 เพียงหมูเดียวที่มีอาจารย 3 ทาน เนื่องจาก

มีจํานวนผูพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด (9 คน) 

2) ในแตละครอบครัว มี อสม. 1 คน เปนเจาบาน ที่ตองดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหวในบาน 

ซึ่งอาจจะมีสถานะเปนแม หรือ เปนลูก ข้ึนอยูกับอายุของผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่อยูในบาน 

3) นักศึกษาพยาบาล 2 คนตอผูพิการทางการเคลื่อนไหว 1 คน อาจมีสถานะเปน ลูก หลาน พี่ 

นอง ข้ึนอยูกับอายุของผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่อยูในบาน 

4) ผูดูแลผูพิการและสมาชิกในครอบครัวของผูพิการที่อาศัยอยูภายในบานอาจมีสถานะเปน ลูก 

หลาน พี่ นอง ขึ้นอยูกับอายุของผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่อยูในบาน 

       เมื่อผูพิการแตละคน มีครอบครัวเสมือนเปนของบานแลว ก็จัดใหมีการทําพันธะสัญญา

ครอบครัวในการดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งพันธะสัญญาครอบครัวนี้ สมาชิกภายในบานทุก

คนเปนผูเสนอ เชน การกําหนดวันเยี่ยม การรับฟงสมาชกในครอบครัวพูดอยางตั้งใจ เปนตน โดย

กําหนดใหแตละครอบครัวมีพันธะสญัญาอยางนอย 3 ขอ หลังจากนั้นมีการลงประเมินผูพิการทางการ

เคลื่อนไหวที่บาน โดยที่ผูใหญบานตองรับทราบปญหา ความตองการของลูกบานทุกคน สวนสมาชิก

ในครอบครัวคนอื่นก็ใหการดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหวของครอบครัวตนเอง 

3. สมาชิกในครอบครัวลงพื้นที่เยี่ยมผูพิการที่บาน สัปดาหละครั้ง เปนเวลา 4 เดือน 



    
 

4. ติดตามการดําเนินงาน รวมวิเคราะหปญหา อุปสรรค และรวมกันหาแนวทางไข โดยการจัด

ประชุมสัมมนาเดือนละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหา ความตองการ ความพรอม ความมั่นใจใน

การทํางานของจิตอาสา และรวมกันเสนอความเห็น ขอเสนอแนะ ปรับปรุง แกไข เพื่อหาแนวปฏิบัติที่

ดีในการฟนฟูสภาพผูพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อตอบสนองความตองการของจิตอาสาโดยเฉพาะใน

ดานความรูที่จะตองนํามาใชในการดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหว 

 

        
ความตองการอยางหนึง่ของทมีจิตอาสา คือ อยากไดความรูในเรื่องการดูแลเกี่ยวกบัความสุข

สบายเบื้องตน เชน การอาบน้ํา สระผม และการนวดหลังใหกับผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่นอนติด

เตียง วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการและใหนักศึกษาทีเ่ปนสมาชิกในบานเปนผูใหคําแนะนําภายใตการ

ควบคุมของอาจารย 

5. สรุปผลการดําเนินงานพบวาผูพิการทางการเคลื่อนไหวมีระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด รอยละ 88.4 โดยคาเฉลี่ยที่ผูดูแลผูพิการทางการเคลื่อนไหวพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก ผู

ใหบริการมีมนุษยสัมพันธและเต็มใจบริการ (4.69) ความรู/บริการที่ไดรับมีประโยชน(4.69) ความรู/

บริการที่ไดรับสามารถนําไปใชได (4.53) ความรู/บริการที่ไดรับตรงกับความตองการ(4.52) และ

สถานที่สะดวกในการรับบริการ(4.52)และจากการถอดบทเรียนจากอาจารยและนักศึกษาพบวา 

นักศึกษาไดพัฒนาทั้งดานองคความรูและอัตลักษณ จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย สวน อสม.

