
ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการสอน 
ประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
นางสาวสุพรรษา สกุลสิงห ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จ านวน ๒,๕๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
นายไรน่าน เหล่ะเหล็ม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
นายณัชชา แสงวิมาน 

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๓ รางวัล 
๑. นางสาวสุกัญญา แสงน้อย 
๒. นางสาวชลธิชา ขาวเขียว 
๓. ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techedu.rmutk.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%993.pdf


ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการสอน 
ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Hardware 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน :  ชุดสาธิตการปรับแต่งระบบจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงและระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 
 วิชาจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
เจ้าของผลงาน  
๑. นายรฐนนท์ ศรชัย 
๒. นายกิติพงษ์ เป้าพูลทอง 
๓. นายอัสนีเติมศิลป์กนก 
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา  
อาจารย์ที่ปรึกษา   
อาจารย์ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จ านวน ๒,๕๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน :  ชุดสื่อการสอนไฟฟ้ารถยนต์ 
เจ้าของผลงาน  
๑. นายณัทพล ธนานนทศร ี
๒. นายณัฐดนัย ประชุม 
๓. นายพงษ์ศักด์ิ กิ่งป้อม 
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน 
อาจารย์สมใจ หุตะสุขพัฒน์  

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

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๓ รางวัล 
๑. ชื่อผลงาน : เครื่องแยกชิ้นงานส าเร็จออกจากทรายหล่อ 

เจ้าของผลงาน  
๑. นางสาวชลธิชา วงษ์ศิลา 
๒. นางสาวนงรัตน์ วัจรา 
๓. นางสาวรจรินทร์ แสนค า 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารยอ์นุวิทย์ สนศิร ิ
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๒. ชื่อผลงาน : เครื่องอัดไฮดรอลิกสามทิศทาง/วิชาแม่พิมพ์โลหะ  
เจ้าของผลงาน 
๑. นายเชาว์วรรธน์ จรรยาธรรม 
๒. นายเนติพงษ์ โพธิสาร 
๓. นางสาวสาวิตรี ปั้นเลิศ 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์อนุวิทย์ สนศิริ 

๓. ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการสอน 
ประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอน Software 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
เจ้าของผลงาน  
๑. นางสาวชลธิชา ขาวเขียว 
๒. นางสาวสุพรรษา สกุลสิงห ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จ านวน ๒,๕๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

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

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๓ รางวัล 
๑. ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
๒. ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

๓. ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
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ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการสอน 
ประเภทการแข่งขันการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง โลหะเหล็กผสมส าหรับนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑  
เจ้าของผลงาน  
นางสาวญาณนันท์ มาสะวิท ู

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จ านวน ๘๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน : การสร้างชุดการสอนช้ินงานตัวอย่าง (Specimen) เรื่อง การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
เจ้าของผลงาน  
นางสาววรรณยุพา ชนะชัย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล จ านวน ๕๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๑ รางวัล 
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับมีดกลึงปาดหน้าโดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริม  
เจ้าของผลงาน  
นายกิตติศักดิ์ พรหมมา 

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล จ านวน ๓๐๐ บาท และ ประกาศนียบัตร จ านวน ๔ รางวัล 
๑. ชื่อผลงาน : เครื่องอัดถ่านอัตโนมัติ  

เจ้าของผลงาน  
 นายกฤตสรณ์ นิลศิร ิ
๒. ชื่อผลงาน : การพัฒนาอุปกรณ์ยืดเส้นเท้า  

เจ้าของผลงาน  
 นายทศพร มหาอุต 
๓. ชื่อผลงาน : ชุดโมเดลจ าลองมีดกลึงปาดหน้าขวา ในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 

นักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ แผนก
เทคนิคการผลิต ชก.60.8 ประจ าปีการศึกษา 2560  
เจ้าของผลงาน  

 นายภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว 
๔. ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับคมตัดดอกสว่าน โดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริม ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ ๑  
เจ้าของผลงาน  

 นายศุภณัฐ ธีระพงษ์พรหม 
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