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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

     ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยในปีการศึกษา 2546 
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรใหม่) และในปีการศึกษา 2547 เปิด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขากาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่) ในปีการศึกษา 2546-2555 
เปิดรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและรับนักศึกษา
เฉพาะแผน ก แบบ ก2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา และปัจจุบันทั้งสองหลักสูตรถือใช้หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

  ในปีการศึกษา 2558-2564 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก 
แบบ ก2 จ านวนทั้งสิ้น 34 คน ประกอบด้วยผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ฯ จ านวน 19 คน และผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน จ านวน 15 คน โดยในการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 (ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2549 และ 2560, ปี) “ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) อย่างน้อย 1 เรื่อง”   

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการก าหนด
ระดับคุณภาพผลงานทางด้านวิชาการ โดยให้ค่าน้ าหนักที่แตกต่างกันตามประเภทของวารสารและลักษณะของ
ผลงานที่เผยแพร่ ซึ่งทุกหลักสูตรจะต้องน าเสนอในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report, SAR) เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในทุกๆ ปีการศึกษา แต่ในปัจจุบันส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ 
ดังนั้นผู้วิเคราะห์จึงมีความสนใจที่จะท าการวิเคราะห์ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558–2564   เพ่ือน าผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ได้
ไปเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้านคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.  2558 เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564  
1.2.2 เพ่ือน าผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ ได้ไปเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้าน

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ.  2558 เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

       
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.3.1 ได้ทราบระดับคุณภาพผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 
         1.3.2 สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้านคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.  2558 เรื่องการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

          ผูว้ิเคราะห์ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
          1.4.1 เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมขน และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ  
          1.4.2 เป็นผลงานที่นกัศึกษายื่นประกอบการพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา และ 
 1.4.3 เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 
 

1.5 ค าจ ากัดความ 
1.5.1 ผลงาน หมายถึง บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่  
1.5.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1.5.3 การเผยแพร่ หมายถึง การถ่ายทอดผลงานสู่สาธารณชนโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่ การ
น าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 

1.5.4 การวิเคราะห์ หมายถึง การน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ และหา
ความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ  เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของข้อมูล 
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บทที่ 2 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผลงานที่นักศึกษายื่นประกอบการพิจารณาอนุมัติการ
ส าเร็จการศึกษา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2564 ผู้วิเคราะห์ได้
ศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยได้รวบรวมไว้เป็นล าดับดังนี้ 

2.1   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (2561) ได้ก าหนดข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย ดังนี้ 

2.1.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
        ประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร มีดังนี้ 1) การสร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 2) การป้องกันโรคทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 3) การบ าบัดรักษา
ปัญหาสุขภาพทั่วไป สุขภาพเรื้อรัง และภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในครอบครัว ชุมชน และสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 4) การดูแลต่อเนื่องเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ 5) การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและระบบบริการสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ     
 1) ค าอธิบายโดยย่อ 

      การท าวิทยานิพนธ์ เป็นการสร้างผลงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาภาวะสุขภาพในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
ซึ่งครอบคลุม มิติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูภาวะสุขภาพของกลุ่มบุคคล
ทุกช่วงวัย โดยนักศึกษาแต่ละคนจะเป็นผู้รับผิดชอบวิทยานิพนธ์ของตนเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีรายงานน าส่งตามรูปแบบที่ก าหนดของหลักสูตรและใช้ระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด
อย่างเคร่งครัด  

2) มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1) มีจริยธรรมในการท าวิจัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในการวิจัยซื่อสัตย์ใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่ก่อนการด าเนินการวิจัย ระหว่าง และหลังด าเนินการวิจัย รวมถึงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนหรือมีการน าข้อมูลมาแสดงโดยไม่
มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง 

2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางด้านพยาบาลศาสตร์รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในการ
สร้างโจทย์วิจัยและด าเนินการท าวิจัย 

3) เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายทั้งระดับชาติและนานาชาติ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเขียนความคิดรวบยอด น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ 

4) มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย วางแผนน าเสนองานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยใน
วารสารวิชาการหรือการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
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5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการท างานเป็นทีม สามารถประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องได้ดี  

