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 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561)   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการพัฒนา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา “อัตลักษณ์” ด้านความสามารถในการพฒันานวัตกรรม ทางการพยาบาล 
จึงได้มีการกำหนดรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง การพยาบาล 
โดยภาคทฤษฎีในรายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล 1 ลักษณะของวิชากำหนดให้นักศึกษา ค้นหาหลักฐาน 
เชิงประจกัษ์ และสร้างรูปแบบนวัตกรรม นำเสนอเป็นโครงร่างนวัตกรรมทางการพยาบาล จากนั้น 
รายวิชาปฏิบัติการนวัตกรรมทางการพยาบาล 2 จัดให้นักศึกษาทำรูปแบบและสร้างนวัตกรรม 
ได้ดำเนินการจัดการความรูม้าปรับปรุงและพฒันาผลงานนวัตกรรม 
ให้สามารถนำไปจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปัญญา และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยใช้หลักการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพแบบต่อเนื่องตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
เป็นกรอบในการดำเนินงานแบบ PDCA ได้แก่  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในมคอ.3 (Plan :P)   
การนำแผนในมคอ.3 ไปปฏิบัติ( Do : D) การตรวจสอบช้ินงานทีจ่ะนำไปสู่การจดสทิธิบัตรทางปัญญา 
และการแก้ไขปรบัเปลี่ยนตามคำแนะนำของวิทยากรซึ่งมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิท
างปัญญา วางแผนปรบัปรุงและพฒันาต่อยอดผลงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้มี คุณภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ์การจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิทางปัญญา (Check : C )  พัฒนาผลงานใหเ้ป็นไป ตามเงือ่นไข 
และหลักเกณฑ์ ของการจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปัญญา นำผลงานทีพ่ัฒนาแล้ว ไปยื่นขอการจดสิทธิบัตร 
และลิขสิทธ์ิทางปัญญา ก่อนมีการเผยแพร่ (Act:A)  

 ผลลัพธ์ที่ได้คือนวัตกรรมของนกัศึกษาจำนวน 10 ช้ินงาน 
มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมนักศึกษาทั้งภายในคณะโดยเป็นนวัตกรรมกรรม ระดบัดีเด่น เหรียญทอง 
จำนวน 2 รางวัล  ระดับดีมาก เหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล และระดับดี เหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล   

ภายนอกคณะเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 “วิจัยและนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อความยัง่ยืน” วันที่  29-30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผลการนำเสนอ คือ นวัตกรรมกรรมระดบัดีเยี่ยม   จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 
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นวัตกรรมแนวทางการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้สื่อมัลติมเีดีย 
สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชในชุมชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   ระดับดีมาก จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่ 
นวัตกรรมกล่องฝกึสมองชะลอความเสื่อม BAMGO DPB 2021   นวัตกรรม EQ หนูน้อย และ 
นวัตกรรมแขนจำลองผ่าฝี และเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้าน 
การเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตพยาบาลในการเตรียมความพร้อม ก่อนนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในระดับประเทศ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 20 สิงหาคม 2564  ผลการ 
ประกวดนวัตกรรม ไดร้ับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล คือ  kid nutrition รางวัลที่ 2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 
1.คู่มือการส่งเสริม EQ หนูน้อย  2. สื่อแอนิเมช่ันเรื่องมาฝาก ครรภ์ไวปลอดภัยทัง้แม่และลูก  3. 
แขนจำลองผ่าฝี  รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล คือ  tiktok  ตรงเวลายาของฉัน  

