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(กิจกรรมใหม) 

การแขงขันทักษะวิชาการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

กิจกรรมท่ี 41  ช่ือกิจกรรม   นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

กําหนดการแขงขัน : วันท่ี 20 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

สถานท่ี : หองประชุมเสนาะกลิ่นงาม ข้ัน 2 คณะพยาบาลศาสตร (อาคาร 29) 
การแขงขัน : ประเภททีม ทีมละไมเกิน 3 คน 

ผูประสานงาน : อาจารยกุลวดี  เขงวา                      โทร 089-2604388 

           อาจารยรัชดาวัลย  จติรพรกุลวศิน       โทร 081-9399115  

 

กติกาการแขงขัน 

1. คุณสมบัติของผูเขารวมประกวด  

1.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

1.2. นักศึกษาท่ีเรียนสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. จํานวนผูเขารวมประกวด 

ผูเขารวมประกวดมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม ทีมละไมเกิน 3 คน 

3. วิธีการดําเนินการแขงขัน 

3.1. สงแบบตอบรับเขารวมประกวด ภายในวันศุกรท่ี 1 มีนาคม 2562 โดยสามารถสงได 2 ทาง ดังนี้ 

3.1.1.สงทางโทรสาร หมายเลข 032-405558 

3.1.2.สงทาง e-mail : mukoon.com2522@gmail.com  

3.2. ผูเขารวมประกวดจัดทําขอมูลสําหรับทําโปสเตอรผลงานขนาด กวาง 70 ซม. X 100 ซม. ขอใหสงขอมูลในรูปแบบ 

PDF มาท่ี e-mail : mukoon.com2522@gmail.com พรอมแบบตอบรับ 

3.3. ผูเขารวมประกวดตองนําเสนอนวัตกรรมตอหนาคณะกรรมการ ในวันพุธท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมแคทลียา ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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4. เกณฑการตัดสินใหคะแนน 

4.1. ความเปนนวัตกรรม (20 คะแนน) 

ระดับคะแนน หัวขอเกณฑการประเมิน 

4 ผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐข้ึนใหมท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยมากอน 

3 เปนผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการท่ีมีอยูแลว แตนํามาปรับปรุง หรือพัฒนาตอ

ยอดเปนบางสวน (≥ รอยละ 75) 

2 เปนผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการท่ีมีอยูแลว แตนํามาปรับปรุง หรือพัฒนาตอ

ยอดเปนบางสวน (≥ รอยละ 50) 

1 เปนผลงาน การปฏิบัติ วิธีการ กระบวนการท่ีมีอยูแลว แตนํามาปรับปรุง หรือพัฒนาตอ

ยอดเปนบางสวน (< รอยละ 50) 

 

4.2. คุณคาของนวัตกรรม (20 คะแนน) 

ระดับคะแนน หัวขอเกณฑการประเมิน 

4 เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สะดวกตอการนําไปใช มีความคงทน ประหยัด ปลอดภัย 

และวัสดุหางายในทองถ่ิน 

3 เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สะดวกตอการนําไปใช และมีความคงทน ประหยัด ปลอดภัย 

2 เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และสะดวกตอการนําไปใช 

1 เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

4.3. กระบวนการพัฒนา (40 คะแนน) 

4.3.1.วัตถุประสงค และเปาหมายของการพัฒนาการนวัตกรรม (20 คะแนน) 

ระดับคะแนน หัวขอเกณฑการประเมิน 

4 มีวัตถุประสงคหลัก และเปาหมาย ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ

ผูใชนวัตกรรม 

3 มีวัตถุประสงคหลัก และเปาหมาย ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาหรือความตองการของ

ผูใชนวัตกรรม 

2 มีวัตถุประสงคหลัก และเปาหมาย ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชนวัตกรรม 

1 มีวัตถุประสงคหลัก และเปาหมาย ในการพัฒนานวัตกรรม 
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         4.3.2 วธิีการพัฒนานวัตกรรม (20 คะแนน) 

ระดับคะแนน หัวขอเกณฑการประเมิน 

4 มีกระบวนการ แผนงาน และการใชผลลัพธเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่องจนม่ันใจวา

นวัตกรรมนี้สามารถใชงานไดจริง  

3 มีกระบวนการ และแผนงานในการนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

2 มีการกําหนดแผนงานในการดําเนินการท่ีชัดเจน 

1 มีการแสดงขอมูลจริงของท่ีมาในการคิดคนนวัตกรรมอยางเหมาะสมกับบริบทของผูใช

นวัตกรรม 

4.4. วิธีการนําเสนอและอภิปราย (20 คะแนน) 