และจิตอาสามีความผูกพันฉันทเครือญาติในการดูแลผูพิการ จนรวมตัวกันกอตั้งทีมจิตอาสาดูแลผู

พิการเกิดขึ้นในชุมชน  

 



กาวที่สี่ การสรางเครือขาย 1 วิทยาลัย 1 ตําบล 

 มีบันไดของการจัดกิจกรรมสูการพัฒนาสรางเครือขาย 1 วิทยาลัย 1 ตําบล  ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเรียนรูวิถีชุมชน 

 วิทยาลัยไดนํานักศึกษาช้ันปที่ 1 ลงเรียนรูวิถีชุมชน ณ.ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยใหนักศึกษาแตละครอบครัวทั้ง 20 ครอบครัว ลงเรียนรูในชุมชนในประเด็นของ

การดําเนินชีวิตประจําวัน วิถีชีวิต โดยไดแบงครอบครัว 20 ครอบครัวเปน 5 หมูบาน ๆ ละ 4 

ครอบครัว นักศึกษาไดเขาพักเพื่อเรียนรูกับพอแมอุปถัมภจํานวน 2 คนตอ 1 ครอบครัว เปน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  พรอมกับมีอาจารยประจําครอบครัวคอยเปนที่ปรึกษา  

หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรูไดประเมินผล โดยการสะทอนคิดและถอดบทเรียนทั้งในสวนของ

นักศึกษา  กรรมการชุมชน  เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พอแมอุปถัมภ พบวา 

- จากนักศึกษา : เปนกิจกรรมที่ดี ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูสภาพจริงในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  เขาใจวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนมากขึ้น มีความสนิทสนมกับคุณพอคุณแม

อุปถัมภ มีความอบอุนเหมือนกับมีคุณแมคุณพอคนที่ 2 

- จากชุมชน : เปนกิจกรรมที่ดี ตองการใหมีอยางตอเนื่อง ลูกๆนารักทุกคน ตองการให

นักศึกษา อาจารยเขามามีสวนในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน  

 

   
 

 

2. ครอบครัวเสมือนกับการสรางเครือขายปลูกฝงจิตอาสาโดยเพื่อนชวนเพื่อนออกสูชุมชน 
 

 การปลูกฝงและสรางเครือขายจิตอาสา นําแนวคิดการมีสวนรวมอยางสรางสรรค เนนการ

ระดมความคิดและสรางการยอมรับซึ่งกันและกัน ใหความสําคัญกับการตัดสินใจในการกําหนด

อนาคตรวมกัน การสรางพลังความคิด วิเคราะห เสนอทางเลือกในการพัฒนา และพลังความรัก ความ

เอื้ออาทร การสรางบรรยากาศทีเ่ปนมิตรทีเ่ปนพลังสรางสรรคของครอบครัวเสมือนมาเปนยุทธศาสตร

สําคัญในการดําเนินการ อันเปนที่มาของกระบวนการปลูกฝงจิตอาสา 4 ขั้นตอน  



 1) วิเคราะหความเขาใจดานจิตสาธารณะของนักศึกษา (Service mind capacity 

analysis) 

ความเขาใจดานจิตสาธารณะของนักศึกษา ขึ้นอยูกับการใหความหมายของจิต

สาธารณะ  ซึ่ งพบวา นักศึกษาใหความหมายของจิตสํานึกสาธารณะตามตามการรับรูจาก

ประสบการณเดิมเปน 2 ลักษณะที่แตกตางกันดังนี้ 

1. จิตสาธารณะเปนการทํากิจกรรมใหญ ๆ  ที่ชวยเหลือผูอื่น ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปน

กิจกรรมที่ถูกรองขอใหกระทําในโอกาสตาง ๆ หรือวันสําคัญ เชน การพัฒนาวัด การรวมกิจกรรมคาย

พิเศษตามโอกาส ตามการรับรูดังกลาวนี้ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมจิตอาสาในลักษณะที่เปนผูถูก

พัฒนา (passive)  