6.  ความเป็นมาและความสำคัญของผลงาน 

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล  มุ่งเน้นให้นกัศึกษาได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แสดง 
ออกซึ่งอัตลกัษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ พร้อมทัง้ได้มีการเรียนรู้และการใช้ทักษะใน 
ศตวรรษที่ 21 ครูจึงเป็นผู้ช่วยผูส้่งเสริม ผู้สนบัสนุน ให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้ค้นหาความรู้ด้วย 
ตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสรปุเป็นองค์ความรู ้
จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนยีและสารสนเทศในปัจจุบัน 
จึงเน้นการพฒันานักศึกษาใหม้ีความสามารถ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นสิง่ใหม่ วิธีการใหม่ 
หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆทางด้านสุขภาพที่มอียู่เดิม ให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน แต่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง  
ส่งผลที่ดีต่อผูร้ับบรกิารและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรพยาบาล  

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการดำเนินการ ให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  เนื่องจาก 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)   การพัฒนา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา “อัตลักษณ์” มีความสามารถในการพฒันานวัตกรรมทางการพยาบาล 
จึงได้การจัดการเรียนการสอนโดยมีการกำหนดรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ เพื่อสร้างและพัฒนา 
นวัตกรรมทางการพยาบาล โดยภาคทฤษฎีในรายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล 1 ลักษณะ ของวิชา 
กำหนดให้นักศึกษา ค้นหาหลกัฐานเชิงประจักษ์ และสร้างรปูแบบนวัตกรรม นำเสนอเป็นโครงร่าง 
นวัตกรรมทางการพยาบาล จากนั้นรายวิชาปฏิบัติการนวัตกรรมทางการพยาบาล 2 จัดให้นักศึกษาทำรูปแบบ 
และสร้างนวัตกรรม โดยมี อาจารย์ทีป่รึกษาประจำกลุ่ม จำนวน 7-8 คน / กลุ่ม ทั้งหมด 10 กลุ่ม จากนั้น 
นำนวัตกรรมของนักศึกษา ทุกกลุม่ไปทดลองใช้ในชุมชนทา่ม่วง ชุมชนเกาะแก้ว และชุมชน บ้านนาเมือง 
ได้ผลมาและนำไปปรับแก้ ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น แต่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง 
และไปใช้จริงในชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย  

ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จึงได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ ความรู้รายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล   
โดยใช้หลักการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพแบบต่อเนื่องตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
เป็นกรอบในการดำเนินงานแบบ PDCA ได้แก่  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในมคอ.3 (Plan :P)   



การนำแผนในมคอ.3 ไปปฏิบัติ( Do : D) การตรวจสอบช้ินงานทีจ่ะนำไปสู่การจดสทิธิบัตรทางปัญญา 
และการแก้ไขปรบัเปลี่ยนตามคำแนะนำของวิทยากรซึ่งมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิท
างปัญญา วางแผนปรบัปรุงและพฒันาต่อยอดผลงาน ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการให้มีคุณภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ์การจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิทางปัญญา (Check : C )  
พัฒนาผลงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ ์ ของการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
นำผลงานที่พฒันาแล้ว ไปยื่นขอการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิทางปัญญา ก่อนมีการเผยแพร่ (Act:A) 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรงุ และพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาล 
ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ ให้มีคุณภาพสูงข้ึนตามเกณฑ์ ที่สามารถจะนำไปสูก่ารจดสทิธิบัตร 
และลิขสิทธ์ิทางปัญญา และสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต 

7.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนนิงาน 

1. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้กระบวนการวิจัยพฒันาต่อยอดนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

2. เพื่อให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
3. เพื่อพฒันาปรับปรุงผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล 

สู่การจดสทิธิบัตรและลิขสิทธ์ิทางปญัญา 

8. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

1. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร กำหนดอาจารย์ผูร้ับผิดชอบในรายวิชา NUS3903 นวัตกรรมทางการ 
พยาบาล 2 (Nursing innovation 2)  

2. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 กำหนดหัวข้อการสอน การออกแบบกจิกรรม การเรียน 
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้  

