
 

 

 

 
 

Fact Sheet 
THE EDUCATORS THAILAND 

“มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” 

 

เนือ้หาหลักสูตร 

หลักสูตรของโครงการ THE EDUCATORS THAILAND ได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดย AIS Academy 

ร่วมกับสาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ พรอ้มดว้ยบุคลากรชัน้นาํในวงการ ท่ีมีเนือ้หาในการ

พัฒนาทักษะ การสรา้งนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ ซึ่งมีเนือ้หา

ภาคทฤษฎีทัง้หมด 5 หลกัสตูร ไดแ้ก่ 

1. ภมูิทศันข์องการเรียนในอนาคต องคป์ระกอบของการเรียนออนไลน ์สือการสอนออนไลน ์ ระบบ 

LMS และอปุกรณท์ี่ใชใ้นการเรียน 

2. การวิเคราะหเ์นือ้หา และวิธีการเรียนออนไลน ์

3. กลยทุธก์ารสอนออนไลน ์การสอนแบบผูเ้รียนอิสระ การสอนโดยใชกิ้จกรรมกลุม่  การออกแบบ

การสอน 

4. การผลิตวิดีโอออนไลน ์สาํหรบัการศกึษา 

5. การวดัประเมินผลออนไลน ์การวดัความรู ้การวดัทกัษะ การวดัทศันคติ 

ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND เท่านั้น โดยจะไดเ้รียนรูใ้น

รูปแบบออนไลนบ์นแพลตฟอรม์ LearnDi  และเมื่อผูเ้รียนผ่านการอบรมหลกัสตูร  จะไดร้บั ใบประกาศนียบตัร และ 

Digital Credential Badge จาก AIS Academy ซึ่งเป็นมาตรฐานการรบัรองคณุวฒุิระดบัสากล 

นอกจากนี ้โครงการฯ ยงัมีเวิรค์ช๊อปการผลิตสรา้งสรรคน์วตักรรมการเรียนรู ้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดม้ี

โอกาสในการฝึกฝนการผลิตสื่อการสอน และเตรียมความพรอ้มในการผลิตผลงานในการแข่งขนั   

    

กาํหนดการโครงการฯ  

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  ลงทะเบียนรบัสมคัรออนไลน ์:  

https://www.aisacademy.com/educatorsthailand  

1 มิถนุายน – 31 สิงหาคม 2564  รว่มกิจกรรมออนไลน ์และรว่มเรียนรูภ้าคทฤษฎี "การจดัการเรียนการ

สอนออนไลน"์ 

1 – 20 กนัยายน 2564  จดัสง่หวัขอ้ผลงาน และผลงานคลิปวิดีโอ 1 หน่วยการสอน 



 

 

 

30 กนัยายน 2564  ประกาศรายชื่อ ผูผ้่านการคดัเลือก รอบที่ 1 

20 – 22 ตลุาคม 2564  ผูผ้่านการคดัเลือกรอบที่ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการฯ ภาคปฏิบติั "การผลิต

วิดีโอสาํหรบัการสอนออนไลน"์ 

19 พฤศจิกายน 2564  จดัสง่ผลงานคลิปวิดีโอ เพื่อการคดัเลือกรอบชิงชนะเลิศ 

6 – 10 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการฯ ผูท้รงคณุวฒุิ คดัเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ 

15 ธันวาคม 2564  ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศ ประจาํปี 2564 

 

** หมายเหต ุ:  กาํหนดการ วนั เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้แก่ 

ผูส้มคัร / ผูส้ง่ผลงานเขา้รว่มโครงการฯ ณ เฟสบุ๊คกลุม่โครงการฯ : 

https://www.facebook.com/groups/educatorsthailand  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร หรือ ผู้ส่งผลงาน 

1. เป็นนกัการศึกษา ครูผูส้อน บุคลากรดา้นการศึกษาทุกสงักดั และนกัศึกษาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู 

ปีท่ี 4-5 หรือนกัศกึษาฝึกสอน ในทกุกลุม่สาระวิชา และในทกุหน่วยงานการศกึษา อาทิ 

- สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  

- สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (สช.)  

