
งานวิจัยและนวัตกรรม  

(Research and Innovation Department) 

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีมีพันธกิจด้าน

การวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในส่ีพันธกิจหลัก  มีบทบาทส าคัญในการผลิตผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์  เพื่อสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลและสาขาท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดท้ังให้บริการวิชาการด้านการวิจัย

และงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรและหน่วยงานโดยเฉพาะด้านสุขภาพในท้องถ่ิน รวมถึงหน่วยงานด้านอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ยัง มุ่งน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน  และการตัดสินใจก าหนดนโยบาย  

วางแผนงาน  แก้ปัญหาด้านต่างๆของวิทยาลัยและท้องถ่ิน  ตลอดถึงสังคมประเทศ 

 วิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ให้การวิจัยของสถาบันเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและสากล  จึงมี

นโยบายก าหนดการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นลายลักษณ์อักษร  ให้การสนับสนุนการวิจัยและ

งานสร้างสรรค์  โดยมีงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบริเร่ิม  และเผยแพร่เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร

ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  แผนงาน  แนวทางการด าเนิ นงานร่วมกับมีคณะกรรมการวิจัย

วิทยาลัยท าหน้าท่ี ควบคุมก ากับคุณภาพผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเ ป็นระบบ  เพื่อให้การผลิ ต

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บรรลุตามเป้าหมายของวิทยาลัย  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ   

ภารกิจของสถาบันพระบรมราชชนก และของวิทยาลัยในสังกัด 

 อ านาจหน้าท่ีของสถาบันพระบรมราชชนก  

1. เสนอความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพของประเทศ  

2. การจัดท าแผนผลิตและพัฒนาบุคลาการด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและความ
ต้องการด้านก าลังคนของกระทรวง  

3. ผลิตและพัฒนาบุคลาการด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
4. พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนาก าลังคน  
5. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ  
6. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 



อ านาจหน้าท่ีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  

1. ผลิตก าลังคนด้านสาธารณสุข 
2. พัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านสาธารณสุข 
3. วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับก าลังคนด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ๆ  
4. จัดบริการสาธารณสุขสาธิตท่ีเหมาะสม 
5. บริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่สังคม 
6. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาสังคม และประชาธิปไตย  

 

              พันธกิจของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

                พันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลและพัฒนาบุคลากร 
         ด้านสาธารณสุข 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมการพยาบาลท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
3. ให้บริการวิชาการสุขภาพแก่ชุมชน สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้านการพยาบาล  
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์การให้มีความเป็นเลิศ 

 

วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข  

 กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์การหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

เสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและสังคมท่ีมีจิตส านึกด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยทุกคนมี

สุขภาพดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 



วิสัยทัศน์ของสถาบันพระบรมราชชนก  

 สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพท่ีเน้นชุมชนชั้นน าของอาเซียน  

ปรัชญาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เชื่อว่า บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ด้วยการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการศึกษาต้องอาศัยการจัดการองค์การรู้ และความร่วมมือจากชุมชนและ

ท้องถ่ิน ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นคนท่ีมีความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  

 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัยเ ป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ 

และสากล มีเอกลักษณ์ท้องถ่ินภาคเหนือ และชุมชนมีส่วนร่วม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  

1. การผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล  
2. การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
4. การพัฒนาบุคลากร  
5. การพัฒนาการบริหารจัดการ  

 

นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1) เพิ่มการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2) เร่งรัดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3) เร่งรัดการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ระดับท้องถ่ิน  ระดับชาติ  และ

นานาชาติ 

4) ส่งเสริมการเข้าถึงทุนวิจัยภายนอกของอาจารย์และบุคลากร 

 



ทิศทางการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 วิทยาลัยก าหนดทิศทางการวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 10 (2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(2551-2553) 

กรอบการวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และนโยบายของวิทยาลัยด้านการวิจัยใน

ขอบเขตประเด็นปัญหาดังนี้ 

1. การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกกลุ่มอายุในคลินิกและชุมชน 

1.1  การสร้างเสริมสุขภาพ 

1.2  การปฏิรูประบบสุขภาพ 

1.3  พฤติกรรมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลโรคเร้ือรัง   

      โดยเบ้ืองต้นได้แก่ เอช อ วี/ เอดส์   เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง   

      รวมท้ังพฤติกรรมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

1.4  ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการสร้างและแก้ปัญหาสุขภาพ 

 2.  การพัฒนาการเรียนการสอน 

        2.1 การพัฒนานวัตกรรมการสอนท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 

        2.2 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

        2.3  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต 

 3.  การพัฒนางานประจ าในวิทยาลัย (Routine to Research) 

        3.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

                   3.2 งานบริการวิชาการ 

        3.3 งานส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีและห้องสมุด 

        3.4 งานพัฒนานักศึกษา 

        3.5  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



        3.6  งานอ่ืนๆ 

             

  เป้าหมายการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ /หรือ

น าไปใช้ประโยชน์ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า  ร้อยละ 20-29  

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและผลงานวิชาการจากภายในสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าอย่างน้อย 

10,000 บาท/คน/ปี 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการจากภายใน

สถาบัน เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 45  

4. เงินสนับสนุนงานวิจัยและผลงานวิชาการจากภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าอย่างน้อย 

10,000 บาท/คน/ปี 

5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีรับทุนท าวิจัยหรือผลงานวิชาการจากภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์เท่ากับ 15-19 

6. ร้อยละของอาจารย์จัดท าเอกสารค าสอนในรูปแบบต ารา /ต าราเพื่อใช้ในการเ รียนการสอนต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าร้อยละ 1-10            และได้รับการสนับสนุนการจัดท าอย่างน้อย 5,000 

บาท/เล่ม 

7. อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 คนต่อปี 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  2551-2555 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

             กลยุทธ์ท่ี 2.1       สร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมและ  

                                         ผลงานวิชาการ 

            เป้าประสงค์        การวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการยอมรับท้ังในประเทศและสากล  

        



           แผนงาน/โครงการ                                        

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัย    

2.  โครงการส่งเสริมจัดท าบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ                 

              

ยุทธศาสตร์ ที 4   การพัฒนาบุคลากร 

             เป้าประสงค์      บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการสอน การวิจัย และสามารถเรียนรู้  

                                 พัฒนา ตนเองอย่าง  ต่อเนื่องและมีความสุข 

           กลยุทธ์ท่ี 4.1      เสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยและสร้างระบบบริหารงานวิจัยอย่างครบวงจร  

           แผนงาน/โครงการ 

1 แผนงานการบริหารแผนปฏิบัติการงานวิจัยและนวัตกรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

3 โครงการจัดท าฐานข้อมูลและสาร สนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง  

4 โครงการคัดสรรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นประจ าปีการศึกษา  2552 

5 โครงการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กร

ภายนอก 

6 โครง การน าความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ไปใช้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม 

เป้าหมาย 

7 โครงการสร้างนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร  

       

   กลยุทธ์ท่ี 4.2    สนับสนุนการเ ขียนต าราท่ีใช้ในการเรียนการสอน  

          แผนงาน//โครงการ 

1. โครงการสนับสนุนการผลิตต าราและเอกสารวิชาการ  

 