3) ช่วงเวลา  
ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามก าหนดของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1-3 ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต  
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-3 ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต 

4) จ านวนหน่วยกิต   
15 หน่วยกิต 

5) การเตรียมการ 
จัดรายวิชาสัมมนาวิจัยในทุกภาคการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาโครงร่างการวิจัยวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักศึกษามีโอกาสน าเสนองานของตนเองในหัวข้อที่สนใจและวิพากษ์งานของเพ่ือนร่วม
สัมมนา และมีอาจารย์ในหลักสูตรช่วยแนะน าประเด็นส าคัญในการวิจัยแต่ละขั้นตอนจนได้โครงร่างฉบับย่อ 
หลังจากนั้นนักศึกษาจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นระยะ โดยมีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท า
บันทึกการให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์ของหลักสูตร 

6) กระบวนการประเมินผล   
  ประเมินผลทุกภาคการศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์

แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกเดือน   

2.1.2 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเด็นการวิจัยเน้นด้านการ
สร้างความรู้ วิธีการทางคลินิก หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลและ
สุขภาพ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือวิกฤต การจัดการ
อาการ การดูแลต่อเนื่อง การดูแลตนเอง การป้องกันอาการก าเริบเฉียบพลัน การชะลอความก้าวหน้าของโรค การ
คงภาวะสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพและส่งเสริมการฟ้ืนหาย นักศึกษารับผิดชอบวิทยานิพนธ์ของตนเอง ภายใต้การให้
ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีรูปเล่มรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบอย่าง
เคร่งครัดในการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและใช้เวลาตามก าหนดของหลักสูตร 

1) ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ หรือการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุใน

ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต หรือการจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
และสุขภาพ หรือปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยเฉพาะของผู้สูงอายุ  

       2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาวิทยานิพนธ์ การวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนี้ 
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1) มีจริยธรรมการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานสากล  
2) บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับความรู้ทางคลินิก และความรู้

เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยในการตั้งค าถามวิจัย การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

3) เข้าถึงและใช้แหล่งสารสนเทศ ความรู้ ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพใน
การวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

4) มีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย วางแผนน าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ การเตรียมเพ่ือตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ทั้งวารสารทางการพยาบาล วารสารทางการแพทย์ หรือวารสารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารทางวิชาการ และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ
เครือข่ายหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ดี 

3) ช่วงเวลา  
นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที ่1     

4) จ านวนหน่วยกิต    
15 หน่วยกิต 

5) การเตรียมการ 
ด าเนินการตั้งแต่รับนักศึกษาแรกเข้าจนกระทั่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและส าเร็จ

การศึกษา ดังนี้  
1) การรับนักศึกษา ผู้สมัครเขียนเอกสารเชิงหลักการโดยย่อ (academic essay) ในประเด็นความ

สนใจทางคลินิก กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย ประเด็นปัญหาสุขภาพที่สนใจพัฒนาให้เกิดความช านาญเฉพาะทาง และ
ประเด็นการวิจัย เป็นข้อมูลส าหรับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2) นักศึกษาวางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือเตรียมความรู้ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับประเด็นความสนใจทางคลินิก และการวิจัยในข้อ (1)  

3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
คณะกรรมการประเมินหัวข้อวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์    

4) โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 นี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร พิจารณา
เพ่ิมรายวิชา MNA6-971 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Research Seminar in Adult and 
Gerontological Nursing) สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เปิดควบคู่กับรายวิชาวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นแนวทางการก ากับการศึกษาวิทยานิพนธ์  

5) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร เตรียมการและก ากับการศึกษาวิทยานิพนธ์  
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6) กระบวนการประเมินผล 
1) การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการ

ประเมินหัวข้อวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประเมิน
ตามแบบฟอร์มการให้คะแนน และข้อพิจารณาเพิ่มเติม 

2) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินความก้าวหน้าการศึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาค
การศึกษา และตัดสินให้เกรดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  

3) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร ร่วม
ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ 
   

2.2  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะกรรมการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ (2564) ก าหนดรูปแบบการเผยแพร่