- สาํนกังานการศกึษากรุงเทพมหานคร (กทม.)  

- กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.)  

- สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

- นกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู มหาวิทยาลยัในประเทศไทย 

2. เป็นนกัการศึกษา ครูผูส้อน บุคลากรดา้นการศึกษาและนักศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู ปีท่ี 4-5 

หรือนักศึกษาฝึกสอน ท่ีมีผลงานวิชาการ ดา้นสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ท่ีนักเรียน

สามารถดแูละศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งเป็นผลงานท่ีสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง 

3. มีสถานะเป็น นกัการศึกษา ครูผูส้อน บุคลากรดา้นการศึกษาทุกสงักดั และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูปีท่ี 4-5 หรือนกัศึกษาฝึกสอน ในหน่วยงานการศกึษา, โรงเรียน, วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั 

ณ วนัท่ีสมคัร, วนัท่ีทาํกิจกรรมฯ วนัท่ีประกาศผล และวนัท่ีรบัรางวลั โครงการนาํเสนอผลงานวิชาการ 

THE EDUCATORS THAILAND 

**ผู้สมัคร-ผู้ส่งผลงาน หมายถึง นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก

ประสบการณวิ์ชาชีพครู ปีที่ 4 - 5 หรือนกัศกึษาฝึกสอน 

https://www.facebook.com/groups/educatorsthailand


 

 

 

รายละเอียดการสร้างสรรคผ์ลงาน 

1. ผลงานอยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใตแ้นวคิด “มากกว่าความเป็น...ครูผูส้อน “นวตักรรมการสอนของ

ครูไทยในอนาคต”  

2. ผลงานท่ีสง่ตอ้งแนบเอกสาร “แผนการสอน” หรือ “หลกัสตูร” เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

3. คลิปวิดีโอ โดยผูส้มคัร-ผูส้่งผลงาน ตอ้งดาํเนินการสอนและผลิตดว้ยตนเอง และตอ้งไม่ละเมิดทรพัยส์ิน

ทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอ่ืน รวมถึงตอ้งไม่มีขอ้จาํกดัดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาในการเผยแพรผ่ลงาน 

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

ภายหลงัการสมคัร และเขา้ร่วมกิจกรรมออนไลน ์โครงการฯ  

5. ไม่จาํกดัรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทาํ  

6. องคป์ระกอบที่ใชใ้นการผลิตผลงาน เช่น ผูส้อน ภาพวิดีทศันท์ี่ใช,้ ภาพประกอบ, ภาพกราฟฟิก, เพลง

และดนตรีประกอบ หรืออ่ืนๆ ตอ้งไดร้บัสิทธิมาโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

และตอ้งไม่เขา้ข่ายการกระทาํอ่ืนใดท่ีเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550 และพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 

หากตรวจสอบพบภายหลงั จะถือว่าผลงานดงักลา่ว เป็นโมฆะ และจะตอ้งสง่รางวลัท่ีไดร้บัคืนทัง้หมด ทัง้นี ้

โครงการฯและคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนผูจ้ดัทาํโครงการฯ ไม่มีสว่นรบัผิดชอบในการกระทาํของผูส้ง่ผล

งานเขา้รว่มโครงการฯ  

7. ผลงานท่ีสง่เขา้รว่มโครงการฯ ผูส้มคัร-ผูส้ง่ผลงาน ตอ้งผลิตผลงานขึน้เอง โดยมิไดล้อกเลียน ดดัแปลง 

หรือ ตดัต่อมาจากผลงานของบคุคลอ่ืนและตอ้งไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาใด ๆ ของบคุคลอ่ืน 

 

หลักเกณฑใ์นการตัดสินและการให้คะแนน : 

