
การจัดการความรู้ กลุ่มกิจการนักศึกษา:งานบริการนักศกึษาและแนะแนว 
 

1. ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (CoP, Community of Practice)  
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

2.  สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติประกอบด้วย  
 1.นางสาวพรพิมล อรุณรุ่งโรจน์ 
 2.  นางพัชรบูรณ์  ศรีวิชัย 
 3. นางสาวคอย  ละอองอ่อน  
 4. นางสาวนงนุช ปัญจธรรมเจริญ 
 
3.  ชื่อเรื่อง  การจัดการความรู้ครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข 
4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 ยกระดับพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการ
 เปลี่ยนแปลงและ การแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน 
5. เป้าประสงค์ที่ 3 วิทยาลัยเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
6. กลยุทธ์ที่4 เร่งรัด ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยทุกภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพ 
7. แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
8. ปัญหาและความส าคัญ   
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้มีนโยบายการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์
ของสถาบัน ดังนี้ 
 1.ให้ทุกกลุ่มงาน ฝุาย งาน น าแนวคิดการพัฒนาอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของ
บัณฑิตและเอกลักษณ์ด้านการสร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนของวิทยาลั ยเข้าสู่
แผนงานโครงการ กิจกรรมในงานที่รับผิดชอบ  ด้วยรูปแบบที่มีความหลากหลายและริเริ่ม สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์  
ด้านการสร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบุสุขภาพชุมชนของวิทยาลัย 
 2.ให้ทุกกลุ่มงาน ฝุาย งาน ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
แผนงาน  โครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง 
 3.สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนปัจจัยเอ้ือต่างๆ ในการด าเนินเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ด้านการสร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
ของวิทยาลัยในทุกรูปแบบ 
 4.สนับสนุนให้อาจารย์  นักศึกษา บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบัณฑิตดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์  และเอกลักษณ์ด้านการสร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุ ขภาพชุมชนของ
วิทยาลัย 

  5.กระตุ้น  ส่งเสริมให้อาจารย์  บุคลากร ของวิทยาลัยมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยยึด
กิจกรรมครอบครัวเสมือนและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 



 6.ให้มีการติดตามประโยชน์ คุณค่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ด้านการสร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนของวิทยาลัยต่อ
สถาบัน  องค์กร  สังคม และชุมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ นักศึกษา ได้รับการยกย่องในด้านการดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ด้านการสร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพสุขภาพของ
วิทยาลัยในระดับชาติ/ นานาชาติ 
  8. สร้างบรรยากาศทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่กระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
มีวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงาม อยู่อย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่ น่าศรัทธาและเป็นที่
ยอมรับของสังคม (Happy Work Place) 
  ในปีการศึกษา ๒๗๕๗ วิทยาลัยฯ ได้มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาโดย 
 ๑. มีงานแนะแนวและให้ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการใช้ชีวิต,
วิชาการ,เศรษฐกิจ,ความรักและด้านทุนสนับสนุนการศึกษา พบว่านักศึกษาที่มาขอรับบริการให้ค าปรึกษาส่วน
ใหญ่เป็นการขอรับบริการให้ค าปรึกษาในด้านทุนสนับสนุนการศึกษา ในด้านอ่ืนๆยังมีจ านวนผู้มาขอรับบริการ
ให้ค าปรึกษาน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวฯจึงมีความเห็ น
ร่วมกันให้เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาให้มากขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการให้ค าปรึกษาได้มาก
ขึ้น 
 ๒. มีระบบการให้ค าปรึกษาโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือน พบว่า กิจกรรมครอบครัวเสมือน ไม่
สม่ าเสมอ ผู้รับผิดชอบหลักไม่มีแผนงานการก ากับดูแลและการประเมินผลกิกรรมครอบครัวฯ อาจารย์ที่
ปรึกษาบางครอบครัวไมมี่เปูาหมายในการพบนักศึกษาและไม่มีการก าหนดกิจกรรมที่ท าร่วมกันอย่างชัดเจน 
 3.ในระบบครอบครัวเสมือนมีสมาชิกแค่อาจารย์และนักศึกษา ยังขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน  
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯจึงได้มีการพัฒนาการให้ค าปรึกษาในระบบครอบครัวเสมือนภายใต้
โครงการครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข(smart And Happy College)  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1.ติดตามหนังสือแต่งตั้งบุคลากรเป็นที่ปรึกษาครอบครัวเสมือน ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยในแต่
ละครอบครัวจะประกอบไปด้วย อาจารย์  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา  
  2. มอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าครอบครัวดูแลนักศึกษาจ านวน 9-10 คน ต่ออาจารย์หนึ่ง
คน ดูแลครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิต  เศรษฐกิจ ความรักและด้านทุนสนับสนุนการศึกษามีการจัดให้
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวจ านวนครอบครัวละ 1-2 คน ให้แต่ละครอบครัวตั้งชื่อ
ครอบครัวของตนเองเป็นชื่อดอกไม้ในแต่ละเดือนจะมีการเข้าพบปะพูดคุยร่วมกันและสมาชิกในแต่ละ
ครอบครัวสามารถเลือกท ากิจกรรมร่วมกันภายใต้แนวคิดการสร้างสุขของครอบครัว ๘ ประการ ได้แก่   
Happy body, Happy heart ,Happy relax ,Happy brain, Happy soul ,Happy money, Happy 
society ซึ่งสามารถท ากิจกรรมนอกเหนือจากเวลาที่ได้ก าหนดไว้ตามตารางกิจกรรมได้ 
 3. มีการจัดท าคู่มือทะเบียนครอบครัววิทยาลัยเข้มแข็งและมีความสุข และสมุดทะเบียนครอบครัว
เพ่ือบันทึกรายละเอียดของครอบครัวและการท ากิจกรรมของครอบครัว   
 
