
 

 

 

 
 

โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 
“The Knowledge Creators สอนอย่างไร ให้โลกจ า” 

 
การศึกษามีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ การผลิตส่ือการสอนที่ตอบโจทยใ์นการเรียนรูยุ้คดิจิทลั มีบทบาทส าคญั
ในการพฒันาหลกัสตูร พฒันาผูส้อนและผูเ้รียน ใหเ้กิดกระบวนการความรูข้องเนือ้หาวชิาอย่างเป็นระบบ จึงเป็น
ที่มาของโจทยห์ลักในปีนี ้“The Knowledge Creators สอนอย่างไร ให้โลกจ า” การเรียนรูแ้บบดิจิทัล ที่เนน้
การออกแบบเนือ้หาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สรา้งปฏิสมัพนัธข์องผูส้อนและผูเ้รียนเขา้ดว้ยกัน เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจเนือ้หาของบทเรียนและสามารถน าไปปรับใช้ในประสบการณ์จริง น าไปสู่การเป็นพลเมืองที่มี
คณุภาพ 
 
AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสงัคมไทย ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาส่ือนวตักรรมทางการศกึษา 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิและเป็นเวทีใหก้ับนกัการศกึษา ครูผูส้อน บคุลากรดา้นการศกึษาทกุสงักดั และนกัศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนใหน้ักการศึกษา ครูผูส้อน 
บุคลากรดา้นการศกึษาทุกสงักดั และนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานวิชาการดา้นการ
เรียนการสอนใหก้า้วหนา้ต่อไป 
 
วัตถุประสงคห์ลักของโครงการฯ : 
 

1. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัการศกึษา ครูผูส้อน บคุลากรดา้นการศกึษาทกุสงักดั และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานดา้นส่ือนวตักรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ในการจดัการเรียนรูท้กุ
สาระวิชา 

2. เพื่อนกัการศึกษา ครูผูส้อน บุคลากรดา้นการศึกษาทุกสงักัดและนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
ไดม้ีเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานดา้นส่ือนวัตกรรมการสอน ที่เป็นผลผลิตของตนเองเพื่อเป็น
ประโยชนต์่อสงัคมในวงกวา้ง 

3. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ นกัการศึกษา ครู บุคลากรการศกึษาทุกสงักดั และนกัศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ดา้นความเป็นผูน้  าดา้นส่ือนวตักรรมการสอน 

4. สรา้งความตระหนักให ้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรดา้นการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ในประเทศไทย เตรียมพรอ้มต่อการเปล่ียนแปลง โดยการพฒันานวตักรรมการ
สอนของตนใหเ้พื่อประโยชนต์่อการศกึษาของประเทศไทย 

 
 
เป้าหมายของโครงการฯ : 
 

1. สนับสนุนกิจกรรม ผลงานวิชาการ ดา้นส่ือนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการเรียนการ
สอน โดย AIS Academy และ โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 



 

 

 

2. เป็นเวทีเพื่อการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิชาการ ดา้นส่ือนวตักรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ 
เพื่อการเรียนการสอน โดยมีนกัการศกึษา ครูผูส้อน บุคลากรดา้นการศกึษาทุกสงักดั และนกัศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู เขา้รว่มโครงการฯ ไม่นอ้ยกว่าปีละ 1,000 คน 

3. สนับสนุนนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  ในการสรา้งสรรคผ์ลงานวิชาการ ดา้นส่ือนวตักรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการ
เรียนการสอนอย่างสรา้งสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระวิชา ในระดับช่วงชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศกึษา และอดุมศกึษา   
 

คุณสมบัติผู้สมัคร หรือ ผู้ส่งผลงาน : 

1. เป็นนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรดา้นการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปีที่ 4-5 หรือนกัศกึษาฝึกสอน ในทกุกลุ่มสาระวิชา และในทกุหน่วยงานการศกึษา อาทิ 

- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  
- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.)  

o ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา (สพป.)  
o สานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา (สพม.)  

- ส านกังานการศกึษากรุงเทพมหานคร (กทม.)  
- กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น (อปท.)  
- ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  
- กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
- นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู มหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
- คณะศกึษาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัในประเทศไทย 

2. เป็นนกัการศึกษา ครูผูส้อน บุคลากรดา้นการศึกษาและนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ปีที่ 
4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ที่มีผลงานวิชาการ ดา้นส่ือนวตักรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่
นกัเรียนสามารถดแูละศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งเป็นผลงานท่ีสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง 

3. มีสถานะเป็น นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูปีที่ 4-5 หรือนกัศกึษาฝึกสอน ในหน่วยงานการศกึษา, โรงเรียน, วิทยาลยั 
และมหาวิทยาลยั ณ วนัที่สมคัร, วนัที่ท  ากิจกรรมฯ วนัที่ประกาศผล และวนัที่รบัรางวลั โครงการ
น าเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 