บทความวิจัย และเทคนิคการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ดังนี้   
2.2.1 รูปแบบการเผยแพร่บทความวิจัย : 
        โดยทั่วไปแล้วการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่ผลงานไปยังผู้ที่สนใจซึ่งเป็น รูปแบบที่
ง่ายและรวดเร็ว โดยจะมีการก าหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน แต่ผลงานที่เผยแพร่ อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับใน
วงกว้างเท่าท่ีควร ซึ่งการเผยแพร่ผลงานมี 2 ลักษณะ คือ รูปแบบของโปสเตอร์ (poster) และการน าเสนอด้วยการ
บรรยาย (oral) ซึ่งงานประชุมวิชาการนี้เหมาะส าหรับ พบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่ม
นักวิจัย และเพ่ือสร้างเครือข่ายนักวิจัยใหม่ ๆ 

2. การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งวารสารวิชาการนั้นจะต้องมีระยะการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องและสม่ า เสมอ ซึ่งอาจพิจารณาได้
จากค่า impact factor ของวารสารนั้น ๆ โดยจะต้องมีกระบวนการตรวจ พิจารณาผลงานจากคณะผู้เชี่ยวชาญ 
ส าหรับแต่ละสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะ (Peer review) ซึ่งผู้วิจัย สามารถที่จะลงทะเบียนและส่งต้นฉบับผลงานเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาเพ่ือประเมินคุณภาพของผลงาน โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณามาให้ผู้วิจัย
ทราบ 
 

2.2.2 เทคนิคการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : 
1. การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยต้องสอดคล้องกับหัวข้อและนโยบายของวารสาร หรืองาน

ประชุมวิชาการนั้น ๆ  
2. พิจารณาถึง บรรณาธิการ คณะกรรมการ ความเกี่ยวข้องของสาขา ควรให้ตรงกับผลงานและนักวิจัย  
3. การเลือกวารสารหรืองานประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย ควรพิจารณาถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพ

ผลงานทางด้านวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
4. การเลือกวารสารต่างประเทศเพ่ือตีพิมพ์ควรเลือกวารสารที่มีค่า impact factor น้อย ๆ ก่อนเพราะ

โดยปกติแล้วจะรู้ผลการพิจารณาได้เร็วกว่าวารสารที่มีค่า impact factor สูง ๆ ซึ่ง หลังจากท่ีได้รับค าแนะน าจาก
คณะกรรมการผู้พิจารณาผลงาน (reviewers) แล้ว ผู้วิจัยจะต้องน าค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณา
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ปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น และยังสามารถ น าไปพัฒนางานวิจัยในอนาคตส าหรับส่งไปเผยแพร่ใน
วารสารที่มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป  

     5. เมื่อผลงานได้รับการตอบปฏิเสธ ผู้วิจัยอาจพิจารณาปรับแก้ผลงานตามข้อเสนอแนะเพ่ือ ส่งไปให้
กรรมการผู้พิจารณาผลงานพิจารณาใหม่หรือสามารถท่ีจะส่งไปยังวารสารอ่ืน  
 

2.3  ระดับคุณภาพผลงานทางด้านวิชาการ  :  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558) ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางด้านวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน  าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการที่ใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ แล้ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น า 
มาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