 
 
 



9. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก  
 9.1 ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง  การวางแผนงานปีการศึกษา 2558 
ครั้งที่ 1 /2558  วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2558   ณ  ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1.นางสาวพรพิมล  อรุณรุ่งโรจน์ 
 2.นางพัชรบูรณ์ ศรีวิชัย 
 3. นางสาวคอย  ละอองอ่อน 

  
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ดังนี้  
 1.ติดตามค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเป็นที่ปรึกษาระบบครอบครัวเสมือน ประจ าปีการศึกษา 2558 โดย
จัดให้มีทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คนงาน ทุกคนในวิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา 
 2.จัดตารางกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2558 
 
 9.2 ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง จัดกิจกรรมครอบครัวเสมือนภายใต้โครงการ 
ครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข  ครั้งที่ 2 /2558    วันที ่10 เดือน สิงหาคม 2558  ณ  ห้องแนะแนว
และให้ค าปรึกษา 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1. นางพัชรบูรณ์ ศรีวิชัย 
 2.นางสาวคอย  ละอองอ่อน 

  
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ดังนี้  
 1. ต้องวางแผนกิจกรรมและตารางกิจกรรมครอบครัวเสมือนภายใต้โครงการ Smart and Happy 
College ร่วมกับ งานHRD 
 2.มอบหมายให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถเลือกท ากิจกรรมร่วมกันภายใต้แนวคิดการสร้าง
สุขของครอบครัว ๘ ประการ ได้แก่   Happy body, Happy heart ,Happy relax ,Happy brain, Happy 
soul ,Happy money, Happy society ซึ่งสามารถท ากิจกรรมนอกเหนือจากเวลาที่ได้ก าหนดไว้ตามตาราง
กิจกรรมได ้
 

9.3 ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง  รูปแบบการประเมินกิจกรรมครอบครัวเสมือน 
ครั้งที่ 3 /2558    วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน  2558  ณ  ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1. นางพัชรบูรณ์ ศรีวิชัย 
 2.นางสาวคอย  ละอองอ่อน 

 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ดังนี้  
 ให้นักศึกษาประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวเสมือนและการได้รับค าแนะน าและการให้
ค าปรึกษาจากสมาชิกในครอบครัว โดยใช้การประเมิน ดังนี้  
 1.  ใบประเมินการให้ค าปรึกษารายด้าน  



 2. การสะท้อนคิดจากกิจกรรมครอบครัวเสมือน 
 3. การเขียนเล่าเรื่องความประทับใจจากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมครอบครัวเสมือน 

 
 9.4 ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง  การประเมินการแนะแนวและให้ค าปรึกษาผ่าน
กิจกรรมครอบครัวเสมือนครั้งที่ 4 /2558  วันที่ 9 มิถุนายน  2558  ณ  ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
 สมาชิกกลุ่ม 
 1. นางพัชรบูรณ์ ศรีวิชัย 
 2.นางสาวคอย  ละอองอ่อน 
 3. นางสาวนงนุช ปัญจธรรมเจริญ 