**ผู้สมัคร-ผู้ส่งผลงาน หมายถึง นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ปีที่ 4 - 5 หรือนกัศกึษาฝึกสอน 

 

รายละเอียดผลงาน : 
 

1. ผลงานอยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใตแ้นวคดิ “The Knowledge Creators สอนอย่างไร ใหโ้ลกจ า”  
2. ผลงานท่ีส่งตอ้งแนบเอกสาร “แผนการสอน” หรือ “หลกัสตูร” เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  



 

 

 

3. คลิปวิดีโอ โดยผู้สมัคร-ผู้ส่งผลงาน ตอ้งด าเนินการสอนและผลิตดว้ยตนเอง และตอ้งไม่ละเมิด
ทรพัยสิ์นทางปัญญาใด ๆ ของบคุคลอื่น รวมถึงตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญาในการเผยแพรผ่ลงาน 

4. คลิปวิดีโอ : ความยาวรวม Title และ End Credit พรอ้มรูปแบบ คณะกรรมการฯ จะแจง้ใหท้ราบ
ภายหลงัการสมคัร และเขา้ร่วมกิจกรรมออนไลน ์โครงการฯ  

5. ไม่จ ากดัรูปแบบและเทคนิคการถ่ายท า  
6. องคป์ระกอบที่ใชใ้นการผลิตผลงาน เช่น ผูส้อน ภาพวิดีทัศนท์ี่ใช้, ภาพประกอบ, ภาพกราฟฟิก, 

เพลงและดนตรีประกอบ หรืออื่นๆ ตอ้งไดร้บัสิทธิมาโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ้ื่น และตอ้งไม่เขา้ข่ายการกระท าอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์(ฉบับที่  2)        
พ.ศ.2560 หากตรวจสอบพบภายหลงั จะถือว่าผลงานดงักล่าว เป็นโมฆะ และจะตอ้งส่งรางวลัที่ไดร้บัคืนทัง้หมด 
ทัง้นี ้โครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนผูจ้ดัท าโครงการฯ ไม่มีส่วนรบัผิดชอบในการกระท าของ  
ผูส่้งผลงานเขา้รว่มโครงการฯ  

7. ผลงานท่ีส่งเขา้รว่มโครงการฯ ผูส้มคัร-ผูส่้งผลงาน ตอ้งผลิตผลงานขึน้เอง โดยมิไดล้อกเลียน 
ดดัแปลง หรือ ตดัต่อมาจากผลงานของบคุคลอื่นและตอ้งไม่ละเมดิทรพัยสิ์นทางปัญญาใด ๆ ของบคุคลอื่น 

 
หลักเกณฑใ์นการตดัสนิและการให้คะแนน : 
 

1. เนือ้หาของผลงานมคีวามถกูตอ้งตามหลกัสตูร 
2. เทคนิคการน าเสนอ และการออกแบบ 

2.1. ความถกูตอ้งในการอธิบายเนือ้หา  
2.2. ความน่าสนใจของการน าเสนอ  
2.3. รูปแบบการน าเสนอ  
2.4. การส่ือสารเขา้ใจงา่ย  
2.5. มีการด าเนินเรื่องที่นา่ติดตาม  
2.6. เทคนิคการใชเ้ครื่องมือในการน าเสนอ 

3. มีความสมบรูณใ์นคณุภาพทัง้ภาพและเสียง 
4. ความคิดสรา้งสรรค ์ในการผลิตผลงาน     

 
คณะกรรมการในการตัดสนิผลงาน :  
 
ผูท้รงคณุวฒุจิากแวดวงการศกึษาไทย และ AIS Academy โดยรายนามประกอบดว้ย 
 

1. ศ.ดร.จินตวีร ์คลา้ยสงัข ์  อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลศิชโลฬาร   ที่ปรกึษาส านกังานบรหิารโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอรไ์ทย 
3. ดร.รงัสรรค ์วิบลูอปุถมัภ ์  ฝ่ายการศกึษาองคก์ารยนูิเซฟ ประเทศไทย 
4. รศ.ดร.ปราวีณยา สวุรรณณฐัโชต ิ อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา  

คณะครุศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
5. ดร.เดชานชุิต กตญัญทูวีทิพย ์  คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม  



 

 

 

6. ผศ.ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสรฐิภาพ  อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

7. รศ.ดร.อนิรุทธ ์สติมั่น   อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  

8. ผศ.ดร.รฐักร คิดการ   คณบดีคณะครุศาสตร ์และอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี 
    และนวตักรรมการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

9. รศ.ดร.สรุพล บญุลือ   อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี  

10. รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ   หวัหนา้ศนูยว์ิจยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี ส านกัวจิยั 
    วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารยป์ระจ า 