2. จิตสาธารณะเปนการมีน้ําใจเสียสละเพื่อสวนรวม การชวยเลือผูลําบากกวา ซึ่ง

เปนการทําเพื่อชวยเหลือหรือใหผูอื่นไดรับประโยชนโดยไมหวังผลตอบแทนหรือทําดวยใจรัก ดังนั้น 

ฐานการพัฒนาจิตอาสาตามการรับรูเชนนี้แมนักศึกษาจะเปนผูปลุกจิตสํานึกตนเอง แตมีติดกรอบกับ

ตองมีสถานการณกระตุน และเงื่อนไขที่ประเด็นสําคัญที่ตองใหความสนใจการใหความหมายใน

รูปแบบนี้คือนักศึกษามีความคิดวาตนมีความสามารถเหนือบุคคล หรือสถานการณที่เกิดขึ้นจึงจะ

กระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาสา 

2) การสรางความพรอมดานจิตสาธารณะของนักศึกษา (Service mind capacity 

building) 

 การดําเนินการสรางความพรอมดานจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล เปน

ขั้นตอนสําคัญในการปรบั เสริม เตมิเต็มกระบวนทัศนตอการปลูกฝงระดับจิตสํานึกที่มีตอบุคคลอื่น 

และสงัคมที่อยูรอบตัว โดยใชแนวคิดการสื่อใจและถอดบทเรียนในชีวิตจริงของบุคลที่มจีิตประสงค  

ในการชวยเหลือผูอื่นที่ตกทกุขไดยากเหมือนตนเองทีก่ําลงัเผชิญหรือผานการเผชิญเหตกุารณหรือ

ทุกข  ซึ่งพบวานักศึกษามีการปรับมุมมองตนเองตอมิติของจติสาธารณะวาเปนกระบวนการของ

ความคิดและทัศนคติที่ในการชวยเหลือสวนรวม โดยไมหวังผลตอบแทน แมแตเรื่องที่บุคคลอาจมอง

วาเปนเรื่องเลก็ ๆ นอย จนบางครั้งมองขามไป เชน การปฏบิัติตอสิง่ที่เปนสาธารณะใหเหมือนกับเปน

ของตนเองประเด็นที่นาสนใจยิง่ในครั้งนี้คือนกัศึกษาสามารถแบงระดบัของการมจีิตสํานึกสาธารณะ

สามารถแบงได 4 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 1 มีความคิดวาไมตองทําอะไรเพียงอยูเฉย ๆ ไมทําใหใครเดือดรอน  

 ระดับที่ 2 มีความคิดที่จะชวยผูอื่นแตยังไมลงมือปฏิบัต ิ

 ระดับที่ 3 มีความคิดชวยเหลือผูอื่นและตองมสีภาพแวดลอมหรอืองคประกอบ     

ที่เอื้อตอการปฏิบัติ เชน เห็นน้ําหกบนพื้นคิดอยากเช็ดใหแหงเนื่องจากอาจเกิดอันตรายกบัผูอื่นได แต

ไมมีอุปกรณก็ไมไดทําอะไร 



 ระดับที่ 4 คิดและหาแนวทางจนปฏิบัติไดตามที่ตั้งใจ เชน เห็นน้ําหกบนพื้นแม     

ไมมีอุปกรณก็ไปหาอุปกรณมาเช็ดใหแหง  

 3) การดาํเนินการขยายเครือขายเพื่อนชวนเพื่อนออกสูชุมชนโดยใหนักศึกษา           

เปนศูนยกลาง (Student-based intervention) 

 นักศึกษาในครอบครัวบานช่ืน ดําเนินการถายทอดความเขาใจดานจิตอาสาของตน  

สูเพื่อนสนิทในครอบครัวอื่น ๆ จึงไดมีความคิดตอยอดสูชุมชนโดยรวมกันวางแผนเพื่อคนหาความ

ตองการพัฒนาชุมชน  5 หมูบานในเขตตําบลนาพรุ โดยใชกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวมแบบ

สรางสรรค (Appreciation Influence Control: AIC) ซึ่งดําเนินการรวมกับขั้นตอน ที่ 4 คือ      