 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ดังนี้   
 จากการประเมินกิจกรรมครอบครัวเสมือน ภายใต้โครงการครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข ด้วยการ
สะท้อนคิดคนละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 ในวันที่8 มิถุนายน 2559 

ด้วยการสะท้อนคิดคนละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4  ของนักศึกษา ดังนี้ 
 1.  ความรู้สึกต่อการอยู่ร่วมกันในรูปแบบครอบครัวเสมือน   

  สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึก อบอุ่นเหมือนมีครอบครัวอยู่ด้วยที่นี้ ประทับใจที่ได้อยู่ร่วม
ครอบครัว รู้สึกเหมือนพ่ีปูาน้าอามีหวังดีคอยช่วยเหลือกันและกันในครอบครัว  เมื่อมีปัญหาสามารถเล่า
และปรึกษาได้ท าให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่เรียน เพ่ือนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และยังได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในครอบครัว 
 2.  กิจกรรมที่อยากจะท าร่วมกัน   

    1.ตะกร้าโคเช 
    2.อัดเสียงเพ่ือไปท าหนังสือเสียงให้น้องตาบอด 
  3.ปลูกผักและผลไม้หลังวิทยาลัย  
  4.ปลูกต้นไม้รอบวิทยาลัยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
  5.ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
  6.ขนมปังกรอบ วุ้นกะทิ 
  7.เล่นเปตอง 
  8.ปลูกต้นไม้ 
  9.ปลูกต้นมะม่วง 
  10.อยากไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังจริงๆ 
  11.ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ 
  12.ท าดอกไม้ผ้าใยบัว  
  13.เดคูพาส 
  14.จิตอาสา 
  15.ปลูกต้นขนุน เงาะ 
  16.ถักเนตติงไหมพรม 
  17.ท าอาหาร 
*** บางครอบครัวท ากิจกรรมเหมือนกัน 



 
 3. วิเคราะห์/เปรียบเทียบ/การเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม 
  1. ครอบครัวได้พบกันมากข้ึนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันมากข้ึน การท ากิจกรรม
ร่วมกันท าให้เกิดความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น  
  2.การท ากิจกรรมร่วมกันต้องค านึงถึงความรู้ของคนอ่ืนมากขึ้น เราจะท าตามความคิดของเรา
เองทัง้หมดไม่ได้ 
  3.ภูมิใจในตนเองเมื่อเห็นผลงาน 
  4.มีความคิดสร้างสรรค์ และได้คิดวิเคราะห์ หาวิธีใหม่เพ่ือให้ท ากิจกรรมให้ส าเร็จ 
  5.ฝึกความอดทนอดกลั้นและทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
  6.การลงมือท าอย่างต่อเนื่องจะท าให้กิจกรรมส าเร็จเป็นรูปธรรม 
  7.เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการคือได้น าทฤษฎีจากในหนังสือมาประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรม 
เช่นปลูกต้นไม้อย่างไรให้แมลงไม่กัด 
  8.ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ท าให้รู้สึกผ่อนคลายให้หมั่นท าความดี อยากท าอะไรให้รีบท าและการ
มองเห็นปัญหาคนอ่ืนท าให้เปลี่ยนแปลงมุมมองตนเอง 
  9.การใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้เห็นมุมมองของคนอ่ืน รู้จักการเลือกการตัดสินใจ 
  10.ฝึกความอดทน การมีระเบียบ ความมีน้ าใจ การใส่ใจดูแลบุคคลอ่ืน การท างานร่วมกับ
ผู้ใหญ่ กล้าแสดงออกมากขึ้น 
  11.เรียนรู้ความรับผิดชอบของแต่ละคนและการแบ่งเวลามาท ากิจกรรม 
 4.  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้าน  
  1.บริหารการเงินและหาอาชีพเสริมน าไปต่อยอดธุรกิจโดยการผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นอาชีพที่
สอง 