2.4 งานวิจัย และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 

      ปัญญา ธีระวิทยเลิศ (2555) การวิจัยเป็นการศึกษาความรู้ความจริงด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่
เป็นวิธีการที่มีระบบขั้นตอนที่เชื่อถือได้ ผู้ใช้ผลงานวิจัยสามารถน าข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ใหม่หรือเพ่ือการแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อค้นพบและสามารถสรุปผลได้แล้วจึงต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่สาธารณชน เพ่ือให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยสามารถเข้าถึงผลงานและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้ จริง การเผยแพร่
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ผลงานวิจัยในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานจึงเป็นทางเลือกที่ผู้วิจัยนิยมมาก เพราะเป็น
การเผยแพร่ผลงานอย่างกว้างขวางและผู้วิจัยยังสามารถน าเอกสารผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการประเมิน เพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือระดับศาสตราจารย์ และยังเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่สังกัด ทางหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยสามารถน าผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วก็ไปใช้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยส านักงานพัฒนาราชการ (กพร.) และการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) การเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารที่ได้มาตรฐานที่มีระเบียบการจัดพิมพ์ที่ยุ่งยากพอสมควร จึงเป็ นการ
ยากล าบากแก่ผู้วิจัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ผู้ใช้ผลงานวิจัย  แต่เมื่อผู้วิจัยต้องการใช้ผลงานวิจัย
ไปสู่ผู้ใช้งานวิจัย และเพ่ือการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือเพ่ือขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ทางบัณฑิต วิทยาลัยหลายแห่งก าหนดให้ต้องเผยแพร่ผลงานทางวารสารก่อนจึงได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
จึงต้องลงเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและต้องเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน เช่น วารสารที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่
รับรองโดย สกว. และ สกอ. ซึ่งในปัจจุบันมีวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI จ านวน 456 ฉบับ แต่จากการ
ประเมินปี 2554 มีวารสารที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพเพียง 77 ฉบับ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงจ านวน 156 
ฉบับและนอกจากนั้นไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งผู้วิจัยต้องเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองจาก TCI หรือลง
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล เช่น ISI, SCOPUS และฐานอ่ืน ๆ โดยที่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
และมีค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์ค่อนข้างสูงและมีการตรวจประเมินอย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับผู้วิจัยใหม่ 

       พรชนก ทองลาด (2561) สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่ส าคัญหลายด้านในพันธกิจด้านการวิจัย  
สถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันให้มีการด าเนินการวิจัยเพ่ือค้นหาองค์
ความรู้ใหม่ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ดังนั้น ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จควร
น าไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า การเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานอาจเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ผ่านการประเมินวารสารตามเกณฑ์คุณภาพ
วารสาร ซึ่งเป็นการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด โดยน ามาประมวลให้ครอบคลุมสาระตามกระบวนการวิจัย  
ซึ่งเกิดจากต้นทางของคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัย 
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บทที่ 3 
การแยกแยะองค์ประกอบอย่างมีระบบและการด าเนินงานวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564   
ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการแยกแยะองค์ประกอบและด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

3.1  ข้อมูลการวิเคราะห์ 
      ข้อมูลการวิเคราห์ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมขน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 จ านวน 34 เรื่อง 
 

3.2  การแยกแยะองค์ประกอบ 
      ผู้วิเคราะห์ได้แยกองค์ประกอบของข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ใช้วิธีการเปรียบเทียบแต่ละองค์ประกอบ 
3.4 การด าเนินการวิเคราะห์ 
      ผู้วิเคราะห์ได้สร้างตารางโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือการรวบรวมข้อมูลผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ จากแฟ้ม
เอกสารค าร้องขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จากเว็บไซต์ของวารสาร ฐานข้อมูล TCI ฐานข้อมูล SCOPUS และจากฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (https://ces.wu.ac.th/registrar/graduate_date.asp?avs 
321957276=1,2564) และด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา ประกอบด้วยตารางและรูปภาพกราฟแสดงข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเขียนสรุปประเด็นเปรียบเทียบข้อมูลในการรายงานผลการวิเคราะห์ผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการ ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 

(1) ช่ือนักศึกษา
(2) ช่ือหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
(3) ภาคการศึกษาแรกเข้าของนักศึกษา
(4) วันท่ีและภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา

ส าเร็จการศึกษา
(5) ช่ือเจ้าของผลงาน
(6) ช่ือบทความ
(7) ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี เลขท่ีหน้า และ

ปี พ.ศ.ที่ได้รับการตีพิมพ์
(8) ช่ือฐานข้อมูล
(9) ค่าน้ าหนัก
(10) จ านวน Citations 

องคป์ระกอบ
ของขอ้มลูเพือ่
การวิเคราะห์

(1) ผลงานตามปีการศึกษาท่ีได้รบัการเผยแพร่
(2) ผลงานตามระบบค่าน้ าหนักของผลงาน
(3) ผลงานตามกลุ่มและช่ือวารสาร
(4) ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง (Citations)