1. เนือ้หาของผลงานมีความถกูตอ้งตามหลกัสตูร 

2. เทคนิคการนาํเสนอ และการออกแบบ 

2.1. ความถกูตอ้งในการอธิบายเนือ้หา  

2.2. ความน่าสนใจของการนาํเสนอ  

2.3. รูปแบบการนาํเสนอ  

2.4. การสื่อสารเขา้ใจง่าย  

2.5. มีการดาํเนินเรื่องที่น่าติดตาม  

2.6. เทคนิคการใชเ้ครื่องมือในการนาํเสนอ 

3. มีความสมบรูณใ์นคณุภาพทัง้ภาพและเสียง 

4. ความคิดสรา้งสรรค ์ในการผลิตผลงาน     

 



 

 

 

คณะกรรมการในการตัดสินผลงาน 

ผูท้รงคณุวฒุิจากแวดวงการศกึษาไทย และ AIS Academy โดยรายนามประกอบดว้ย 

1.  ศ.ดร.จินตวีร ์คลา้ยสงัข ์   อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร   ท่ีปรกึษาสาํนกังานบริหารโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอรไ์ทย 

3. ดร.รงัสรรค ์วิบลูอปุถมัภ ์   ฝ่ายการศกึษาองคก์ารยนิูเซฟ ประเทศไทย 

4. รศ.ดร.ปราวีณยา สวุรรณณัฐโชติ   อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

5. ดร.เดชานชุิต กตญั�ทูวีทิพย ์  คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม  

6. ผศ.ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ  อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

7. รศ.ดร.อนิรุทธ ์สติมั่น    อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  

8. ผศ.ดร.รฐักร คิดการ    คณบดีคณะครุศาสตร ์และอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยี 

     และนวตักรรมการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

9. รศ.ดร.สรุพล บญุลือ    อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  

10. รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ   หวัหนา้ศนูยวิ์จยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี สาํนกัวิจยั 

     วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารยป์ระจาํ 

ภาควิชาครุศาสตรเ์ทคโนโลยี คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

11. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ ์  ผูช้่วยอธิการบดี ฝ่ายพฒันาสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา 

สาํนกัการศกึษาและนวตักรรมการเรียนรู ้ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

12. รศ.ดร. ทิพรตัน ์สิทธิวงศ ์   หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

13. ผศ.ดร. กอบสขุ คงมนสั    อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโลยีและสื่อสารการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  

14. รศ.ดร.อิศรา กา้นจกัร    รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตรแ์ละพฒันาองคก์ร  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 



 

 

 

15. ดร.ชุติวฒัน ์สวุตัถิพงศ ์   ศนูยวิ์ชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาํนกัเทคโนโลยี 

     การศึกษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

16. อ.กลุเชษฐ์ เล็กประยรู    ผูช้่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร ์ 

อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

17. ดร.สวิุทย ์บงึบวั     นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ สาํนกังานคณะกรรมการ 

     การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ  

18. ดร.วาเลน ดลุยากร    ที่ปรกึษาฝ่ายบรหิารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

19. ดร.ปรง ธาระวานิช    หวัหนา้สถาบนัพฒันาทรพัยากรบุคคล  

บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)  

20. ดร.สพุจน ์ศรีนุตพงษ ์   หวัหนา้สว่นงานการจดัการความรูด้า้นเทคนิค  

บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

 

รางวลั 

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ  

- วฒุิบตัร มอบแก่ผูส้ง่ผลงาน  “ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมรับการคัดสรร”     

โครงการนาํเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจาํปี 2564 

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที ่1  

- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่ผูส้ง่ผลงาน     

“ผู้นําส่ือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”   

โครงการนาํเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจาํปี 2564 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จาํนวน 10 รางวัล 

- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พระราชทาน  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรม-ราชกมุารี   

- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่โรงเรียน วิทยาลยั และอาจารยท่ี์ปรกึษา 

- “ผู้สนับสนุน ผู้นําส่ือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” 

โครงการนาํเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจาํปี 2564 

- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่ผูส้ง่ผลงาน  

- “รางวัลชนะเลิศ ผู้นําส่ือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”  โครงการ

นาํเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจาํปี 2564 

- AIS Academy มอบระบบหอ้งสมดุโรงเรียนยคุ 4.0 “LIBRARY FOR EDUCATION”  

แก่โรงเรียน  วิทยาลยั  
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