  2.ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน และการ
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนมากยิ่งขึ้น  การท างานเป็นทีม การท างานอย่างมีความสุขและท างานอย่างไร
ไม่ให้มีปัญหากับผู้อ่ืน 
  3.การเสียสละตนเองเพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืนตามความสามารถท่ีตนเองมีอยู่น าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่น 
  4.ให้เป็นกิจกรรมยามว่าง เพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลายท าให้จิตใจสงบความจ าได้ดี มีสมาธิมากขึ้น 
  5.ปรับตัวในการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว 
  6.ประหยัด อดออม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปลูกผักกินเองได้ ประดิษฐ์กระเป๋าใช้เองหรือท า
เป็นของฝากใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.ชอบกิจกรรมเพลง ลมหายใจแห่งความสุข  มีท่าประกอบ รู้สึกสบายใจ คิดว่าจะน าเอา
กิจกรรมไปใช้กับผู้ปุวยและจะใช้กับตัวเองเวลาที่รู้สึกโกรธใจร้อนจะร้องเพลงนี้และจะช่วยให้มีความสุข 
  8.ได้เรียนรู้การอ่านบทความให้ก าลังใจ และได้น าข้อความดีๆใช้เป็นก าลังใจให้ตนเองและให้
ก าลังใจคนรอบตัวและคนที่ต้องการการช่วยเหลือ 
  9.น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเข้าสังคม การร่วมงานกับผู้อื่น การเสียสละและมีน้ าใจ 
  10.น าไปใช้ประโยชน์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ 
  
 



5. ปัญหาอุปสรรค  
  1. เวลาของสมาชิกไม่ตรงกัน ท าให้การท ากิจกรรมหลายๆครั้งสมาชิก 
  2.งบประมาณไม่รู้จะเบิกงบประมาณ 2,000 บาทต่อครอบครัว มาใช้อย่างไร 
 

การประเมินการแนะแนวและให้ค าปรึกษารายด้าน ประจ าปีการศึกษา 2558 
  ผลการให้การปรึกษารายด้านประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่ามีจ านวนผู้มาขอรับบริการให้ค าปรึกษา
ในแต่ละด้านเพ่ิมมากข้ึนของแต่ละชั้นปีเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซ่ึงมีผลการรายงานดังนี้ 
 

รายการ 
การให้บริการ 
ให้ค าปรึกษา 

นักศึกษาชั้นปี/จ านวนการให้บริการให้ค าปรึกษา(ร้อยละ) 
ชั้นปีที่ ๑ 

จ านวนคน/ร้อยละ 
ชั้นปีที่ ๒ 

จ านวนคน/ร้อยละ 
ชั้นปีที่ ๓ 

จ านวนคน/ร้อยละ 
ชั้นปีที่ ๔ 

จ านวนคน/ร้อยละ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. ด้านการใช้ชีวิต
บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 

๒๓๖ 
๖๗.๘๒ 

184 
69.0 

214 
67.30 

248 
71.88 

297 
100 

318 
100 

120 
69.0 

297 
100 

๒. ด้านการเรียน
และการฝึกงาน 

233 
67.00 

182 
68.2 

210 
66.67 

233 
67.54 

396 
66.67 

222 
69.81 

174 
100 

297 
100 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 92 
26.44 

75 
28.1 

71 
22.33 

203 
58.84 

63 
21.21 

124 
39.0 

90 
51.73 

174 
58.59 

๔. ด้านความรัก 6 
1.72 

11 
4.12 

15 
4.72 

17 
4.93 

25 
8.42 

29 
9.12 

17 
9.78 

34 
11.45 

๕. ด้านสุขภาพ - 2 
0.38 

- 1 
0.29 

- - - - 

๖. ด้านทุน
สนับสนุนการศึกษา 

244 
70.11 

200 
75.0 

214 
67.30 

244 
70.72 

297 
100 

318 
100 

174 
100 

297 
100 

 
องค์ความรู้ที่ได้จากกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ม 
 1. การจัดกิจกรรมของครอบครัวเสมือนภายใต้โครงการครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข (Smart 
and Happy College ) ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวฯได้ใกล้ชิดและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน 
 2. ในบางครอบครัวสมาชิกมีเวลาว่างตรงกันน้อย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท ากิจกรรมร่วมกันส่งผล
ให้กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง   
 3.ในการจัดปีการศึกษา 2559 ควรให้แต่ละครอบครัวก าหนดกิจกรรมที่จะท าให้ชัดเจนพร้อม
ก าหนดเปูาหมาย กิจกรรมให้ชัดเจน    
วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน (ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 ต่อไป 
 1. มอบหมายให้แต่ละครอบครัวฯวางแผนกิจกรรมครอบครัวฯต้ังเปูาหมายความส าเร็จของกิจกรรมที่
จะท าในปีการศึกษา 2559   
 2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานแต่ละครอบครัว 
 3.ประเมินการให้ค าปรึกษาในรูปแบบครอบครัวเสมือน ด้วยวิธี ใบประเมินโครงการกิจกรรม
ครอบครัวเสมือน  ใบประเมินการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  และการเขียนเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์
ครอบครัวเสมือน 