องคป์ระกอบ
ของผลการ
วิเคราะห์

https://ces.wu.ac.th/registrar/graduate_date.asp?avs321957276=1
https://ces.wu.ac.th/registrar/graduate_date.asp?avs321957276=1
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 ผู้วิเคราะห์ได้จ าแนก
ข้อมูลดังนี้ 

4.1  ผลงานตามปีการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.2  ผลงานตามระดับค่าน้ าหนักของผลงาน 
4.3  ผลงานตามกลุ่มและชื่อวารสาร 
4.4  ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) 

 

4.1 ผลงานของนักศึกษา จ าแนกตามปีการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่   
      ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ รวมทั้งหมด 34 เรื่อง มากที่สุดในปีการศึกษา 
2561 เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จ านวน 6 
เรื่อง เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน 
3 เรื่อง รวมจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.47 รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 เรื่อง ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.53 และ 17.65 ตามล าดับ และเผยแพร่น้อยที่สุดคือในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.94 และเมื่อคิดผลงานโดยเฉลี่ยในปีการศึกษา 2558-2564 จะได้เท่ากับ 4.86 
เรื่องต่อปี (ดังตารางที่ 1 และภาพท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผลงาน จ าแนกตามปีการศึกษาที่เผยแพร่ 

ปีการศึกษา 

หลักสูตร 
 

รวม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2558 1  2.94  0 0 1  2.94  
2559 0 0 3  8.82  3  8.82  
2560 0 0 2  5.88  2  5.88  
2561 6  17.65  3  8.82  9  26.47  
2562 3  8.82  3  8.82  6  17.65  
2563 2  5.88  3  8.82  5  14.71  
2564 3  8.82  5  14.71  8  23.53  
รวม 15  44.12  19  55.88  34  100.00  
เฉลี่ย 2.14  2.71  4.86  
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ภาพที่ 1   แผนภูมิแสดงจ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
จ าแนกตามปีการศึกษา 

 
 

4.2 ผลงานของนักศึกษา จ าแนกตามระดับค่าน  าหนักของผลงาน 
      ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ยื่นประกอบการพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ รวมจ านวน 34 เรื่อง โดยเป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 15 เรื่อง และเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 19 เรื่อง จ าแนกตามประเภทของผลงาน ได้แก่ ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่าน้ าหนัก 0.8) จ านวน จ านวน 32 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 94.12 เป็นผลงานที่เผยแพร่ใน SCOPUS 
(ค่าน้ าหนัก 1.0) จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.94 และ เป็นผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ทั้งนี้ ในช่วงปีการศึกษาดังกล่าว ไม่มีผลงานที่เผยแพร่ในที่
ประชุมวิขาการ (มี Proceeding ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และไม่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ดังตารางที่ 2-6) 
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ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของผลงาน จ าแนกตามระดับค่าน้ าหนักของผลงาน 
 

 

ประเภทผลงาน  
 

 

ค่า
น  าหนัก 

หลักสูตร  

รวม 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ

พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เผยแพร่ในวารสารระดบั
นานาชาติ / SCOPUS   
 

1.0 1  2.94  0 0 1  2.94  

เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ 
ที่อยูในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

0.8 14  41.18  18  52.94  32  94.12  

เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ 
ที่อยูในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
    

0.6 0 0    0 0    0 0    

เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
 
 

0.4 0 0    1  2.94  1  2.94  

น าเสนอในที่ประชุมที่มี 
Proceeding   

0.2 0 0 0 0 0 0 

รวม  15  44.12  19  55.88  34 100 
100.00   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2   แผนภูมิแสดงจ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
จ าแนกตามคา่น้ าหนักของผลงาน 
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ภาพที่ 3   แผนภูมิแสดงร้อยละของผลงานของนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน จ าแนกตามคา่น้ าหนักของผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4   แผนภูมิแสดงร้อยละของผลงานของนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ จ าแนกตามค่าน้ าหนักของผลงาน 
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ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของผลงานทีเ่ผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 

ปีการศึกษา หลักสูตร  

รวม 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2558 0 0 0 0 0 0 

2559 0 0 0 0 0 0 

2560 0 0 0 0 0 0 

2561 0 0 0 0 0 0 

2562 1 100  0 0 1  100  

2563 0 0 0 0 0 0 

2564 0 0 0 0 0 0 

รวม 1 100 0 0 1  100.00  

 
ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของผลงานทีเ่ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