การสรางเครือขายจิตอาสา (Network of service mind) ไดแก ผูนําในชุมชนประกอบดวย 

ผูใหญบาน แกนนําสตรี อาสาสมัครสาธารณสุข ชาวบานที่สนใจเขารวมโครงการ และเจาหนาที่จาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวม 77 คน ในการวิเคราะหสถานการณในปจจุบันและความ

คาดหวังในอนาคตของชุมชน รวมถึงวางแผนวิธีการแกไขปญหารวมกัน ทําใหชุมชนดําเนินการจัดตั้ง

ศูนยมิตรภาพบําบัดชุมชนนาพรุ โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

ซึ่งไดดําเนินการสํารวจและวิเคราะหขอมูลดานสุขภาวะผูสูงอายุและผูพิการ  ทุกคนในชุมชน เพื่อนํา

ขอมูลสูการทําแผนพัฒนาสุขภาวะของศูนยตอไป 

 จากการดําเนินการขางตน เปนการนํากลไกสรางรัก สรางสขุของครอบครัวเสมือน สูการชี้นํา

สังคม ใหเกิดการพึ่งตนเองของชุมชน อีกทั้งเปนการสรางตัวแบบในการบูรณาการการดําเนินชีวิตปกติ

กับการปลูกฝงจิตสาธารณะใหเกิดในชุมชนโดยไมแยกสวน 
 

                     
  

    นักศึกษาและชาวบานรวมวิเคราะหสภาพชุมชน                       นักศึกษารวมวางแผนกับแกนนําชุมชน 

 

 



                     
           

          จิตอาสาในศูนยมิตรภาพบําบัดชุมชน                                นักศึกษาและจิตอาสาชุมชนรวมสํารวจ 

    วางแผนการดําเนินการพัฒนาสุขภาวะชุมชน                                         สุขภาพผูสูงอายุ 

 

3. ครอบครัวเสมือนสูแนวคิดการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการศึกษาตามสภาพจริง 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ไดดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู

แบบบูรณาการตามแนวทางสาธารณสุขแนวใหมที่เนนการศึกษาสภาพจริง ในการพัฒนาอัตตลักษณ

บัณฑิต และมีจุดแข็งดานความสัมพันธของครอบครัวเสมือนทั้งในวิทยาลัยและในชุมชน จึงไดบูรณา

การการเรียนการสอนกับกิจกรรมครอบครัวเสมือน ดังนี้ 
 

แนวคิดในการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมครอบครัวเสมือน 

 

 
 จากแนวคิดในการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมครอบครัวเสมือน อธิบาย

เปาหมายในการจัดการเรียนรู เชิงประสบการณไดวา วิทยาลัยฯใหความสําคัญกับบริบทของ

องคประกอบที่สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ดังนี้ 

Student Center 

Accountability, Discipline, Communication, 

Data Accession, Analytical Thinking, Service mind,  

Participation 

20 Fams 

Facilitators 

In The College  

Health Center 

Classroom 

-Theory 

-Technology 

Fams Facilitators 

in 

Community 

-Human 

-Wisdom 



 1. ผู เรียน ( students) ซึ่งเปนองคประกอบหลักของการเรียนรู  ที่ตองจัดกิจกรรมให

นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค คือ ความรับผิดชอบ (Accountability)  มีระเบียบวินัย 

(Discipline) จิตสํานึกสาธารณะ (Service mind) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) 

การเขาถึงขอมูล (Data) การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) และการสรางการมีสวนรวม 

(Participation) 

 2. ผูสนับสนุนการเรียนรู (family facillitators in the college) เปนผูที่ชี้แนะและ

อํานวยการในการเรียนรูใหนักศึกษาเกิดกระบวนการพึ่งตนในการเรียนรู โดยสรางสรรควิธีการที่

แตกตางตามความสามารถของผูเรียนแตละคน ใหบรรลุเปาหมายการเรียนรู และบุคคลที่พึงประสงค

