โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD #6 2017” ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กาหนดจัด
โครงการ TEACHING ACADEMY AWARD #6 2017” ครั้ ง ที่ 6 ระหว่ า งวั น ที่ 19 - 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ณ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันประเภทการสอนของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ การแข่งขันสื่อการสอนประเภท Hardware
และการแข่งขันสื่อการสอนประเภท Software เพื่อให้ได้มาซึ่งครูช่างอุตสาหกรรม ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะ
และความเชี่ ย วชาญ อั น เป็ น รากฐานของการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภ าพและเข้ ม แข็ ง ตลอดจนน า
ศิลปวัฒนธรรมไทย การร้องเพลงไทยลู กทุ่งและรีวิวประกอบเพลง มาประกวดเพื่อเป็นการทานุบารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบั ง มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. การแข่งขันประเภทการสอน
1.1 กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม
1.2 กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม
1.3 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์
1.4 กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร
1.5 กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Hardware
3. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Software
4. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง
สรุปผลการแข่งขันที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รบั รางวัล
1. การแข่งขันประเภทการสอน

1.1 กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม
1.2 กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม
1.3 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์
1.4 กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร
1.5 กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Hardware
3. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Software
4. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง

ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้โล่รางวัลชนะเลิศ
ได้โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้โล่รางวัลชนะเลิศ
ได้โล่รางวัลชนะเลิศ
ไม่ได้รับรางวัล
ได้โล่รางวัลชนะเลิศ
ไม่ได้สง่ เข้าแข่งขัน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การแข่งขันประเภทการสอน
1.1 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาขาวิชา อุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม
สอนเรื่อง : การอ่านไมโครมิเตอร์ จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คือ
- นายชิตพล
มังคลากุล
รหัสนักศึกษา 5602012630061
- นายสุธีรัตน์
แก้วร่มธรรม
รหัสนักศึกษา 5602012610035
- นางสาวกันติชา
สหนนท์ชัยกุล รหัสนักศึกษา 5602012630044
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์เมธา อึ่งทอง

จากซ้ายไปขวา
1. อาจารย์เมธา
2. นายชิตพล
3. นางสาวกันติชา
4. นายสุธีรัตน์

อึ่งทอง
มังคลากุล
สหนนท์ชัยกุล
แก้วร่มธรรม

รหัสนักศึกษา 5602012630061
รหัสนักศึกษา 5602012630044
รหัสนักศึกษา 5602012610035

1.2 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาขาวิชา ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม
สอนเรื่อง : หม้อแปลงไฟฟ้า
จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ
- นายพศวัต
แก้วทิพย์
รหัสนักศึกษา 5702021620071
- นายศิลา
ไกรพฤกษ์
รหัสนักศึกษา 5702021610041
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ กับ อาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม

จากซ้ายไปขวา
1. นายพศวัต
2. นายศิลา
3. อาจารย์กฤษดา

แก้วทิพย์
ไกรพฤกษ์
ศรีจันทร์พิยม

รหัสนักศึกษา 5702021620071
รหัสนักศึกษา 5702021610041

1.3 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์
สอนเรื่อง : ภาพฉายมุมที่ 1
จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คือ
- นางสาวเจษฎาภรณ์
ผ่องแผ้ว
รหัสนักศึกษา 5502011630025
- นายกฤษณพงศ์
บุญเพ็ญ
รหัสนักศึกษา 5602011620061
- นายจักรพันธ์
คังคละ
รหัสนักศึกษา 5502011610164
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวเจษฎาภรณ์
2. นายกฤษณพงศ์
3. นายจักรพันธ์
4. อาจารย์ ดร.คมสันต์

ผ่องแผ้ว
บุญเพ็ญ
คังคละ
ชไนศวรรย์

รหัสนักศึกษา 5502011630025
รหัสนักศึกษา 5602011620061
รหัสนักศึกษา 5502011610164

1.4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาขาวิชา โยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร
สอนเรื่อง : ตั้งแบบหล่อคานคอดิน จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คือ
- นางสาวชลธิชา
พวงดี
รหัสนักศึกษา 5702032631045
- นายดนัย
จันทิสา
รหัสนักศึกษา 5702032630138
- นายสัณหณัฐ
หนูเสมียน
รหัสนักศึกษา 5702032620094
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์ กับ นายศิริพฒ
ั น์ มณีแก้ว

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวชลธิชา
2. นายดนัย
3. นายสัณหณัฐ
4. นายศิริพัฒน์
5. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์

พวงดี
รหัสนักศึกษา 5702032631045
จันทิสา
รหัสนักศึกษา 5702032630138
หนูเสมียน
รหัสนักศึกษา 5702032620094
มณีแก้ว
ประมงอุดมรัตน์

1.5 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาขาวิชา คอมพิวเตอร์
สอนเรื่อง : ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) จากนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ
- นายจักรพรรดิ์
มีเหลือ
รหัสนักศึกษา 5802041410012
- นางสาวกิตศิญา
ชูช่วยสุวรรณ รหัสนักศึกษา 5802041420026
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล กับ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวกิตศิญา
2. นายจักรพรรดิ์
3. อาจารย์ ดร.กฤช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์

ชูช่วยสุวรรณ
มีเหลือ
สินธนะกุล
ศรีสมพันธุ์

รหัสนักศึกษา 5802041420026
รหัสนักศึกษา 5802041410012

2. การแข่งขันสื่อการสอน ประเภท Software
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ สื่อการสอน เรื่อง ระบบถามตอบเพื่อช่วยในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยตนเอง
จากนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ
- นายคัมภีร์
เปาะชะนะ
รหัสนักศึกษา 5702041420035
- นายอธิเบศร์
พุมรินทร์
รหัสนักศึกษา 5702041410129
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. สรเดช ครุฑจ้อน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ธัญณิชา ทองอยู่

จากซ้ายไปขวา
1. นายคัมภีร์
เปาะชะนะ
2. นายอธิเบศร์
พุมรินทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

รหัสนักศึกษา 5702041420035
รหัสนักศึกษา 5702041410129