3. ผู้รบัผิดชอบวิชากำหนดอาจารย์ผูร้่วมสอนจากทุกสาขากลุ่มวิชา ๆ ละ 2 ท่าน และนำเสนอ มคอ.3 
ต่ออาจารยผ์ู้ร่วมสอน และร่วมวิพากษ์ มคอ.3 หลงัจากนั้นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาแก้ไข มคอ.3 
ตามข้อเสนอแนะอาจารย์ผูร้่วมสอน 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชานำเสนอ มคอ.3 วิชา NUS3903  นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 (Nursing 
innovation 2) ต่ออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและแก้ไข มคอ.3 ตามข้อเสนอแนะจากอาจารย ์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 

 



ขั้นดำเนินการ (DO) 
1. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาปฐมนเิทศรายวิชา NUS 3903 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 (Nursing 

innovation 2) นักศึกษาพยาบาลช้ันปทีี่ 3 เพื่อช้ีแจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กฎระเบียบ 
การเข้าเรียน และข้อตกลงเบือ้งต้นในการจัดการเรียนการสอน และการประมินผล การเรียนรู้ 

2. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาดำเนินการสร้างกลุ่มไลน ์ เพื่อให้อาจารยผ์ู้ร่วมสอนและนักศึกษา 
พยาบาลช้ันปทีี่ 3 ได้ติดต่อประสานงาน 

3. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้ร่วมสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม มคอ.3 
ที่นำเสนอต่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ๆ 
ละ 9 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 45 ช่ัวโมง  แบง่กลุ่มนักศึกษา เป็น 10 กลุม่ กลุ่มละ 1 ช้ินงาน 
ตามสาขาวิชาอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 

4. นักศึกษาแบ่งกลุ่มนำเสนอโครงร่างนวัตกรรมตอ่อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้ร่วมสอน 
อาจารยผ์ู้ร่วมสอนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงช้ินงาน 

5. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบวิชาและอาจารย์ผูร้่วมสอน  
ร่วมกันพจิารณาช้ินงานเพือ่หาแนวทางในการพฒันาช้ินงานของนักศึกษา 
ที่จะนำไปสู่การจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปญัญา 

6. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบวิชา จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้เรื่อง“เขียนอย่างไรให ้
นวัตกรรมได้รับการจดสิทธิบัตร” เพื่อขอคำแนะนำจากวิทยากรในการพัฒนาช้ินงานของนักศึกษา  
ที่จะนำไปสู่การจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปญัญา 

สรุปองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ทรัพยส์ินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ 

การสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึง่เน้นที่ผลผลิตของสติปญัญาและความช านาญ โดยไม่จ 
ากัดชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิง่ทีจ่ับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ 
หรือในรูปแบบของสิ่งของทีจ่ับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกจิ 
กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธ์ิ 
(Copyright) และทรพัย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ดังนี้  

1) ลิขสิทธ์ิ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของเจา้ของลิขสทิธ์ิที่จะกระทำการใดๆ 
กับงานทีผู่ส้ร้างสรรค์ได้ทำข้ึน ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกในรูปแบบอย่างใด 
โดยประเภทของงานอันมลีิขสิทธ์ิที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่  

1.1) วรรณกรรม (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร)์  
1.2) นาฏกรรม  
1.3) ศิลปกรรม  
1.4) ดนตรกีรรม  



1.5) โสตทัศนวัสดุ  
1.6) ภาพยนตร์  
1.7) สิง่บันทึกเสียง  
1.8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
1.9) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ นอกจากนี้กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

ยังให้ความคุ้มครองถึงสทิธิของนักแสดงด้วย ทั้งนี้การคุ้มครองลิขสิทธ์ิไม่ ครอบคลุมถึงความคิด ข้ันตอน 
กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ วิธีท างาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทาง วิทยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตร์  

2) ทรัพย์สนิทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที ่
เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจ เป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น 
ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิต ที่ได้ปรบัปรุงหรอืคิดค้นข้ึนใหม่ 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรปูร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึง 
2 เครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า การคุ้มครองพันธ์ุพืช แบบผังภูมิของวงจรรวม 
และสิง่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ทรัพยส์ินทางอุตสาหกรรมแบ่งออกได้ดังนี้  