ตามอัตตลักษณที่กําหนด แสดงใหเห็นวาผูสนับสนุนการเรียนรูควรเปนผูที่มีปฏิสัมพันธและใหความ

รัก เอื้ออาทร ในการสรางพลังการเรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่งในการดําเนินการครั้งนี้คืออาจารยที่ทํา

หนาที่เปนพอ แม ในครอบครัวเสมือน และ 

 3. ผูสนับสนุนการเรยีนรูในชุมชน (family facillitators in the community) ซึ่งนอกจากมี

คุณลักษณะที่เหมาะสมในการเรียนรูของผูเรียนตามขอ 2 แลวยังเปนแหลงเรียนรูความเปนมนุษย 

และปญญาในการดําเนินชีวิตจริงที่ดีของนักศึกษา ในการดําเนินการครั้งนี้คือครอบครัวอุปถัมภของ

นักศึกษาในชุมชนนาพรุ  

 4. สถานบริการทางสุขภาพ (health center) เปนแหลงสนับสนุนการเรียนรูในดานการ

ติดตอประสานงานกับชุมชน รวมถึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลดานภาวะสุขภาพที่สําคัญตอการเรียนรู

ของผูเรียน 

 5. หองเรียน (classroom) เปนสถานที่ที่สนับสนุนใหนักศึกษานําเทคโนโลยีทางการศึกษามา

ใชประโยชน และเปนแหลงที่เอื้ออํานวยใหผูสอนเลือกแนวทางและรูปแบบในการจัดการสนับสนุน

การเรียนรูของผูเรียน 
  

การดําเนินการ 

        วิทยาลัยฯ นําแนวคิดการบรูณาการขางตน ไปสูการปฏิบัติในระยะแรก ดังนี ้     

 1. การดําเนินการในนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยบูรณาการการเรียนการสอนในวิชา

มนุษย สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ กับวิชาภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต เขาดวยกัน และนําแนวคิด

การศึกษาสภาพจริงเปนกระบวนการในการเรียนรู โดยใหนักศึกษาศึกษาขอมูลการดําเนินชีวิตของพอ 

แมอุปถัมภซึ่งเปนครอบครัวในชุมชนนาพรุ แลวนําไปสูการอภิปราย วิเคราะห สังเคราะหองคความรู

ตามวัตถุประสงครายวิชากับอาจารยประจํากลุม ซึ่งหลักคิดในการดําเนินการวิชานี้เนนครอบครัว

อุปถัมภในชุมชนเปนแหลงเรียนรู แตไมเนนอาจารยประจําครอบครัว ดวยกลยุทธใหอาจารยไดรับรู 

และเขาใจสภาพของชุมชนในระดับกวาง    ไมเฉพาะในครอบครัวอุปถัมภของตนเอง ซึ่งทําใหอาจารย

มีขอมูลของชุมชนที่กวางขวางในการสอนวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในช้ันปที่ 2  



 2. ดําเนินการในนักศึกษาชั้นปที่ 2 บูรณาการกิจกรรมครอบครัวเสมือนกับการ

จัดการเรียนรูวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค หลักคิดในการดําเนินการวิชานี้เนน

ครอบครัวอุปถัมภในชุมชนเปนแหลงเรียนรู รวมถึงอาจารยประจําครอบครัวเปนผูชวยเลือกให

นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอมูลตามหลักการศึกษาสภาพจริง วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู

ตามจุดมุงหมายรายวิชาตามหลักการศึกษาสภาพจริง 
 

ผลการดําเนินการ 

 การสรุปผลการเรียนรูขณะดําเนินการดวนเทคนิคการถอดบทเรียนรวมกันระหวางนักศึกษา

และผูสอน พบวาเกิดผลที่มีคุณคาทั้งดานนักศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาอัตตลักษณบัณฑิต ดานการ

สอนตามสภาพจริง ดังนี้ 

 ดานการพัฒนาอัตลักษณบัณฑิต 

  หลังดําเนินการ 3 สัปดาห พบวา นักศึกษาใหน้ําหนักการเปลี่ยนแปลงของตนเองใน

ดานการทําความเขาใจพฤติกรรมภายใตบริบทที่แตกตางของเงื่อนไขการดําเนินชีวิตในแตละบุคคล 

