Fact Sheet

THE EDUCATORS THAILAND
“มากกว่าความเป็ น...ครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต”
เนือ้ หาหลักสูตร
หลักสูตรของโครงการ THE EDUCATORS THAILAND ได้ถูกออกแบบและพัฒ นาโดย AIS Academy
ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิ การ พร้อมด้วยบุคลากรชัน้ นําในวงการ ที่มีเนือ้ หาในการ
พัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ ซึ่งมีเนื อ้ หา
ภาคทฤษฎีทงั้ หมด 5 หลักสูตร ได้แก่
1. ภูมิทศั น์ของการเรียนในอนาคต องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์ สือการสอนออนไลน์ ระบบ
LMS และอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเรียน
2. การวิเคราะห์เนือ้ หา และวิธีการเรียนออนไลน์
3. กลยุทธ์การสอนออนไลน์ การสอนแบบผูเ้ รียนอิสระ การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุม่ การออกแบบ
การสอน
4. การผลิตวิดีโอออนไลน์ สําหรับการศึกษา
5. การวัดประเมินผลออนไลน์ การวัดความรู ้ การวัดทักษะ การวัดทัศนคติ
ซึ่งเป็ นหลักสูตรเฉพาะผูท้ ่ีเข้าร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND เท่านั้น โดยจะได้เรียนรู ใ้ น
รูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LearnDi และเมื่อผูเ้ รียนผ่านการอบรมหลักสูตร จะได้รบั ใบประกาศนียบัตร และ
Digital Credential Badge จาก AIS Academy ซึ่งเป็ นมาตรฐานการรับรองคุณวุฒิระดับสากล
นอกจากนี ้ โครงการฯ ยังมีเวิรค์ ช๊อปการผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู ้ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้มี
โอกาสในการฝึ กฝนการผลิตสื่อการสอน และเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานในการแข่งขัน
กําหนดการโครงการฯ
1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
1 มิถนุ ายน – 31 สิงหาคม 2564
1 – 20 กันยายน 2564

ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ :
https://www.aisacademy.com/educatorsthailand
ร่วมกิจกรรมออนไลน์ และร่วมเรียนรูภ้ าคทฤษฎี "การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์"
จัดส่งหัวข้อผลงาน และผลงานคลิปวิดีโอ 1 หน่วยการสอน

30 กันยายน 2564
20 – 22 ตุลาคม 2564
19 พฤศจิกายน 2564
6 – 10 ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อ ผูผ้ ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
ผูผ้ ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการฯ ภาคปฏิบตั ิ "การผลิต
วิดีโอสําหรับการสอนออนไลน์"
จัดส่งผลงานคลิปวิดีโอ เพื่อการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
คณะกรรมการฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ ประจําปี 2564

** หมายเหตุ : กําหนดการ วัน เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ แก่
ผูส้ มัคร / ผูส้ ง่ ผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ณ เฟสบุ๊คกลุม่ โครงการฯ :
https://www.facebook.com/groups/educatorsthailand
คุณสมบัติผู้สมัคร หรือ ผู้ส่งผลงาน
1. เป็ นนักการศึกษา ครู ผสู้ อน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ปี ท่ี 4-5 หรือนักศึกษาฝึ กสอน ในทุกกลุม่ สาระวิชา และในทุกหน่วยงานการศึกษา อาทิ
-

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

2. เป็ นนักการศึกษา ครู ผูส้ อน บุคลากรด้านการศึกษาและนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ปี ท่ี 4-5
หรือนักศึกษาฝึ กสอน ที่มีผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรู ปแบบคลิปวิดีโอ ที่นักเรียน
สามารถดูและศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งเป็ นผลงานที่สร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง
3. มีสถานะเป็ น นักการศึกษา ครู ผสู้ อน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ปีท่ี 4-5 หรือนักศึกษาฝึ กสอน ในหน่วยงานการศึกษา, โรงเรียน, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ณ วันที่สมัคร, วันที่ทาํ กิจกรรมฯ วันที่ประกาศผล และวันที่รบั รางวัล โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ
THE EDUCATORS THAILAND
**ผู้ส มัค ร-ผู้ส่ ง ผลงาน หมายถึ ง นัก การศึ ก ษา ครู ผู้ส อน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก สัง กัด และนัก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปี ท่ี 4 - 5 หรือนักศึกษาฝึ กสอน

รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ผลงานอยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความเป็ น...ครูผสู้ อน “นวัตกรรมการสอนของ
ครูไทยในอนาคต”
2. ผลงานที่สง่ ต้องแนบเอกสาร “แผนการสอน” หรือ “หลักสูตร” เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
3. คลิปวิดีโอ โดยผูส้ มัคร-ผูส้ ่งผลงาน ต้องดําเนินการสอนและผลิตด้วยตนเอง และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น รวมถึงต้องไม่มีขอ้ จํากัดด้านทรัพย์สินทางปั ญญาในการเผยแพร่ผลงาน
4. คลิปวิดีโอ : ความยาวรวม Title และ End Credit พร้อมรูปแบบ คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลังการสมัคร และเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ โครงการฯ
5. ไม่จาํ กัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทํา
6. องค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตผลงาน เช่น ผูส้ อน ภาพวิดีทศั น์ท่ใี ช้, ภาพประกอบ, ภาพกราฟฟิ ก, เพลง
และดนตรีประกอบ หรืออื่นๆ ต้องได้รบั สิทธิมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
และต้องไม่เข้าข่ายการกระทําอื่นใดที่เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผลงานดังกล่าว เป็ นโมฆะ และจะต้องส่งรางวัลที่ได้รบั คืนทัง้ หมด ทัง้ นี ้
โครงการฯและคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนผูจ้ ดั ทําโครงการฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในการกระทําของผูส้ ง่ ผล
งานเข้าร่วมโครงการฯ
7. ผลงานที่สง่ เข้าร่วมโครงการฯ ผูส้ มัคร-ผูส้ ง่ ผลงาน ต้องผลิตผลงานขึน้ เอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง
หรือ ตัดต่อมาจากผลงานของบุคคลอื่นและต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น
หลักเกณฑ์ในการตัดสินและการให้คะแนน :
1. เนือ้ หาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักสูตร
2. เทคนิคการนําเสนอ และการออกแบบ
2.1. ความถูกต้องในการอธิบายเนือ้ หา
2.2. ความน่าสนใจของการนําเสนอ
2.3. รูปแบบการนําเสนอ
2.4. การสื่อสารเข้าใจง่าย
2.5. มีการดําเนินเรื่องที่น่าติดตาม
2.6. เทคนิคการใช้เครื่องมือในการนําเสนอ
3. มีความสมบูรณ์ในคุณภาพทัง้ ภาพและเสียง
4. ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงาน

คณะกรรมการในการตัดสินผลงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิจากแวดวงการศึกษาไทย และ AIS Academy โดยรายนามประกอบด้วย
1. ศ.ดร.จินตวีร ์ คล้ายสังข์
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
ที่ปรึกษาสํานักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
3. ดร.รังสรรค์ วิบลู อุปถัมภ์
ฝ่ ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
4. รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ดร.เดชานุชิต กตัญ�ูทวีทิพย์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
6. ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติม่นั
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ
คณบดีคณะครุ ศาสตร์ และอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
อาจารย์ประจําคณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10. รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ
หัวหน้าศูนย์วิจยั การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สํานักวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ประจํา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ผูช้ ่วยอธิการบดี ฝ่ ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. รศ.ดร. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. ผศ.ดร. กอบสุข คงมนัส
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15. ดร.ชุติวฒ
ั น์ สุวตั ถิพงศ์
16. อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
17. ดร.สุวิทย์ บึงบัว
18. ดร.วาเลน ดุลยากร
19. ดร.ปรง ธาระวานิช
20. ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูช้ ่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาฝ่ ายบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรูด้ า้ นเทคนิค
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

รางวัล
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ
- วุฒิบต
ั ร มอบแก่ผสู้ ง่ ผลงาน “ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมรับการคัดสรร”
โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจําปี 2564
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
- ใบประกาศเกียรติคณ
ุ มอบแก่ผสู้ ง่ ผลงาน
“ผู้นําสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”
โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจําปี 2564
ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 10 รางวัล
- ถ้ ว ยรางวั ล เกี ย รติ ย ศ พระราชทาน จากสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-ราชกุมารี
- ใบประกาศเกียรติคณ
ุ มอบแก่โรงเรียน วิทยาลัย และอาจารย์ท่ปี รึกษา
- “ผู้สนับสนุน ผู้นําสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”
โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจําปี 2564
- ใบประกาศเกียรติคณ
ุ มอบแก่ผสู้ ง่ ผลงาน
- “รางวั ล ชนะเลิ ศ ผู้ นํา สื่ อ นวั ต กรรมด้ า นการเรี ย นการสอน ระดั บ ประเทศ” โครงการ
นําเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจําปี 2564
- AIS Academy มอบระบบห้องสมุดโรงเรียนยุค 4.0 “LIBRARY FOR EDUCATION”
แก่โรงเรียน วิทยาลัย