2.1) สทิธิบัตร (Patent) เป็นการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกบัการประดิษฐ์ (Invention) 
หรือ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ทีม่ีลกัษณะตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  

(1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคิดค้นที่ 
เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรรมวิธีในการผลิต การเกบ็รักษา 
หรือการปรบัปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์  

(2) อนสุิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการประดิษฐจ์ากความคิด 
สร้างสรรค์ทีม่ีระดบัการพัฒนาเทคโนโลยีไมสู่งมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นข้ึนใหม่ 
หรือปรบัปรุงจากการประดิษฐ์ที่มอียู่ก่อนเพียงเลก็น้อย  

(3) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) การให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ 
ที่เกี่ยวกับรปูร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของ ผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ และ แตกต่างไปจากเดมิ  

ผู้ทรงสทิธิบัตรการประดิษฐ์ ผู้ทรงอนสุิทธิบัตร หรือผูท้รงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มสีิทธิ 
เด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์    
ที่ได้รับ สทิธิบัตร หรืออนสุิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

7. จัดการประกวดช้ินงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับภายในคณะ โดยให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปี  
ที่ 3 ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล มีผูท้รงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
เป็นกรรมการตัดสินนวัตกรรมช้ินดีทีสุ่ด โดยเป็นนวัตกรรมกรรม ระดับดเีด่น เหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล  
ระดับดีมาก เหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล และระดับดี เหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล  

8. นำผลงานนวัตกรรมไปจดสิทธิบัตรหรือลิขสทิธ์ิทางปญัญา 
9. เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ และตีพมิพใ์นฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานา  

ชาติ 

ขั้นประเมินผล (Check) 



 การวัดและการประเมินผลการแข่งขันนวัตกรรม ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ดังนี้  

1. ตรวจตรวจสอบช้ินงานทีม่ีคุณสมบัติ ในการที่จะสามารถจะจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปัญญา ได้ตามเกณฑ์ 
2. วางแผนปรบัปรุงและพัฒนาตอ่ยอดช้ินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม 
เกณฑ์การจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปญัญา 

 ขั้นปรบัปรุง (Acting) 

1. ศึกษารายละเอียดข้ันตอนของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปัญญา 
2. พัฒนาช้ินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปญัญา 
3. นำช้ินงานที่พฒันาแล้วไปยื่นขอการจดสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิทางปญัญาก่อนมีการเผยแพร่ 
4. นำช้ินงานที่ยื่นจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิทางปัญญาเรียบรอ้ยแล้ว ไปเผยแพร่ในเวทปีระชุมวิชาการและ  
ตีพิมพ์ ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 