ดังตัวอยางขอมูล  

  “คนแตละคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งก็เนื่องจากการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน  

ทําใหเขามีวิธีการแกปญหาที่ใหเขาอยูได” 
 

  “พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล จะสงผลตอสุขภาพของคน ทําใหมีการ

ตอบสนองตอสุขภาพที่แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับประสบการณและสิ่งแวดลอมของบุคคล” 

   

 ดานการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

  ประเด็นที่นาสนใจคือ ผูเรียนสะทอนกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริงวา เปน

รูปแบบการเรียนการสอนที่ตองทําความเขาใจวัตถุประสงคการเรียน มีการเตรียมความพรอมในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ความรับผิดชอบในการเก็บขอมูลที่ใชในการสรุปความรูตามบทเรียน รวมถึงความ

เขาใจผูเรียนของอาจารยทําใหสงเสริมใหนักศึกษากลาที่จะคิด แสดงความคิดเห็น และสรุปความรู

จากขอมูลที่ตองเขาใจบริบทของชาวบาน เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพไดตามเงื่อนไขในการ

ดํารงชีวิต ดังตัวอยางขอมูล 

   “การเรียนรูแบบนี้ ตองเตรียมตัวตามวัตถุประสงคของหัวขอที่ไดรับ และวิธีการตั้ง

ประเด็นการเก็บขอมูลที่กวาง แตตองไมกวางเกินไป”  
 

  “การศึกษาแบบนี้ทําใหเรารูจักที่จะสงเสริมสุขภาพใหแกชาวบานที่เปนไปตามการ

ดําเนินชีวิตที่นอกเหนือจากการรักษาโรค” 

  “หลังจากเก็บขอมูล ไดเขากลุมรวมกันวิเคราะหขอมูล อาจารยจะใจเย็น เขาใจ

นักศึกษา พยายามชี้จุดที่ตองทําความเขาใจในสถานการณ วาเปนเรื่องที่เกิดข้ึนจริงหรือเราคิด ทําให



เห็นสวนที่ตองเพิ่มเติมความชัดเจนของขอมูล และอาจารยมีความเขาใจความสามารถของนักศึกษา 

และใหเวลานักศึกษาคิดความสัมพันธของขอมูลเพื่อสรุปสาระตามหัวขอที่ไดรับ” 
 

 ดานความคิดตอการจัดการเรียนรู 

  อาจารยรวมกันสะทอนถึงความสัมพันธ ความหวงใยตอการพัฒนานักศึกษาให

เกิดผลการเรียนรู ดังตัวอยางขอมูล 
 

  “ตองวางแผนกับนักศึกษาใหชัดเจนถึงการไดมาของขอมูล และตองพยายามทํา

ความเขาใจ อาทร กับการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา เพื่อใหเขาไดเรียนรูจากขอมูล ตองใจ

เย็น และกระตุนเขา พรอมทั้งตองไมดุ ไมใจรอน ซึ่งเห็นวานักศึกษามีความตั้งใจ มีความพยายาม 

ชวยกันสรางบรรยากาศของการเรียนรูแบบครอบครัว ที่บางครั้งก็ตองพูดเลนกันบาง จริงจังมากบาง

ในบางโอกาส” 
 

  “ถาเราไมสามารถเขากลุมกับนักศึกษาไดก็ตองคุยกันใหอาจารยในครอบครัวคนอื่น

ไดทําแทน ซึ่งเราก็วางแผนชวยกัน ลูกๆในครอบครัวตองไมเควงควาง และตองใจเย็นเพื่อชวยเขา 

แมแตชาวบานยังยินดี เต็มใจใหลูกเราเรียนรู ถือวาเปนการแนวทางหนึ่งที่รวมดวยชวยกัน” 
 