 
ปีการศึกษา 

หลักสูตร  

รวม 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

การพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2558 1 3.13  0 0 1 3.1 3 
2559 0 0.00  2         6.25 2    6.25 

.25      6.25  2560 0 0.00 2         6.25  2         6.25  
2561 6 18.75 3         9.38  9       28.13  
2562 2 6.25 3         9.38  5       15.63  
2563 2 6.25 3         9.38  5       15.63  
2564 3 9.38 5       15.63  8       25.00  
รวม 14 43.75 18       56.25  32     100.00  
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ภาพที่ 5   แผนภูมิแสดงจ านวนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ชุมชน ที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6   แผนภูมิแสดงจ านวนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ ที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผลงานทีเ่ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ ทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
 

ปีการศึกษา 
หลักสูตร  

รวม 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2558 0 0 0 0 0 0 

2559 0 0 1 100 1 100 

2560 0 0 0 0 0 0 

2561 0 0 0 0 0 0 

2562 0 0 0 0 0 0 

2563 0 0 0 0 0 0 

2564 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 1 100 1  100  

 
4.3 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่จ าแนกตามกลุ่มและชื่อวารสาร 
     ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 33 เรื่อง เมื่อพิจารณาผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
จ านวน 32 เรื่อง สามารถจ าแนกได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ วารสารระดับองค์กรวิชาชีพ  และวารสารระดับ
สถาบันการศึกษา โดยวารสารที่ได้ตีพิมพ์มากที่สุดคือ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นวารสารระดับ
องค์กรวิขาชีพ และเป็นวารสารเฉพาะทาง เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน  11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.35  รองลงมาคือ วารสารเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.76  และวารสารกรมการแพทย์ จ านวน 4 เรื่อง เป็น
ผลงานของนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.82 เป็นผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.94   (ดัง
ตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผลงาน จ าแนกตามกลุ่มและชื่อวารสาร 
 
 
 

ชื่อวารสาร 

หลักสูตร  
 

รวม 
พยาบาลศาสตรม

หาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน 

พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

SCOPUS                  

Asian Pacific Journal off Cancer 
Previntion 

1  2.94  0 0 1  2.94  

TCI (กลุ่ม 1) 14 43.75 18 56.25    

กลุ่มวารสารระดบัองค์กรวิชาชพี 3 21.43 14 77.78   

วารสารโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) 0 0 11  32.35  11  32.35  

วารสารกรมการแพทย ์ 1  2.94  3  8.82  4  11.76  

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 1  2.94  0 0 1  2.94  

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 1  2.94  0 0 1  2.94  

กลุ่มวารสารระดบัสถาบันการศึกษา 11 78.57 4 22.22   

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต ้

4  11.76  0 0 4  11.76  

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 1  2.94  2  5.88  3  8.82  

วารสารมหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2  5.88  0 0 2  5.88  

วารสารเกื้อการุณย์ 1  2.94  0 0 1  2.94  

วารสารแพทยน์าว ี 1  2.94  0 0 1  2.94  

รามาธิบดพียาบาลสาร 1  2.94  0 0 1  2.94  

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราขชนนี 
กรุงเทพ 

1  2.94  0 0 1  2.94  

วารสารพยาบาลต ารวจ 0 0 1  2.94  1  2.94  

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 0 0 1  2.94  1  2.94  

ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS                   

วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ 0 0 1  2.94  1  2.94  

รวม 15 44.12 19 55.88 34 100.00 
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ภาพที่ 7  แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

จ าแนกตามกลุ่มวารสาร 
 

4.4  ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) 
                 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 ได้รับการอ้างอิง 2 บทความ (ดังตารางที่ 7) 
 

ตารางท่ี 7 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS   
หลักสูตร ชื่อนักศกึษา  ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ปีที่ได้รับการ

อ้างอิง(จ านวน
ครั งท่ีอ้างอิง) 

ฐานข้อมูล 

การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 

ชนก จามพัฒน์ 
 

ชนก จามพัฒน์, เกียรติก าจร กุศล และ จิราภรณ์ 
สรรพวีรวงค์. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
สูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธาน.ี วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้, 6(2), 81-90. 

