
การประกวดนวัตกรรมการสอน 

ประเภทสื่อการสอน (Hardware) 

รางวัลชนะเลิศ 
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ผู้ส่งผลงาน  : ชุดสาธิตเกียร์ CVT 

1. นายด ารงวิทย์ แสงทองดี 
2. นายธัจพงษ์ ทองบ าเพ็ญ 
3. นายชาคริษ วงษ์ทองแท้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

รางวัลชมเชย 
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประกวดนวัตกรรมการสอน 

ประเภทสื่อการสอน (Software) 

รางวัลชนะเลิศ 
ผู้ส่งผลงาน : CAI เรื่อง Safety Welding 

1. นายวรกร สุนทรเสถียร 
2. นายกมลเทพ จินดาศรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ผู้ส่งผลงาน : E – book การต่อก๊อกและท่อประปา 

1. นายภาณุวิชย์ พ่วงสวาสดิ์ 
2. นายปองบุญ   บ ารุงจิตร์ 
3. นายชารีฟ   มังกะลัง 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ผู้ส่งผลงาน : E – book งานเขียนแบบ ISOMATRIC 

1. นางสาวมาติกา  แป้นอาทิตย์  
2. นางสาวสาวิตรี   ปั้นเลิศ 
3. นางสาวสาวิตรี  สมศรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

รางวัลชมเชย 
1. ผู้ส่งผลงาน : เอกสารมีชีวิต 

1. นายชยากร ตระการจันทร์ 
2. นายวัชระ พลศักดิ์ 
3. นายภานุพงศ์ วงษ์แก้ว 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

2. ผู้ส่งผลงาน : E – book การท าเทียนหอมและแบบหล่อเทียน 
1. นางสาวรจรินทร์   แสนค า  
2. นางสาวนงรัตน์   วัจรา 
3. นางสาวชลธิชา   วงษ์ศิลา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

 

 



การประกวดนวัตกรรมการสอน 

ประเภทการแข่งขันการสอน 

รางวัลชนะเลิศ 
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ผู้ส่งผลงาน : ความปลอดภัยในการเชื่อม 

1. นายกมลเทพ จินดาศรี  
2. นายชยากร ตระการจันทร์ 
3. นายวัชระ พลศักดิ์ 
4.  นายวรกร สุนทรเสถียร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
1. ผู้ส่งผลงาน : ระบบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 

1. นายราชวิทย์ แสงศรี 
2. นายพรเทพ ตรงประสิทธิ์ 
3. นายศุภนัฐ   แซ่ตั้ง 
วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

2. ผู้ส่งผลงาน : งานฝึกฝีมือ (ตะไบ) 
1. นางสาวจงรักษ์ พวงเพชร 
2. นายศรายุทธ จันทับ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

รางวัลชมเชย 
1. ผู้ส่งผลงาน : งานฝึกฝีมือ (เครื่องมือวัด) 

1. นางสาวธัญญรส โอเจริญ  
2. นางสาวศิริลักษณ์ นรมาศ 
3. นางสาวสุกัญญา สินพานิช 
4.  นางสาวรัตติยา งามดี 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

2. ผู้ส่งผลงาน : การปะยาง 
1. นายสุธี อมรหิรัญวงศ์ 
2. นายนวพล คงตรง 
3. นายกรกช ธุระกิจ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 



3. ผู้ส่งผลงาน : เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
1. นายปิยะพรรณ รักสิทธิ์ 
2. นายอนุชิต อินไข่ 
3. นายพร้อมพงศ์ สุวิชาชนันทร ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

4. ผู้ส่งผลงาน : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน 
1. นายชนิตนันท์ ช่างเกวียน  
2. นายอนุวงศ์ นันต๊ะกาศ 
3. นายณัฑพล ธนานนทศรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

5. ผู้ส่งผลงาน : เครื่องมือกล 1 (เครื่องกลึง) 
1. นางสาวภัสสร อ่ าหนองโพธิ์  
2. นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ 
3. นางสาวปรียาภรณ์ ดงเกิด 
4.  นางสาววรรณยุพา ชนะชัย 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

รางวัลชนะเลิศ 
ชื่อผลงาน : รถจักรยานยนต์ระบบไฮบริด 
เจ้าของผลงาน 

1. นายวงศ์ศีล ศีลธรวิสุทธิ ์
2. นายธงชัย หนันค า 
3. นายกฤษฏา  สมานัตตานนท์ 
4. นายภัทรฤกษ์  แก้วทิพยเนตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
อาจารย์วิโรจน์   เลิศธีระชาญชัย   
อาจารย์ภัทราวุธ   ภัทระธนกุลชัย   
อาจารย์เพชรา   พิพัฒน์สันติสุข 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ชื่อผลงาน : ตู้จ่ายยาสามัญประจ าบ้านในเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
เจ้าของผลงาน 

1. นางสาวเบญมาศ ค าบุตรดี 
2. นายราชสิทธิ์ ธรรมะ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ชื่อผลงาน : เครื่องยืมรถจักรยานอัตโนมัติ  
เจ้าของผลงาน 

1. นายมงคล เขียวตาด 
2. นายสุทธิพงษ์  ชอุ่นเกตุ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  

 

 

 

 



รางวัลชมเชย 
1. ชื่อผลงาน : ตู้เก็บกุญแจอัตโนมัติ 
เจ้าของผลงาน 

1. นายณัฐพงษ์ ล่ าสูง 
2. นายกิตตินันท์ สายแผลง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์   จิยะพานิชกุล 

2. ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดสาธิตการเชื่อมโลหะใต้น้ าด้วยไฟฟ้า 
เจ้าของผลงาน 

1. นายนัศรุน ศรีผล 
2. นายธีรพล แข็งกล้า 
3. นายสุรัตน์ เลิศจังหรีด 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  ฉันทวิทย์   

ที่ปรึกษาร่วม : 
นาวาเอกยุทธ  ปัทมรางกูล  

3. ชื่อผลงาน : เครื่องทดลองแม่พิมพ์โลหะด้วยระบบไฮดรอลิก 
เจ้าของผลงาน 

1. นางสาวอรณี จันทราษี 
2. นางสาวรัตนา รัตนภักด ี
3. นายนิวัตร มหาคาม 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
อาจารย์อนุวิทย์   สนศิร ิ  
อาจารย์สมเกียรติ   เติมสุข  
อาจารย์ดุสิต   สิงห์พรหมมาศ 

 

 

 