 จากขอมูลดังกลาวเปนฐานในการประเมินแนวโนมของผลการบูรณาการการเรียนการสอน  

กับกิจกรรมครอบครัวเสมือน เปนโอกาสของวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่เปน

การพัฒนาทั้งผูเรยีน ผูสอน แหลงเรียนรู และชุมชนอยางบูรณาการ และนักศึกษามีแนวโนมในการทํา

ความเขาใจชีวิตของผูอื่นเพื่อเปนฐานในการใหบริการทางสุขภาพ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมให

นักศึกษาเปนนักจัดการสุขภาพแบบองครวมหากวิทยาลยัไดดําเนินการและปรับปรงุการเรยีนการสอน

ในรูปแบบนี้อยางตอเนื่อง 
 

บทสรุปจากโครงการ 

 จากที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช ไดกําหนดปรัชญาที่วา”เปนองคกร

แหงการเรียนรู สูชุมชน สรางคนคุณธรรม นําวิชาชีพ” ทําใหวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบ

การใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษาโดยใชระบบครอบครัวเสมือน โดยเริ่มจากการสรางวิสัยทัศน

รวมกันในการพัฒนาองคกร คือ”สรางรัก สรางสุข จากครอบครัวสูสังคม”  มีครอบครัวทั้งหมด 20 

ครอบครัวแตละครอบครัวประกอบดวย อาจารย เจาหนาที่  และนักศึกษา รวมทั้งวุฒิอาสา รวมกัน

สรางครอบครัว ใหเปนครอบครัวเดียวกัน มีความสัมพันธเชิงเครือญาติ ภายใตบรรยากาศแบบ

กัลยาณมิตร ซึ่งมี กระบวนการเรียนรูเริ่มจาก  1) การพัฒนาตน ดวยศาสนา  และจิตปญญา  2) 

เรียนรูสังคมรอบตัวและ 3) การสรางจิตอาสา   เปนกระบวนการเรียนรูเชิงประสบการณ  ที่แตละ

ครอบครัวจัดขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะเชิงจริยธรรม ภายใตบันไดการพัฒนา 4 ขั้น

ดวยกันคือ  1) การสรางครอบครัว  2)การสรางคนคุณธรรม 3)การกาวสูชุมชน 4) การสรางเครือขาย 



1 วิทยาลัย 1 ตําบล ภายใตกระบวนการดังกลาวมีปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

ไดแก  1) มีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เชนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน  การเรียนรูแบบบูรณาการ   

จิตปญญาศึกษา การเรียนรูตามอัธยาศัย  2) มีปจจัยสนับสนุนที่ชัดเจน ประกอบดวย การบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ ทั้งในดานของวัสดุอุปกรณ งบประมาณ  การมีสวนรวมของอาจารยและบุคลากร

ทุกคน  3) ปจจัยดานเครือขายความรวมมือภายนอก  ประกอบดวย  วุฒิอาสา  เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษา  เครือขายการพยาบาล  เครือขายการปกครองสวนทองถิ่น  ผลจากการดําเนินงาน

ทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม มีอัตตลักษณตามที่

สถาบันกําหนดคือบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย พรอมกับสงผลใหวิทยาลัยไดรับรางวัลหนวยงาน

คุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 4 ปติดตอกัน (2552 – 2555)  ไดรับวิธีปฏิบัติที่ดีการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยระบบครอบครัวเสมือน นักศึกษาไดรับรางวัลคนดีและความประพฤติดี

ของพุทธสมาคมแหงประเทศไทย  และอาจารยไดรับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งตําบลภายใตรัว้ครอบครัวเดียวกัน   “สรางรัก สรางสุข จากครอบครัวสูสังคม” 

ปที่ 1 สรางครอบครัวในชุมชน 

เรียนรูชุมชน 

1. กําหนดโครงการเรียนรูวิถีชุมชน1(เทอม1) 