 
9. ผลสำเร็จของงาน 

ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการดำเนินการโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วม ในการสร้าง 
นวัตกรรม  เนือ่งจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561)   
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา “อัตลักษณ์” มีความสามารถในการพฒันานวัตกรรม ทางการ 
พยาบาล จึงได้มกีารกำหนดรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง 
การพยาบาล โดยภาคทฤษฎีในรายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล 1 ลักษณะของวิชากำหนด ให้นักศึกษา 
ค้นหาหลกัฐานเชิงประจักษ์ และสร้างรปูแบบนวัตกรรม นำเสนอเป็น โครงร่างนวัตกรรมทางการพยาบาล 
จากนั้นรายวิชาปฏิบัติการนวัตกรรมทางการพยาบาล 2 จดัให้นักศึกษาทำรปูแบบและสร้างนวัตกรรม โดยม ี
อาจารย์ทีป่รึกษาประจำกลุ่ม จำนวน 7-8 คน / กลุ่ม ทั้งหมด 10 กลุ่ม ผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล จำนวน 
10 ช้ินงาน จากนั้นนำนวัตกรรมของนกัศึกษา ทุกกลุ่มไปทดลองใช้ในชุมชนท่าม่วง ชุมชนเกาะแก้ว และชุมชน 
บ้านนาเมือง ได้ผลมาและนำไปปรบัแก้ และไปใช้จริงในชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้คือ 
- นวัตกรรมท่ีเรื่อง 1 “ใช้นวัตกรรม “QR code โปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน” เป็น 
นวัตกรรมที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับเรือ่งเพศศึกษาและการปอ้งกนัการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยนวัตกรรม 
นี้สามารถช่วยใหผู้้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องเพศศึกษาและการปอ้งกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  
ได้มีความรู้ความเข้าใจ มากขึ้น ในการทดลองใช้นวัตกรรมนี้ จำนวน 20 คน พบว่ามีความพึงพอใจ 
ต่อการใช้นวัตกรรมในภาพรวมอยู่ ในระดบัมาก 
- นวัตกรรมท่ีเรื่อง 2 “นวัตกรรมแขนจำลองผ่าฝี” ได้นำนวัตกรรมแขนจำลองผ่าฝีไปทดลองใช้ โดยนักศึกษา 
พยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 4 จำนวน 20 คน อาจารย์พยาบาลจำนวน 16 คน และพยาบาลวิชาชีพประจำ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 39 คน ผลการทดลองใช้นวัตกรรม 
จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.90, SD = 0.29) 



- นวัตกรรมท่ีเรื่อง 3  “Application Alarmy Sodium Food” กลุ่มประชาชน อายุ 35-60 ปี ที่อาศัย 
ในชุมชน บ้านท่าม่วง ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจำนวน 30 คน การพัฒนา application เหมาะสำหรับประชาชน 
ที่อาศัยใน พื้นที่ภาคอีสาน ข้อมูลระดับโซเดียมในอาหาร ใน application ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
หลงัการพฒันา application และนำไปใช้พบว่า application สามารถแจ้งเตือนการบริโภคอาหาร ทีม่ีโซเดียม 
เกิน 2,000 mg/วัน ได้ ผู้ทดลองใช้นวัตกรรม มีความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 
- นวัตกรรมท่ี 4 เรื่อง “นวัตกรรม แนวทางการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวผูป้่วยจิตเวช โดยใช้สื่อมลัติมเีดีย 
สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชในชุมชน อำเภอเสลภูมิ จงัหวัดร้อยเอ็ด” กลุม่ตัวอย่างผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช 
ในชุมชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 62 คน พบว่าหลงัใช้นวัตกรรมกลุม่ตัวอย่าง มีความรูม้ากกว่า 
ก่อนใช้นวัตกรรม (  =7.98,SD =1.76  = 4.76,SD =.37) เมือ่เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลงั 
ใช้นวัตกรรม โดยใช้สถิติ Paired T-Test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.01  
ความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมพบว่า นวัตกรรมมปีระโยชน์พึงพอใจระดับมากทีสุ่ด (  = 4.51,SD=.65) 
มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมระดับมาก (  = 4.43,SD=.69) และนวัตกรรมมีความน่าสนใจพงึพอใจระดบัมาก (  
= 4.43,SD=.61)  ผลการนำนวัตกรรมไปถ่ายทอดและเผยแพร่ทาง You tube ระยะเวลา  4 เดือน มีคนเข้าใช้ 
597 ครั้ง กดถูกใจ 69 ครั้ง ผู้ใช้มีความคิดเห็นว่า  นวัตกรรมมีประโยชนร์ะดับมาก (  = 4.26,SD=.68) 
มีความพึงพอใจนวัตกรรมระดับมาก (  = 4.26,SD=71) และนวัตกรรมมีความน่าสนใจระดบัมาก (  = 
4.11,SD=.69)  
- นวัตกรรมเรื่องท่ี 5 “นวัตกรรม ติ๊กต๊อกตรงเวลายาของฉัน” กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยอยู่ในตำบล 
ท่าม่วง จงัหวัดรอ้ยเอ็ดจำนวน 4 คน ได้ เป็นเวลานานต่อเนื่อง 7 วัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจ 
ต่อแอปพลเิคชัน MY YA ยาของฉัน ในภาพรวมระดับมากที่สุด  = 4.45 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดใน 3 ด้าน คือ ภาพรวมของแอฟพลเิคช่ัน = 4.93 ร้อยละ 98.75 
ด้านรูปแบบภาพลักษณ์ = 4.75 ร้อยละ 98.33 และด้านกระบวนการติดตั้งและความเข้าใจในการใช้งานแอป 
พลิเคชัน =4.35 ร้อยละ 73.33 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมา คือ ด้านการใช้งาน = 3.75 รอ้ยละ 87 
- นวัตกรรมเรื่องท่ี 6 “ผลการใช้สื่อแอนิเมชันต่อการรบัรูเ้กี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของการฝากครรภ์ 
ความพึงพอใจในการใช้สื่อของหญิงตั้งครรภ์  ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นหญิงตัง้ครรภ์แรก อายุระหว่าง 20 – 34 ปี ในตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 9 
ราย กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของการฝากครรภ์ เพิ่มข้ึนระยะ 
หลงัการทดลอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<.01) และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อนวัตกรรม 
แอนิเมช่ัน พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมทั้งฉบบัอยู่ในระดับมาก 
- นวัตกรรมท่ีเรื่อง 7  “kid nutrition”  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองเด็ก อสม. 
และครูปฐมวัย ผลการทดลองใช้นวัตกรรมจากการตอบแบบประเมินความพงึพอใจ พบว่าระดบัความพึงพอใจ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( = 4.73, SD = 0.13) 
- นวัตกรรมเรื่องท่ี 8 “นวัตกรรมกล่องฝึกสมองชะลอความเสื่อม BAMGO DPB 2021” กลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุ 
บ้านท่าม่วง สามารถใช้นวัตกรรมกลอ่งฝึกสมองชะลอความเสื่อม BAMGO DPB 2021 ได้มีผลการประเมิน 