ภาควิชาครุศาสตรเ์ทคโนโลยี คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

11. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ ์  ผูช้่วยอธิการบดี ฝ่ายพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา 
ส านกัการศกึษาและนวตักรรมการเรียนรู ้ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

12. รศ.ดร. ทิพรตัน ์สิทธิวงศ ์  หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

13. ผศ.ดร. กอบสขุ คงมนสั   อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโลยีและส่ือสารการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  

14. รศ.ดร.อิศรา กา้นจกัร   รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตรแ์ละพฒันาองคก์ร  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

15. ดร.ชตุิวฒัน ์สวุตัถิพงศ ์  ศนูยว์ชิาการเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา ส านกัเทคโนโลยี 
    การศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

16. อ.กลุเชษฐ์ เล็กประยรู   ผูช้่วยคณบดีคณะนเิทศศาสตร ์ 
อาจารยป์ระจ าคณะนเิทศศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

17. ดร.วาเลน ดลุยากร    ที่ปรกึษาฝ่ายบรหิารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
18. ดร.ปรง ธาระวานิช    หวัหนา้สถาบนัพฒันาทรพัยากรบคุคล  

บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน)  
19. ดร.สพุจน ์ศรีนตุพงษ์   หวัหนา้ส่วนงานการจดัการความรูด้า้นเทคนคิ  

บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
ก าหนดการโครงการฯ  
 

20 พฤษภาคม – 30 มิถนุายน 2565  ลงทะเบียนรบัสมคัรออนไลน ์: 
https://www.aisacademy.com/theeducatorsthailand  

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565  รว่มกจิกรรมออนไลน ์และรว่มเรยีนรูภ้าคทฤษฎี "การจดัการ
เรียนการสอนออนไลนแ์ละเทคนคิการเล่าเนือ้หา" 

2 กนัยายน 2565  จดัส่งหวัขอ้ผลงาน และ ผลงานคลิปวิดีโอ 1 หน่วยการสอน 
30 กนัยายน 2565  ประกาศรายชื่อ ผูผ่้านการคดัเลือก รอบท่ี 1 
10 – 12 ตลุาคม 2565  ผูผ่้านการคดัเลือกรอบที่ 1 รว่มกจิกรรมโครงการฯ ภาคปฏิบตัิ  

                   "การออกแบบเนือ้หาและการวางรูปแบบการท า Short VDO " 
18 พฤศจิกายน 2565  จดัส่งผลงานคลิปวิดีโอ เพื่อการคดัเลือกรอบชิงชนะเลิศ 
12 – 16 ธันวาคม 2565  คณะกรรมการฯ ผูท้รงคณุวฒุิ คดัเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ 
16 มกราคม 2566  ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศ ประจ าปี 2565 
 

** หมายเหต ุ:  ก าหนดการ วนั เวลาและสถานท่ี อาจมีการเปล่ียนแปลง และจะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้แก่ 
ผูส้มคัร / ผูส่้งผลงานเขา้รว่มโครงการฯ ณ เฟสบุ๊คกลุ่มโครงการฯ : 
www.facebook.com/group/educators   

 
รางวัลเกียรติยศ :  
 
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ  

- วฒุิบตัร มอบแก่ผูส่้งผลงาน  “ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมรับการคดัสรร”     
โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจ าปี 2565 

 
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1  

- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่ผูส่้งผลงาน     
“ผู้น าสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”   
โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aisacademy.com/theeducatorsthailand


 

 

 

 
 
ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวลัชนะเลิศ  จ านวน 10 รางวัล 
 

- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (อยู่ในระหว่างการขอพระราชทานฯ)   
- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่โรงเรียน วิทยาลยั และอาจารยท์ี่ปรกึษา 

- “ผู้สนับสนุน ผู้น าสือ่นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดบัประเทศ” 
โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจ าปี 2565 

- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่ผูส่้งผลงาน  
- “รางวัลชนะเลิศ ผู้น าสือ่นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”  

โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจ าปี 2565 
- AIS Academy มอบระบบหอ้งสมดุโรงเรียนยคุ 4.0 “LIBRARY FOR EDUCATION”  

แก่โรงเรียน  วิทยาลยั  
 

ขั้นตอนและเงือ่นไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ : 
 

1.   กรอกขอ้มลูใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ ไดท้ี่ : www.aisacademy.com/theeducatorsthailand  
2. กรุณาสมคัรก่อนเวลาที่ก าหนดและหลีกเล่ียงการสมคัรช่วงเวลาใกลปิ้ดระบบ เนื่องจากระบบอาจ

ปิดก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้10 – 45 นาที และอาจเกิดปัญหาของระบบ จากการเขา้ใชง้านพรอ้มกันเป็นจ านวน
มาก  

