
รายงานผลการแข่งขัน
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Teaching Academy Award 2020
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร



1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
จ านวน 10 สถาบัน

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ)

7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)

8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)

9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)



รายละเอียดการแข่งขัน 
จ านวน 12 รายการ ดังนี้

รายการแข่งขั้น
จ านวน

ที่เข้าร่วม
ล าดับจากผลการแข่งขัน

(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย,ี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

1. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป 8 (1) มทร.ศรีวิชัย (2) มจธ. (3) มจพ. (4) มทร.ธัญบุรี (5) มทร.อีสาน (6) มทร.ล้านนา (7) มทร.กรุงเทพ (8) สจล.

2. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม 8 (1) สจล. (2) มจพ. (3) มจธ. (4) มทร.ศรีวิชัย (5) มทร.ธัญบุรี (6) มทร.ล้านนา (7) มทร.สุวรรณภูมิ (8) มทร.อีสาน

3. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเช่ือม 8 (1) มจธ. (2) มทร.ศรีวิชัย (3) มจพ. (4) มทร.ล้านนา (5) มทร.ธัญบุรี (6) มทร.สุวรรณภูมิ (7) มทร.อีสาน (8) มทร.กรุงเทพ

4. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ 6 (1) สจล. (2) มจธ. (3) มจพ. (4) มทร.อีสาน (5) มทร.ธัญบุรี (6) มทร.ล้านนา

5. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 8 (1) มจธ. (2) มทร.ศรีวิชัย (3) มจพ. (4) มทร.ล้านนา (5) มทร.กรุงเทพ (6) มทร.สุวรรณภูมิ (7) มทร.อีสาน (8) มทร.ธัญบุรี

6. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 8 (1) มทร.ศรีวิชัย (2) สจล. (3) มจพ. (4) มจธ. (5) มทร.อีสาน (6) มทร.ธัญบุรี (7) มทร.ล้านนา (8) มทร.สุวรรณภูมิ

7. การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น 10 (1) มทร.ศรีวิชัย (2) มจพ. (3) มจธ. (4) มทร.ธัญบุรี (5) มทร.สุวรรณภูมิ (6) มทร.พระนคร (7) สจล. (8) มทร.อีสาน 
(9) มทร.ล้านนา (10) มทร.กรุงเทพ

8. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรยีนการสอนนวัตกรรมฮารด์แวร์ 9 (1) มจธ. (2) สจล. (3) มทร.ล้านนา (4) มทร.ศรีวิชัย (5) มจพ. (6) มทร.ธัญบุรี (7) มทร.อีสาน (8) มทร.พระนคร 
(9) มทร.สุวรรณภูมิ

9. การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Hackathon 10 (1) สจล. (2) มจพ. (3) มจธ. (4) มทร.ล้านนา (5) มทร.กรุงเทพ (6) มทร.ธัญบุรี (7) มทร.สุวรรณภูมิ (8) มทร.อีสาน 
(9) มทร.ศรีวิชัย (10) มทร.พระนคร

10. การแข่งขันคลิปวิดีโอเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 9 (1) มจธ. (2) มทร.อีสาน (3) มทร.ศรีวิชัย (4) สจล. (5) มทร.ธัญบุรี (6) มจพ. (7) มทร.พระนคร (8) มทร.กรุงเทพ 
(9) มทร.สุวรรณภูมิ

11. การแข่งขัน Robot Contest 2020 9 (1) มทร.ธัญบุรี (2) มทร.ศรีวิชัย (3) มทร.สุวรรณภูมิ (4) มทร.พระนคร (5) สจล. (6) มจธ. (7) มทร.อีสาน (8) มจพ. 
(9) มทร.ล้านนา

12. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม 9 (1) มทร.อีสาน (2) สจล. (3) มจธ. (4) มทร.ธัญบุรี (5) มทร.ศรีวิชัย (6) มทร.กรุงเทพ (7) มจพ. (8) มทร.สุวรรณภูมิ 
(9) มทร.ล้านนา



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 Teaching Academy Award 2020 จ านวน 11 รายการแข่งขัน ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในระหว่างวันท่ี 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรวิีชัย
ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น จ านวน 7 รางวัล ดังนี้



รางวัลชนะเลิศ
จ านวน 3 รางวัล



รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการสอนทฤษฎี 
กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป

ผลงาน
- นายกษิดิศ วุ่นบุญชู 
- นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
- อาจารย์ ดร.ทรงนคร การนา

หลักสูตรสาขาวิชา
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์



รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการสอนทฤษฎี 
กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผลงาน
- นางสาวราสิรี ค าทิพย์
- นางสาวจุฬาวัลย์ รักษา
- อาจารย์นุชจิเรศ แก้วสกุล

หลักสูตรสาขาวิชา
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม



รางวัลชนะเลิศ
แข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ 
วิชาเขียนแบบเบื้องต้น

ผลงาน
- นางสาวกฤษพร โยมศรีเคน
- นางสาวปรารถนา เขียวมณีนัย
- ผศ.วิมล บุญรอด

หลักสูตรสาขาวิชา
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
จ านวน 3 รางวัล



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันการสอนทฤษฎี 
กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์

ผลงาน
- นายสืบสาย สุขสง
- นางสาวอภัสรา ไหรเจริญ
- อาจารย์ ดร.ทรงนคร การนา

หลักสูตรสาขาวิชา
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันการสอนทฤษฎี 
กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม

ผลงาน
- นายอภิสิทธิ์ หว่าหล า
- นายนิกิฟ นิยอ
- อาจารย์กฤษฏา คงพูน

หลักสูตรสาขาวิชา
- วิศวกรรมอุตสาหการ



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน Robot Contest 2020

ผลงาน
- นายสมประสงค์ แก้วเอก
- นายณฤทธิ์            ลักษณะประดิษฐ์
- นางสาวสุดารัตน์ แก้วมี
- อาจารย์ฤทัย ประทุมทอง

หลักสูตรสาขาวิชา
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์



รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
จ านวน 1 รางวัล



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันคลิปวิดีโอ 
ภายใต้แนวคิด “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมในฝัน”

ผลงาน
- นายพชร อินทรกลุ
- นายธีรภัทร จัตวากุล
- ผศ.จักรกฤษฏ์ แก้วประเสริฐ

หลักสูตรสาขาวิชา
- เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม





รายงานผลการประกวดและแข่งขัน
Teaching Academy Award 2020
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


