การถอดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้ านการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา
คณะพยาบาลศาสตร์
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก
ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา
คณะพยาบาลศาสตร์
3. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
- อาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
- ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
- รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
4. เรื่องทีเ่ ล่า
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ได้บรรลุตามเกณฑ์เป้ าหมาย
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
การวิจยั เป็ นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญประการหนึ่งของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จานวนผลงานวิจยั
ที่ได้รับการเผยแพร่ ของคณาจารย์ในคณะถูกกาหนดให้เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และการรับรองสถาบันการศึกษาโดยสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เคยประสบ
กับปัญหามีปริ มาณผลงานวิจยั น้อย และถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มคณะที่มีปริ มาณผลงานวิจยั เผยแพร่ นอ้ ยที่สุดของ
มหาวิทยาลัย คณะได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการแก้ไขปั ญหานี้ และสามารถพัฒนาคณะให้มี
ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้เพียงพอ ตามเกณฑ์ตวั บ่งชี้ท้ งั ของ สกอ. และของสภาการพยาบาล นับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็ นต้นมา
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้
ผู้มีส่วนร่ วม อุปสรรคหรือปั ญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
6.1 วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ
1. กาหนดให้การพัฒนาผลงานวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั เป็ นเป้ าหมายสาคัญเร่ งด่วนของคณะ
2. กาหนดแผนการพัฒนาผลงานวิจยั ของคณะ โดยแบ่งงานวิจยั เป็ น 4 ส่ วน คือ การวิจยั สุ ขภาพ
ชุมชน การวิจยั ร่ วมกับโรงพยาบาลที่เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา การวิจยั ของหลักสู ตรปริ ญญาโท
(วิทยานิพนธ์) และการวิจยั การเรี ยนการสอน รวมทั้งจัดให้อาจารย์ที่มีศกั ยภาพในการทาวิจยั ของคณะเป็ น
หลักในการวางแผนการทาวิจยั และช่วยเหลืออาจารย์ในคณะพัฒนางานวิจยั แต่ละส่ วน
3. คณาจารย์พฒั นาโครงร่ างวิจยั ดาเนินการวิจยั เขียนรายงานการวิจยั และบทความวิจยั สาหรับ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีที่ปรึ กษาหรื อพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การทาวิจยั คอยช่วยเหลือสนับสนุนตามความ
ต้องการตลอดการดาเนินการวิจยั จนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
6.2. เทคนิค หรือ กลยุทธ์ ที่ทาให้ เกิดความสาเร็จ
1. การสร้างเป้ าหมายการพัฒนาผลงานวิจยั ร่ วมกันในหมู่คณาจารย์

2. การกาหนดให้การทาวิจยั เป็ นภารกิจสาคัญของอาจารย์ และเป็ นส่ วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี
3. การใช้แหล่งประโยชน์ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน
3.1 อาจารย์ในคณะที่มีความสามารถในการวิจยั ช่วยกันเป็ นพี่เลี้ยงและเป็ นที่ปรึ กษาการวิจยั
ให้กบั อาจารย์ในคณะ
3.2 การสร้างเครื อข่ายการทาวิจยั และร่ วมทาวิจยั กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็ นแหล่งฝึ ก
ปฏิบตั ิงานของนักศึกษา หรื อกับองค์กรภายนอก (โรงพยาบาลและชุมชน) ทาให้ได้พ้นื ที่ในการศึกษาวิจยั ได้
ทาวิจยั ในประเด็นที่เป็ นปั ญหาของพื้นที่ และเกิดผลงานวิจยั ร่ วมกันที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบตั ิการพยาบาล
3.3 การบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา เช่น การค้นคว้าอิสระ และ
ปฏิบตั ิการการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็ นต้น ในวิชาเหล่านี้นกั ศึกษาจะต้องทาโครงการเป็ นกลุ่มย่อย และมี
อาจารย์เป็ นที่ปรึ กษาโครงการ อาจารย์ได้วางแผนให้โครงการของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจยั ของ
อาจารย์ นักศึกษาจะได้เรี ยนรู้กระบวนการวิจยั และมีส่วนช่วยเหลืองานวิจยั ของอาจารย์
4. พัฒนาโครงการวิจยั ใหญ่ ที่ประกอบด้วยโครงการวิจยั ย่อย ๆ ช่วยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการวิจยั ได้มาก เป็ นโอกาสของการพัฒนาศักยภาพในการทาวิจยั ของคณาจารย์ และได้ผลงานวิจยั ตีพิมพ์
เผยแพร่ จานวนหลายเรื่ อง และเป็ นงานวิจยั ที่เกิดประโยชน์
6.3 ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วมทาให้ เกิดความสาเร็จและบทบาทของบุคคลนั้น
1. ผูบ้ ริ หาร (คณบดี) เป็ นผูผ้ ลักดันนโยบาย วางแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการพัฒนาผลงานวิจยั ของ
คณะ เกิดเป็ นความร่ วมแรงร่ วมใจของคณาจารย์ในการพัฒนาผลงานการวิจยั
2. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) มีส่วนสาคัญให้เกิดความสาเร็ จ ดังนี้
1) หลักสู ตรกาหนดให้นกั ศึกษาทาวิทยานิพนธ์และต้องตีพิมพ์เผยแพร่ จึงจะสาเร็ จการศึกษา
และผลงานวิทยานิพนธ์สามารถนับเป็ นผลงานวิจยั ของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2) อาจารย์ประจาหลักสู ตรได้พฒั นาทักษะและประสบการณ์ดา้ นการวิจยั จากการเป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการเรี ยนรู้จากผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์กลุ่มนี้มี
ส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดความสาเร็ จ โดยการสร้างชุดโครงการวิจยั ที่อาจารย์หลายคนได้มีส่วนร่ วม และเป็ นพี่
เลี้ยง/ที่ปรึ กษาการทาวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ให้แก่คณาจารย์ในคณะ
3. อาจารย์ของคณะหลายคนทางานในกองบรรณาธิการและเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความวิจยั
และบทความวิชาการให้วารสารทางวิชาการ จึงช่วยเอื้ออานวยและติดตามให้บทความวิจยั ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ รวดเร็ วขึ้น