โดยใช้แบบประเมินสภาพสมองเบือ้งต้นฉบบัภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) ก่อนและหลงัใช้นวัตกรรมผูสู้ง 
อายุมีระดบัคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน คะแนน 23-24,   =4.67  SD = 0.52 ระดับความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
- นวัตกรรมเรื่องท่ี 9 “นวัตกรรมเข้าใจวัยทอง”  กลุม่ตัวอย่าง  สตรีวัยทองอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41-56 ปี 
หลงัการใช้แอฟพลิเคช่ันภาพรวมมีความรู้เพิ่มข้ึนทีร่ะดับ คะแนน 2.68 และมีคะแนนความพึงพอใจที่ 2.76 
จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน 
- นวัตกรรมเรื่องท่ี 10  “คู่มือ EQ หนูน้อย” ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ผลการทดลองใช้นวัตกรรมจากการ 
ประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ัน  ในภาพรวมระดับมากทีสุ่ด  (  = 4.63, SD 
= 0.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ของ 
นวัตกรรม ( = 4.86, SD = 0.34) รองลงมา ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ความ 
ปลอดภัย ในการใช้นวัตกรรม ( = 4.80, SD = 0.40) ความเหมาะสมในการใช้นวัตกรรม ( = 4.60, SD = 0.49) 
ความสะดวกในการใช้งานนวัตกรรม (  = 4.40, SD = 0.49) และ ประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม (  = 4.36, SD 
= 0.49)  

10. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

5.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญและมองเห็นประโยชน์ 
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล มีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างช้ินงาน 
การจัดการประกวดแข่งขันช้ินงานนวัตกรรมและรางวัลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

5.2  ผู้รบัผิดชอบรายวิชามีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
มีความเสียสละ มุ่งมั่น และรบัผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  
และมีเครือข่ายทีเ่ข้มแข็งทัง้ภายในและภายนอก ทำให้ช้ินงานนวัตกรรมมีการพัฒนาทีสู่งข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

