
ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการสอน ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
กลุ่มที่ ๕ 

๑. นายมนตรี บ ารุงไทย 
๒. นางสาวณิชกานต์ กลิ่นพวง 
๓. นายธนวัน เงาจินดา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จ านวน ๔,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
กลุ่มที่ ๗ 

๑. นางสาวนงรัตน์ วัจรา 
๒. นางสาวรจรินทร์ แสนค า 
๓. นางสาวชลธิชา วงษ์ศิลา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล จ านวน ๓,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
กลุ่มที ่๑ 

๑. นายภาณุวิชญ์ พ่วงสวาสดิ์ 
๒. นายปองบุญ บ ารุงจิตร์ 
๓. นายชารีฟ มังกะลัง 

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๓ รางวัล 
กลุ่มที่ ๘ 

๑. นายกันตพงศ์ ไทยสุริยะ 
๒. นายวรวุธ วงศ์ชัย 
๓. นายเนติพงษ์ โพธิสาร 

กลุ่มที่ ๓ 
๑. นางสาวจีราวรรณ เกิดสุข  
๒. นางสาวสาวิตรี ปั้นเลิศ 
๓. นางสาวสรัลพร อรภักดี 

กลุ่มที่ ๒ 
๑. นางสาวมาติกา แป้นอาทิตย์ 
๒. นายปวริศร์ พัชรเจริญวงษ์ 
๓. นายศิริพัฒน์ จุจันทร์ 
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ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการสอน 
ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Hardware 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน :  เครื่องขึ้นรูปสูญญากาศเพ่ืองานบรรจุภัณฑ์ (Vacuum system for Plastic plate 
Thermoforming) 
เจ้าของผลงาน  
๑. นายศรายุทธ จันทับ 
๒. นางสาวจงรักษ์ พวงเพชร 
๓. นางสาวศิริลักษณ์ นรมาศ 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา  
อาจารย์ท่ีปรึกษา   
อาจารย์อนุวิทย์ สนศิริ 
อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามิน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จ านวน ๔,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน :  เครื่องกลึง 
เจ้าของผลงาน  
๑. นายชยากร ตระการจันทร์ 
๒. นางสาววรรณยุพา ชนะชัย 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา  
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
อาจารย์ ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 
อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล จ านวน ๓,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน : ชุดสาธิตระบบส่งก าลังรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง 
เจ้าของผลงาน  
๑. นายภาณุพงษ์ แพรักษา  
๒. นายศุภฤกษ ์ทองค า     
๓. นายส าราญ จันทร์สี      
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
อาจารย์ สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อาจารย์สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 
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รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๓ รางวัล 
๑. ชื่อผลงาน : โมเดลการจ าลองการคัดแยกชิ้นงานด้วยโปรแกรม PLC 

เจ้าของผลงาน  
๑. นายวรกร สุนทรเสถียร  
๒. นางสาวธัญญรส โอเจริญ 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
อาจารย์วรวีร์ ปัญญาค า 
อาจารย์อนุวิทย์ สนศิริ 

๒. ชื่อผลงาน : ชุดสาธิตแบบนิวแมติกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เจ้าของผลงาน 
๑. นายปิยพรรณ รักสิทธิ์  
๒. นายพร้อมพงศ์ สุวิชาชนันทร์ 
๓. นายอนุชิต อินไข่ 
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
จ่าสิบตรีภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
อาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 

๓. ชื่อผลงาน : เครื่องยกเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์โลหะ 
เจ้าของผลงาน 
๑. นายทศพร มหาอุต 
๒. นายรทมนท์ สุภัทโรบล 
๓. นางสาวเปรมยากรณ์ คงเกิด 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  
อาจารย์อนุวิทย์ สนศิริ 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการสอน 
ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อเรื่อง :  สื่อการสอน CAI การอบชุบโลหะ (Heat Treatment of Steel) 
เจ้าของผลงาน  
๑. นายธนบัตร แจวเจริญ 
๒. นางสาวญาณนันท์ มาสะวิทู 
๓. นายมนตรี บ ารุงไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จ านวน ๔,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อเรื่อง :  สื่อการสอน CAI โครงสร้างจุลภาค 
เจ้าของผลงาน  
๑. นางสาวสุพรรษา สกุลสิงห์ 
๒. นายนนทชัย หมัดซาและ 
๓. นายไรน่าน เหล่าะเหล็ม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล จ านวน ๓,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อเรื่อง :  สื่อการสอน CAI ทฤษฏีการเรียนรู้ 
เจ้าของผลงาน  
๑. นายชัชวัสส์ ม่วงแดง 
๒. นางสาวสโรชา ราส ุ

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๓ รางวัล 
๑. ชื่อเรื่อง :  ความปลอดภัย 

เจ้าของผลงาน  
๑. นายณัชชา แสงวิมาน  
๒. นายยูนัส เจซาคาน 
๓. นายศราวุธ บุญจับ 

๒. ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจ าลองสถานการณ์ : กรณีศึกษากระบวนการย้อมด้าย
ส าหรับผลิตถุงเท้ากีฬา 
เจ้าของผลงาน 
๑. นางสาวภัสสร อ่ าหนองโพธิ์ 
๒. นางสาวรัตติยา งามดี 
๓. นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ 
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๓. ชื่อเรื่อง : สื่อการสอน CAI ความปลอดภัยในโรงงาน (Safety) 
เจ้าของผลงาน 
๑. นายพิพัฒน์พล ไตรโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 