6.4 อุปสรรคหรื อปัญหาในการทางาน และแนวทางในการแก้ ปัญหา/อุปสรรคดังกล่ าว
อาจารย์ส่วนใหญ่นิเทศนักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลในรายวิชาต่างๆ มีเวลาในการทาวิจยั น้อย
และไม่ค่อยพบกัน ต้องวางแผนการทาวิจยั ในช่วงที่ไม่มีการนิเทศ และนัดกันทาวิจยั และเขียนรายงานวิจยั
ในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ หรื อวันหยุดพิเศษ
7. ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่ งที่ผ้ เู ล่ าเรื่องได้ เรียนรู้ จากประสบการณ์ ดังกล่ าว
7.1 ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้
คณะมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็ นไปตามเกณฑ์ตวั บ่งชี้ของการประกันคุณภาพของ สกอ. อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี การศึกษา 2557 ถึง 2559 คือ มีคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจยั ไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ดังนี้
ปี ผลงานวิจยั ผลงานวิทยานิพนธ์ รวม คะแนนถ่วงน้ าหนัก ร้อยละของอาจารย์ จานวน
การศึกษา
อาจารย์
2557
16 เรื่ อง
12 เรื่ อง
28 เรื่ อง
15.2
32.34
47 คน
2558
12 เรื่ อง
14 เรื่ อง
26 เรื่ อง
19.0
31.93
59.5 คน
2559
18 เรื่ อง*
8 เรื่ อง
26 เรื่ อง
18.4
32.00
57.5 คน
* ตีพิมพ์เผยแพร่ แล้ว 11 เรื่ อง และอยูร่ ะหว่างรอการเผยแพร่ ตน้ ปี พ.ศ.2560 จานวน 7 เรื่ อง
7.2 การเรี ยนรู้ ของผู้เล่ าเรื่องจากประสบการณ์ ความสาเร็ จดังกล่ าว
การทาวิจยั ควรทาเป็ นโครงการใหญ่และดาเนินการต่อเนื่ อง โดยสร้างเครื อข่ายในการทาวิจยั กับ
ชุมชน หรื อสถานบริ การ และบูรณาการกับการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ การวิชาการแก่สังคม เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ การ หรื อชุมชน และได้พฒั นาอาจารย์ในการทาวิจยั
7.3 ผลงานเชิงประจักษ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัยตีพมิ พ์เผยแพร่ ปี การศึกษา 2557
1. สุ ภาพรรณ นิตยสุ ภาภรณ์, นภาพร แก้วนิมิตชัย, และ รัชนี นามจันทรา. (2557). ความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยส่ วนบุคคลและความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดกับความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของผูป้ ่ วยผ่าตัด
หัวใจแบบเปิ ด. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก. 25(1), 1-15.
2. สุ เธียรนุช ศิรินนั ติกุล, รัชนี นามจันทรา, และ พรศิริ พันธสี . ผลของการให้ขอ้ มูลแบบรู ปธรรมปรนัย ต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่ วมมือของผูป้ ่ วยในการส่ องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ส่ วนต้น. วารสารโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารั กษ์ . 10(1), 1-12.

3. อาภาพร นามวงศ์พรหม, วาริ นทร์ บินโฮเซ็น, มนพร ชาติชานิ และศุภรัตน์ แป้ นโพธิ์ กลาง. (2557).
การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุ ขภาพ. ปี ที่ 32 ฉบับที่ 3: กรกฎาคม-กันยายน 2557. หน้า 183-189.
4. ธัญพร ปานสุ วรรณ, ปิ่ นหทัย ศุภเมธาพร และรัชนี นามจันทรา. การแสวงหาความช่วยเหลือของ
ผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ.
วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3): 2557. หน้า 269-278.
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ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4. วารสารพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2:
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