5.3  อาจารย์ผูร้่วมสอนมีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาโดยเฉพาะ 
สามารถให้คำปรกึษาแนะนำแก่นักศึกษาได้ตรงประเด็น  ทำให้ได้ช้ินงานที่มีความหลากหลายในทุกสาขาวิชา 

5.4 นักศึกษามีความตั้งใจ ใฝ่รู้ มีความรบัผิดชอบและกระตอืรือร้นในการผลิตช้ินงานให้สำเรจ็ 
 
11. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือการสรา้งคุณคา่ 
 1. อาจารย์ผูร้่วมสอนและนกัศึกษา  มีความภาคภูมิใจกับผลสำเร็จของงาน 
นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและมีการพฒันาศักยภาพในการนำเสนอเพิ่มมากขึ้น 

2. ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผูร้่วมสอน นักศึกษา ตลอดจนผูเ้กี่ยวข้องหลายภาคส่วน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อุปสรรค และข้อเสนอแนะร่วมกัน 
เพื่อทีจ่ะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติทีเ่หมาะสมในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่อไป 



3. สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรูป้ัญหา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ 
การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางการพยาบาล การทำงานเป็นทมี 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้นักศึกษามีความรบัผิดชอบมากขึ้น 
และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน และสามารถต่อยอดการทำงานในอนาคตได้ 

4. อาจารย์ผูส้อนและนักศึกษาได้รบัประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรม 
เกิดการร่วมมอืร่วมใจในการพฒันาช้ินงานทีสู่งข้ึนอย่างตอ่เนื่อง 
 
12. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รบั 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ไดจ้ัดเวทีในการประกวดช้ินงานนวัตกรรมในรูปแบบภายในคณะฯ โดยให้นักศึกษา 
พยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 3 ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล มีผูท้รงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ  เป็นกรรมการตัดสินนวัตกรรมช้ินดีที่สุด โดยเป็นนวัตกรรมกรรม ระดับดเีด่น 
เหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล  ระดับดีมาก เหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล และระดับดี เหรียญทองแดง จำนวน 
5 รางวัล  
2. คณะพยาบาลศาสตรเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาการนำเสนอ ในช้ันปีที่ 4 รูปแบบภายนอกคณะ ดังนี้ 

2.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดบัชาติ ครั้งที่ 2“วิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร ์
สุขภาพ เพื่อความยั่งยืน” วันที่  29-30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการนำเสนอ 
คือ นวัตกรรมกรรมระดับดีเยี่ยม   จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นวัตกรรมแนวทางการจัดพฤติกรรมก้าวร้าว 
ผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้สื่อมัลตมิีเดียสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชในชุมชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
ระดับดีมาก จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่ นวัตกรรมกล่องฝึกสมองชะลอความเสื่อม BAMGO DPB 2021   
นวัตกรรม EQ หนูน้อย และ นวัตกรรมแขนจำลองผ่าฝี (NUR-63-1.8.6) 

2.2 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งนวัตกรรมไปร่วมโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการเสนอผลงานทางวิชา  

การของนสิิตพยาบาลในการเตรียมความพร้อม ก่อนนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับประเทศ” ณ คณะ 
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 20 สิงหาคม 2564  ผลการนำเสนอ ผลการประกวดนวัตกรรม  

รางวัลท่ี 1 จำนวน 1 รางวัล คือ  kid nutrition  

รางวัลท่ี 2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.คู่มือการส่งเสริม EQ หนูน้อย  2. สื่อแอนิเมช่ันเรื่องมาฝาก 
ครรภ์ไวปลอดภัยทัง้แม่และลูก  3. แขนจำลองผ่าฝี   

รางวัลท่ี 3 จำนวน 1 รางวัล คือ  tiktok  ตรงเวลายาของฉัน  
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