ระดับคะแนน หัวขอเกณฑการประเมิน 

4 เนื้อหาการนําเสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค ระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสม 

ทักษะการใชภาษา บุคลิกภาพ และเทคนิคในการนําเสนอนาสนใจ มีความชัดเจนและมี

ไหวพริบในการตอบคําถาม 

3 เนื้อหาการนําเสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค ระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสม 

ทักษะการใชภาษา บุคลิกภาพ และเทคนิคในการนําเสนอนาสนใจ 

2 เนื้อหาการนําเสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค และระยะเวลาในการนําเสนอ

เหมาะสม 

1 เนื้อหาการนําเสนอตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค 
 

5. รางวัลการประกวด 

รางวัลสําหรับผูเขารวมประกวด จํานวน 6 รางวัล มีรายละเอียด ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ   เหรียญทอง ประกาศนียบตัร  

และเงินรางวัล 3,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน ประกาศนียบัตร 

และเงินรางวัล 2,500 บาท จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง ประกาศนียบัตร 

และเงินรางวัล 2,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 

- รางวัลชมเชย   ประกาศนียบัตร 

และเงินรางวัล 1,000 บาท จํานวน 3 รางวัล 
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6. ส่ิงท่ีผูแขงขันตองเตรียมมา 

6.1 สําเนาบัตรประชาชนของผูเขาแขงขัน 

6.2 ชิ้นงาน/ นวัตกรรมในการแขงขันและจัดนิทรรศการ 

6.3 วัสดุ อุปกรณในการจัดนิทรรศการ 

 

7. ส่ือ/ วัสดุ/อุปกรณท่ีเจาภาพเตรียมให 

7.1 บอรดนิทรรศการ 

7.2 โตะวางชิ้นงาน 

7.3 ระบบไฟฟา 

 

8. กรรมการตัดสินประกอบดวย 

    8.1 คุณเชาว  ทองมา   ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอบานลาด 

    8.2 อาจารยชยา  เครื่องทิพย  ตําแหนง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

    8.3 อาจารยสถาพร  แกวจันทึก  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 

 

9. อาจารยผูควบคุมทีม 

   9.1 อาจารยกุลวดี  เขงวา                       

   9.2 อาจารยรัชดาวัลย  จิตรพรกุลวศิน         

 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นางสาวกนกพร สีหะไตร 

2. นางสาวณัฐวรรณ จงดี 

3. นางสาวปวีณา ใจเงิน 

4. นางสาวศิริพร คุมมัคคุม 

5. นายธีรพล สวางพ้ืน 

6. นายอภิวา ปลาบูทอง 

อาจารยผูควบคุม 

1. อาจารยรัชดาวัลย จิตรพรกุลวศิน 

2. อาจารยกุลวดี เขงวา 
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

1. นายบรรดาศักดิ์ แกวสา 

2. นางสาวสมฤทัย เพียรแท 

3. นายอิทธิวัฒน ประเสริฐโชคประชา 

4. นางสาวศิรินันท บุญเสริม 

5. นายทัศนะ โชติชวง 

6. นางสาวศิรดา ไชยทองรัตน 

7. นางสาวจุฬามาศ บัวอ่ืน 

8. นางสาวสุนิสา เรืองหอม 

9. นางสาวธนารีย บัญชา 

10. นางสาวสุวรรณี ชาติฉุน 

อาจารยผูควบคุม 

1. อาจารยรุงนภา สิงหสถิตย 

2. อาจารย ดร.รุงอรุณ สุทธิพงษ 

3. อาจารยภณิชชา จงสถภางคกุล 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. นางสาวปทมา พาทีไพเราะ 

2. นางสาวสุทธินี วงศสวัสดิ ์

3. นางสาวศตพร เงินถี 

4. นายชาญณรงค คลายเกิด 

5. นายบุญฤทธิ์ ลี้ธนรุงเรือง 

6. นางสาวศิริพร เรืองรักษ 

อาจารยผูควบคุม 

1. อาจารยวจินี อารีรอบ 

2. อาจารยวาริศา เพชรธีรานนท 

3. อาจารยจุฑารัตน ผูพิทักษกุล 

4. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม 

5. ผศ.ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถ์ิ 

6. อาจารยธนัชพร มุลิกะบุตร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

อาจารยผูควบคุม 