2. สรางความเขาใจกับสมาชิกทุกคน 

3. สรางความเขาใจกับครอบครัวในชุมชน 

4. สรางพันธะสัญญาครอบครัวในชุมชน 

5. กิจกรรมสานสัมพันธในครอบครัว 

6. แลกเปลี่ยนประสบการณ   

7. บูรณาการการเรียนรูชุมชนกับวิชามนุษยกับ

การอยูรวมกัน 

                                             

 กิจกรรมการเรียนรู 

 เนนการเรียนรูจากสภาพจริง 

การคิดอยางเปนระบบและการใชสุนทรียสนทนา            

                                                
ประเมินผลการจดักิจกรรม โดย 

- ถอดบทเรียน , ประเมินความพึงพอใจ ,สะทอนคิด  ,

คุณลักษณะบัณฑิต 

 

ปที่ 2 สรางเสริมสุขภาพครอบครัว 

สรางคนคณุธรรม 

- กําหนดโครงการเรียนรูวิถีชุมขน2(เทอม2) 

- สรางความเขาใจกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

-อบรมอสม.เพื่อเปนเครือขายในการสรางเสริม

สุขภาพ 

- ขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพในครอบครัว

และชุมชน 

- บูรณาการการสรางคนคุณธรรมกับวิชาการ

สรางเสริมสุขภาพ 
  

กิจกรรมการเรียนรู 

            เนนการเรียนรูเชิงประสบการณ 

การคิดอยางเปนระบบ จิตปญญาศึกษาและการใช

สุนทรียสนทนา     

  

ประเมินผลการจดักิจกรรม โดย 

- ถอดบทเรียน , ประเมินความพึงพอใจ ,สะทอนคิด  ,

คุณลักษณะบัณฑิต ,การประเมินพฤติกรรม 

ปที่ 3 ประเมินภาวะสุขภาพ 

จิตอาสาสูสังคม 

- กําหนดโครงการเรียนรูวิถีชุมชน3 

- โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการประเมิน

ภาวะสุขภาพ โดยบูรณาการกับการพยาบาล

ผูใหญ , การพยาบาลจิตเวช 

- อบรมอสม.และผูดูแล 

- สรางเครือขายการดูแลสุขภาพในชุมชน 
  

กิจกรรมการเรียนรู 

            เนนการเรียนรูเชิงประสบการณ 

การคิดอยางเปนระบบ จิตปญญาศึกษาและการ

ใชสุนทรียสนทนา     

        
ประเมินผลการจดักิจกรรม โดย 

- ถอดบทเรียน , ประเมินความพึงพอใจ ,สะทอนคิด  ,

คุณลักษณะบัณฑิต ,การประเมินพฤติกรรม และ

คุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวในชุมชน 

ป 4 เครือขายจิตบริการ 

 

- สรางเครือขายการดูเลสุขภาพ

ชุมชน 

- สรางทีมที่ปรึกษาทางสุขภาพใน

ชุมชน และการสงตอ 
  

กิจกรรมการเรียนรู 

            เนนการเรียนรูเชิง

ประสบการณ  การคิดอยางเปน

ระบบ   การสรางเครือขาย/จิตอาสา 

        
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดย 

- ถอดบทเรียน , ประเมินความพึง

พอใจ ,สะทอนคิด  ,คุณลักษณะ

บัณฑิต ,การประเมินพฤติกรรม 

และคุณภาพชีวิตของสมาชิก

การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรูแบบบูรณาการ จิตปญญาศึกษา สุนทรียสนทนา 

 

เครือขายการดูแลสุขภาพ หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งตําบล 

อัตลักษณบัณฑิต บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

- นักศึกษามีอัตลักษณที่พึงประสงค 

- นักศึกษาไดรับรางวัลคนดีและความประพฤติดี 

- นักศึกษาไดรับรางวัลตนแบบดานคุณธรรม และวิชาชีพ 

ประชาชนตําบลนาพรุ อ.พระพรหมมีสุขภาวะ 

- ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ 

- มีอสมและจิตอาสาที่เขมแข็งและตอเนื่องในชุมชน 

- ชุมชนพระพรหมเปนแบบอยางในการคูแลสุขภาพ 
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