แผนการทางานโครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
2. การบริการวิชาการทีม่ กี ารบูรณาการงานกับการเรียนการสอน
3. การบริการวิชาการทีม่ กี ารบูรณาการงานกับการวิจัย
โครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการ มุมนมแม่...อิ่มอุน่ ไอรักจากอก
แม่

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.จั ด ตั้ ง มุ ม นมแม่ เ พื่ อ ให้ ม ารดาหลั ง
คลอดได้ มี ส ถานที่ ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น มี
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ส าหรั บ บี บ เก็ บ
น้านม
2. จัดตัง้ คลินกิ ส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เพื่อให้บริการวิชาการ
ความรูเ้ กี่ยวกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
แก่สตรีตั้งครรภ์ และให้คาแนะนาใน
การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่แก่มารดาหลังคลอด
โดยการขอรับคาปรึกษาเป็น
รายบุคคล หรือทางโทรศัพท์ และทาง
Facebook

เชิงปริมาณ
1. อาจารย์/บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
จานวน 10 คน
2. สตรีตั้งครรภ์และ
ผู้สนใจจานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
1. สตรีตั้งครรภ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยมีคา่ เฉลี่ยคะแนน
ความรู้หลังการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสูง
กว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนการจัด
ประชุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
2. สตรีตั้งครรภ์มคี วามพึงพอใจในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ร้อยละ 80

ก.พ.-มี.ค.55

10,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ

โครงการพยาบาลสากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง นิ สิ ต พยาบาลศาสตร์ เ กิ ด
ความภาคภูมใิ จในวิชาชีพ พยาบาล
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการ
พยาบาล และการสร้างเสริมสุขภาพ

ตัวบ่งชี้

เชิงปริมาณ

-อาจารย์และนิสติ เข้าร่วมโครงการจานวน
60 คน
เชิงคุณภาพ
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. ให้บริการและเผยแพร่ความรูด้ ้านสุขภาพ เชิงปริมาณ
2. เผยแพร่บทบาทพยาบาลให้เป็นที่
-ประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการทั้งมี
ประจักษ์ตอ่ สังคม
ปัญหาสุขภาพและมีสุขภาพดี จานวน
100 คน
เชิงคุณภาพ
-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ระยะเวลา
21 ต.ค. 55

งบประมาณ
2,000 บาท

12 พ.ค. 55

2,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การบริ ก ารวิ ช าการที่ มี ก ารบู ร ณาการ
งานกับการเรียนการสอน
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 เดือน – 3 ปี มี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การเจริ ญ เติ บ โต ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
อารมณ์ สั ง คม และ พั ฒนาการให้ เป็น ไป
มคอ. 4 วิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลทารกและ ตามวัย
เด็ก 1
2. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของหมา
วิทยาลัย ที่มสี ถานเลีย้ งดูบุตรที่มีคุณภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ของบุคลากร
นิสิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของบุคคลและ
หน่วยงานทั่วไปทั้งภายในจังหวัดพะเยาและ
ใกล้เคียง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชีวิต 1. เพื่อให้ทราบพฤติกรรมสุขภาพของคนใน
พิชติ โรคภัย
ชุมชน ต.แม่กาห้วยเคียน
2. เพื่อให้มแี กนนาด้านการให้คาปรึกษา
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน 1
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน

ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา

งบประมาณ

เชิงปริมาณ
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์
- มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ในการเลีย้ ง
ดูเด็ก
- มีครูพี่เลีย้ งเด็ก

ส.ค. 54. – มี.ค.
55

1,998,657 บาท

เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน
- จานวนการจัดกิจกรรมโครงการ 6 ครัง้

90,000 บาท
พ.ค. 54 –ส.ค. 54

โครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการทีม่ กี ารบูรณาการ
งานกับการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการ “ชุมชนบ้านร่องไฮ ปลอดภัยจาก
มลพิษ พิชติ ขยะ ลดภาวะโลกร้อน”

วัตถุประสงค์

1.
2.

วิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะ บ้านร่องไฮ ตาบลแม่ใส อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน 2

3.
4.

ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา

ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 1. ร้อยละ 70 ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู ้ 1 สิงหาคม 2554 –
จัดการขยะอย่างถูกวิธีตามแนว 5 R
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูก 26 สิงหาคม 2554
ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญในการ
วิธีตามแนว 5R
จัดการขยะอย่างถูกวิธี
2. ร้อยละ 70 ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการตระหนัก
ประชาชนสามารถ ลดการใช้ขยะแยกขยะ
ถึงการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตามแนว 5 R
การซ่อมแซมและนาขยะมาใช้ใหม่
3. ร้อยละ 70 ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ มีการ
เพื่อให้เป็ นการป้ องกันการแพร่ กระจาย
จัดการขยะถูกวิธีตามแนว 5 R และสามารถ
โรคและพาหะนาโรค
นาไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
ถูกต้อง

เชิงปริมาณ
โครงการ “บ่อเจ็บ บ่อไข้ ม่วนอ๊ก ม่วนใจ”
1. เพื่อให้มอี าสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุ
-มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จานวน 60 คน
ฮ่วมสร้างสุขภาพโดยหมูเ่ ฮา จาว สูงอายุ
หมูบ่ ้านละ 5 คน จานวน 12 หมูบ่ ้าน
2. เพื่อให้อาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุมี
วิจัยเรื่อง
ความรู้ ความเข้าใจในปัญหาที่พบบ่อยในวัย
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุภายใต้
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง
การดาเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
เหมาะสมกับปัญหา และสามารถนาความรู้
สุขภาพตาบล
ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่เพื่อนผู้สูงอายุในชุมชนได้
3. เพื่อให้เกิดการจัดตัง้ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน

พ.ค. 54 –ส.ค. 54

งบประมาณ

-

-

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ “พัฒนาสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ตน้ แบบโดยพยาบาล”
วิจัยเรื่อง
ข้อมูลการสูบบุหรี่และการสัมผัสควันบุหรี่
มือสองของบุคลากรและนิสิตใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจข้อมูลการสูบบุหรี่และการ
สัมผัสควันบุหรี่มือสองของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อจัดเตรียมคู่มือ/แนวปฏิบัติ และสื่อ
เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนา
อาจารย์ บุคลากร และนิสติ ในการ
ควบคุมการบริโภคบุหรี่ภายใน
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่สูบบุหรี่ให้สามารถ
เลิกสูบหรี่ได้

ตัวบ่งชี้
1. ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการ
สัมผัสควันบุหรี่ของอาจารย์บุคลากรทุก
ฝ่ายและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ได้แกนนาอาจารย์ บุคลากรและนิสติ
จานวน 200 คน
3. อาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่เสพบุหรี่
ที่มาขอรับคาปรึกษาและบาบัดเพื่อการ
เลิกสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 80
4. พื้นที่ในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นพืน้ ที่
ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50
ต่อปี

ระยะเวลา
มี.ค.53-มี.ค.55

งบประมาณ
500,000 บาท