2563 (1) TCI 

อรอุมา  
บุญกาญจน ์

Ornuma Bunkarn, Kiatkamjorn Kusol, 
Thidarat Eksirinimit. (2020). The Outcome of 
a Self-Efficacy Enhancement Program for 
Cervical Cancer Screening among Women in 
Phrasaeng District, Suratthani Province, 
Thailand. Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, 21(7), 2075-2081. 

2021 (3) SCOPUS 

การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ

 
ไม่ม ี
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิเคราะห์ได้รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงปีการศึกษา 
2558 – 2564 และสรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 

 5.1.1 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่จ าแนกตามประเภทผลงานวิชาการ 
 ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ยื่นประกอบการพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ รวมจ านวน 34 เรื่อง เฉลี่ยปีละ 4.86 เรื่อง โดยเป็นผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 15 เรื่อง เฉลี่ยปีละ 2.14 เรื่อง และเป็น
ผลงานของนักศึกษาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 19 เรื่อง เฉลี่ยปีละ 2.71 เรื่อง จ าแนกตามประเภทของ
ผลงาน ได้แก่ ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จ านวน จ านวน 32 เรื่อง คิด
เป็น ร้อยละ 94.12 เป็นผลงานที่เผยแพร่ใน SCOPUS จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.94 และ เป็นผลงาน
เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ทั้งนี้ ในช่วงปี
การศึกษาดังกล่าว ไม่มีผลงานที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิขาการ ที่มี Proceeding ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และไม่
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 มากกว่าประเภทอ่ืน 
เนื่องจากการเลือกวารสารเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ จะมีการพิจารณาค่าน้ าหนักของผลงาน และเป็นไปตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณภาพของผลงานเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาถือว่าผลงานได้คุณภาพและ
ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดนี้ในระดับดีมาก และการที่มีผลงานระดับนานาชาติจ านวนน้อย
อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษาที่ข้อจ ากัดด้านภาษาอังกฤษ และงบประมาณส าหรับการตีพิมพเผยแพร่ 
 

  5.1.2 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่จ าแนกตามปีการศึกษา 
        ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ มากที่สุดในปีการศึกษา 2561 เป็นผลงานของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จ านวน 6 เรื่อง  เป็นผลงานของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน 3 เรื่อง รวมจ านวน 9 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.47 รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 เรื่อง ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 23.53 และ 17.65 ตามล าดับ และเผยแพร่น้อยที่สุดคือในปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 2.94 และเม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษาท่ีผลงานได้รับการเผยแพร่กับปีการศึกษาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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พบว่า ผลงานของนักศึกษาจากทั้งหมด 34 เรื่อง จะได้รับการเผยแพร่ในปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา มีจ านวน  9 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.47 และได้รับการเผยแพร่ในปีการศึกษาถัดจากปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 22 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.71 ส่วนอีก 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.82 ใช้เวลาเกิน 1 ปีจึงจะได้รับการเผยแพร่ ดังนั้น 
การที่มีผลงานของนักศึกษาเผยแพร่ในปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ก็ เนื่องมาจากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2560-2561 มากถึง 12 คน จึงวิเคราะห์ได้ว่าจ านวนผลงานตีพิมพ์จะมีความสัมพันธ์กับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 5.1.3 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่จ าแนกตามกลุ่มและชื่อวารสาร 

        ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 นักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มีผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั้งหมด 34 เรื่อง โดยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 33 เรื่อง นับ
จ านวนวารสารได้ 15 รายชื่อ จ าแนกกลุ่มวารสารได้เป็น 2 กลุ่ม คือ วารสารระดับองค์กรวิชาชีพ และวารสาร
ระดับสถาบันการศึกษา โดยวารสารที่ได้ตีพิมพ์มากที่สุดคือ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
วารสารระดับองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน  11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.35 รองลงมาคือ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต้ เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.76 และวารสารกรมการแพทย์ จ านวน 4 เรื่อง เป็นผลงานของนักศึกษา
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.82 เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.94  