3. คณะกรรมการโครงการฯ อาจขอขอ้มลู เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายหลงัจากการส่งใบสมคัรของ
ท่าน  

4. นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูปีที่ 4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ตอ้งแจง้-ระบุ : ชื่ออาจารยท์ี่
ปรกึษา และมหาวิทยาลยั  

5. ผูส้มัคร-ผูส่้งผลงาน ตอ้งเขา้ร่วมเฟสบุ๊คกลุ่ม : www.facebook.com/group/educators เพื่อร่วม
กิจกรรมออนไลน ์เรียนรูร้ว่มกนั รบัขอ้มลูข่าวสารโครงการฯ และเขา้สู่กระบวนการคดัสรรในรอบต่างๆ  

6. ผูส้มคัร-ผูส่้งผลงาน ตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมออนไลน ์และรว่มเรียนรูท้ฤษฏี ครบทกุหวัขอ้  
7. ผูส้มคัร-ผูส่้งผลงาน ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใดๆ ในการสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ ทัง้สิน้  
8. หากพบปัญหาในการเขา้รว่มโครงการฯ ผูส้มคัร-ผูส่้งผลงานสามารถติดต่อสอบถาม โดยส่งอีเมลมา

ที่ ผูจ้ดัการ-ผูบ้รหิารโครงการฯ คณุพิมภา บญุใบชยัพฤกษ์ : educators.thailand2022@gmail.com  
9. กรรมสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญาในผลงาน คลิปวิดิโอ ตลอดจนเอกสารทั้งหมดท่ีส่งเข้าร่วม

โครงการฯ ใหต้กเป็นของบรษิัท เลิรน์ดิ จ ากดั (ผูจ้ดัท าโครงการ ฯ) แต่เพียงผูเ้ดียว 
10.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สมัคร-ผู้ส่งผลงาน ตอ้งผลิตผลงานขึน้เอง โดยมิไดล้อกเลียน 

ดดัแปลง หรือ ตดัต่อมาจากผลงานของบุคคลอื่น โดยไม่ไดร้บัการอนุญาต หรือไม่ไดใ้ส่ขอ้มลูอา้งอิงแหล่งที่มา 
และตอ้งไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น โครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจน
ผูจ้ดัท าโครงการฯ ไม่สนบัสนุนการคดัลอกผลงาน หรือคดัลอกเนือ้หามาโดยไม่ไดร้บัการอนุญาต หรือไม่ไดใ้ส่
ขอ้มลูอา้งอิงแหล่งท่ีมา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบตัิในการแข่งขนัและถือว่าสละสิทธ์ิการแข่งขัน และรบั
รางวลั โดยคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนรางวลั 

http://www.aisacademy.com/theeducatorsthailand
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroup%2Feducators&data=04%7C01%7Cpichchas%40ais.co.th%7Cd4e1ff5d63be42c82dcb08d8ef6ed681%7C833df66461c84af0bcceb9eed5f10e5a%7C0%7C0%7C637522606621321268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OxZMAI3GIMWtGXXp6CaOGM%2F%2BSTSRLIbUvEGXqzf2v8E%3D&reserved=0
mailto:educators.thailand2022@gmail.com
mailto:educators.thailand2022@gmail.com
mailto:educators.thailand2022@gmail.com


 

 

 

11. โครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนผูจ้ดัท าโครงการฯ ไม่รบัผิดชอบต่อความถกูตอ้ง
ของเนือ้หา และที่มาของเนือ้หา ในการน าเสนอและเผยแพรผ่ลงานของ ผูส้มคัร-ผูส่้งผลงาน เขา้รว่มโครงการ  

12. ผลการตดัสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นอนัสิน้สดุ  
13. ติดต่อสอบถามขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมูลในใบสมัคร และ/หรือการน าเสนอผลงาน 

ผูส้มคัร-ผูส่้งผลงาน สามารถท าได ้โดย  
o ท าหนงัสือชีแ้จงสาเหตุพรอ้มลงนามรบัรอง โดย ผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษาที่สงักดั , ผูอ้  านวยการ

โรงเรียน, ผูอ้  านวยการวิทยาลยั และอาจารยท์ี่ปรกึษา  
o ส่ ง ม า ที่  :  ผู้ จั ด ก า ร - ผู้ บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร ฯ  คุ ณ พิ ม ภ า  บุ ญ ใ บ ชั ย พ ฤ ก ษ์  

educators.thailand2022@gmail.com 
o ทัง้นีก้ารพิจารณาอนมุตัขิึน้อยูก่บั ผูจ้ดัการ-ผูบ้รหิารโครงการฯ  
14. ผูส้มคัร-ผูส่้งผลงาน ถือวา่ไดร้บัทราบ และยอมรบัเงื่อนไขการเขา้รว่มโครงการฯ แลว้ 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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