จากผลการศึกษา ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า การเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานจะมีความสอดคล้องกับหัวข้อและ
นโยบายของวารสาร อาทิเช่น ผลงานส่วนใหญ่ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จะเป็นไปตามข้อก าหนดในการท าวิจัยของหลักสูตรฯ คือ พัฒนาความช านาญเฉพาะ
ทางในกลุ่มที่นักศึกษาสนใจ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยปัญหาระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ท าให้มีการเลือกวารสารวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นวารสารเฉพาะทางมากเป็น
ที่สุด   

 
  5.1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS 
                   ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2558-2564 จ านวน 34 เรื่อง ได้รับการอ้างอิง 2 บทความ รวมจ านวนการอ้างอิง 4 
ครั้ง ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดคือผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มีการอ้างอิง 3 
ครั้ง จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จะได้รับการอ้างอิงมากกว่าผลงานที่
ตีพิมพ์ระดับชาติ 
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5.2  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 5.2.1 จากผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่าผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้อยละ 94.12 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
ซึ่งเป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพที่ระดับค่าน้ าหนัก 0.80 ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแล้ว ยังจะท าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในตัวชี้วัดผลงานเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอยู่ในระดับดีมากอีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรควรจะมีการรักษามาตรฐานของผลงานฯ โดยพิจารณาให้
นักศึกษาเลือกแหล่งตีพิมพ์เฉพาะวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือวารสารระดับนานาชาติเท่านั้น 
      5.2.2  ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางให้นักศึกษาระดับปริญญาโทมีผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะมีผลท าให้จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ SCOPUS มากข้ึนด้วย 
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3.  ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบัน 

2528-2531 มัธยมปลาย โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 
2532-2534 ปวท. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
2537-2539 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบนัราชภัฎนครศรีธรรมราช 

 

4. ประวัติการท างาน 
15 มีนาคม 2536 – 19 พฤศจิกายน 2540   พนักงานธุรการ ส่วนสารบรรณอ านวยการ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
20 พฤศจิกายน 2540 – 15 มกราคม 2549 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส่วนสารบรรณและอ านวยการ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
16 มกราคม 2549 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 

5. ความรู้ความสามารถ/ความช านาญ 
   -ด้านบริการบัณฑิตศึกษา  
   -ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
    

6. ประวัติการฝึกอบรม 
    6.1 ด้านการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

- หลักสูตร AUN QA Implementation and Gap Analysis   
-  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)   
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา   
- การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)        
- การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) ระดับหลักสูตร 
- หลักสูตร admin ระบบ TQF 

    6.2 ด้านคอมพิวเตอร์  
- การใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
- การประยุกต์ใช้ Google Apps ในการท างาน 
- Microsoft Access, Advance Microsoft Excel 

mailto:nwanna@wu.ac.th


 
24 

 

    6.3 ด้านการบริหารทั่วไปงานและอื่นๆ  
- OKRs การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ     
- เทคนิคการจับประเดน็  การเขียนหนังสือโตต้อบ บนัทึกข้อความ และรายงานการประชุม 
- การสร้างความมสี่วนร่วมในองคก์าร 
 

      7. ประวัติการเข้าประชุมวิชาการ 
-  การประชุมวชิาการระดบัชาติ วลัยลักษณ์วิจัย 
-  การตรวจและป้องกันการลอกเลียนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การแนะน าและสาธิตโปรแกรม 

 อักขราวิสุทธิ์และโปรแกรม e-thesis 
-  การจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 
 

       8. ผลงานวิชาการ 
          ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, เกียรติก าจร กุศล,รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ,วรรณา นิลพัฒน,์ องค์อร 

รัตนพันธ์,... และธีรนัท์ ช านาญกิจ. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเป็นคนดีกับผลการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์. การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย คร้ังที่ 11.  

           รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, ธนวรรณ สงประเสริฐ, กรรณิการ์ ศรีสมทรง, สายฝน เอกวรางกูร, วรรณา นิลพัฒน์, 
องค์อร รัตนพันธ์,... และธีรนันท์ ช านาญกิจ. (2562). ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่
เอ้ือต่อความเป็นอยู่ที่มีความสุขของนักศึกษาพยาบาล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัย
ลักษณ์. การประชุมวชิาการระดบัชาติ วลัยลักษณ์วิจัย คร้ังที่ 11.  
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