
 

 

 

 
 

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 
“มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน “นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” 

 
 

มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน วิชาชีพครูเป็นสิ่งที่สำคัญมีบทบาทมากในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ครูผู้สอน คือ
ผู้ทำให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหาความรู้ รวมไปถึงการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ 
นักเรียน ซึ ่งสื ่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ครูผู ้สอนนำมาใช้จัดกิจก รรมการเรียนการสอน หากมีความ
หลากหลาย ก็จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จัก
วิธีการแสวงหาความรู้ 
 
AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิและเป็นเวทีให้กับนักการศึกษา ครูผูส้อน บุคลากรดา้นการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักการศึกษา ครูผูส้อน บุคลากร
ด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านการเรยีนการสอน
ให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงคห์ลักของโครงการฯ : 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ในการจัดการเรียนรู้ทุก
สาระวิชา 

2. เพื่อนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัดและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มี
เวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ที่เป็นผลผลิตของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้าง 

3. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ นักการศึกษา ครู บุคลากรการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านความเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมการสอน 

4. สร้างความตระหนักให้ นักการศึกษา ครูผู ้สอน บุคลากรด้ านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในประเทศไทย เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานวัตกรรมการ
สอนของตนให้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย 

 
เป้าหมายของโครงการฯ : 
 

1. สนับสนุนกิจกรรม ผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการเรียนการสอน 
โดย AIS Academy และ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 

2. เป็นเวทีเพื่อการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อ
การเรียนการสอน โดยมีนักการศึกษา ครูผู ้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 คน 

3. สนับสนุนนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู  ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อการเรียนการ
สอนอย่างสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระวิชา ในระดับช่วงช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา   
 



 

 

 

 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร หรือ ผู้ส่งผลงาน : 

1. เป็นนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
ปีท่ี 4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ในทุกกลุ่มสาระวิชา และในทุกหน่วยงานการศึกษา อาทิ 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  
- สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)  
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)  
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

2. เป็นนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีที่ 4-5 
หรือนักศึกษาฝึกสอน ที่มีผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่นักเรียน
สามารถดูและศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

3. มีสถานะเป็น นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูปีที ่ 4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ในหน่วยงานการศึกษา , โรงเร ียน, วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย ณ วันท่ีสมัคร, วันท่ีทำกิจกรรมฯ วันท่ีประกาศผล และวันท่ีรับรางวัล โครงการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 

**ผู ้สมัคร-ผู ้ส่งผลงาน หมายถึง นักการศึกษา ครูผู ้สอน บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีท่ี 4 - 5 หรือนักศึกษาฝึกสอน 

รายละเอียดผลงาน : 
1. ผลงานอยู่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความเปน็...ครูผูส้อน “นวัตกรรมการสอนของ

ครูไทยในอนาคต”  
2. ผลงานท่ีส่งต้องแนบเอกสาร “แผนการสอน” หรือ “หลักสตูร” เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
3. คลิปวิดีโอ โดยผูส้มัคร-ผูส้่งผลงาน ต้องดำเนินการสอนและผลิตดว้ยตนเอง และต้องไม่ละเมดิทรัพยส์ิน

ทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น รวมถึงต้องไม่มีข้อจำกัดด้านทรัพยส์นิทางปัญญาในการเผยแพรผ่ลงาน 
4. คลิปวิดีโอ : ความยาวรวม Title และ End Credit พร้อมรูปแบบ คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบ

ภายหลังการสมัคร และเข้าร่วมกจิกรรมออนไลน์ โครงการฯ  
5. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ  
6. องค์ประกอบท่ีใช้ในการผลิตผลงาน เช่น ผู้สอน ภาพวิดีทัศน์ท่ีใช้, ภาพประกอบ, ภาพกราฟฟิก, เพลง

และดนตรีประกอบ หรืออ่ืนๆ ต้องได้รับสิทธิมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดท่ีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผลงานดังกล่าว เป็นโมฆะ และจะต้องส่งรางวัลทีไ่ดร้ับคืนทั้งหมด ท้ังนี้ 
โครงการฯและคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนผู้จัดทำโครงการฯ ไม่มสี่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้ส่งผล
งานเข้าร่วมโครงการฯ  

7. ผลงานท่ีส่งเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สมคัร-ผูส้่งผลงาน ต้องผลติผลงานข้ึนเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดดัแปลง 
หรือ ตัดต่อมาจากผลงานของบุคคลอื่นและต้องไมล่ะเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น 

 
 
 



 

 

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินและการให้คะแนน : 
 

1. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักสูตร 
2. เทคนิคการนำเสนอ และการออกแบบ 

2.1. ความถูกต้องในการอธิบายเนื้อหา  
2.2. ความน่าสนใจของการนำเสนอ  
2.3. รูปแบบการนำเสนอ  
2.4. การสื่อสารเข้าใจง่าย  
2.5. มีการดำเนินเรื่องที่น่าติดตาม  
2.6. เทคนิคการใช้เครื่องมือในการนำเสนอ 

3. มีความสมบูรณ์ในคุณภาพทั้งภาพและเสียง 
4. ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงาน     

 
คณะกรรมการในการตัดสินผลงาน :  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงการศึกษาไทย และ AIS Academy โดยรายนามประกอบด้วย 
 

1.  ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์   อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2. ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลศิชโลฬาร   ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการศึกษา 
3. ดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์   ฝ่ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
4. รศ.ดร.ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
5. ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย ์  คณบดี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม  
6. ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
7. รศ.ดร.อนิรุทธ์ สตมิั่น   อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
8. ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ   คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลย ี

    และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
9. รศ.ดร.สรุพล บุญลือ   อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
10. รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรณุ   หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจยั 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ประจำ 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝา่ยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
สำนักการศึกษาและนวตักรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

12. รศ.ดร. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์   หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. ผศ.ดร. กอบสุข คงมนัส   อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

14. รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร   รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และพฒันาองค์กร  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  



 

 

 

15. ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์   ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยี 
    การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

16. อาจารย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร   อาจารย์ประจำคณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
17. ดร.สุวิทย์ บึงบัว    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  

18. ดร.วาเลน ดลุยากร    ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
19. ดร.ปรง ธาระวานิช    หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบคุคล  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน)  
20. ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์   หัวหน้าส่วนงานการจดัการความรูด้้านเทคนิค  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) 
 
กำหนดการโครงการฯ  
 

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  ลงทะเบียนรบัสมคัรออนไลน์ : 
www.aisacademy.com/educatorsthailand 

1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564  ร่วมกิจกรรมออนไลน์ และร่วมเรียนรู้ภาคทฤษฎี "การจดัการ
เรียนการสอนออนไลน์" 

15 สิงหาคม 2564  จัดส่งหัวข้อผลงาน และผลงานคลปิวิดีโอ 1 หน่วยการสอน 
16 สิงหาคม – 26 กันยายน 2564  ร่วมกิจกรรมออนไลน์ และร่วมเรียนรู้ภาคทฤษฎี "การผลติวิดีโอ

สำหรับการสอนออนไลน์" และ "การวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา" (ต่อ) 

30 กันยายน 2564  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 
20 – 22 ตุลาคม 2564  ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ร่วมกจิกรรมโครงการฯ ภาคปฏิบัติ 

"การผลติวิดีโอสำหรับการสอนออนไลน์" 
19 พฤศจิกายน 2564  จัดส่งผลงานคลิปวดิีโอ เพื่อการคดัเลือกรอบชิงชนะเลิศ 
6 – 10 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ 
15 ธันวาคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2564 

 
** หมายเหตุ :  กำหนดการ วัน เวลาและสถานท่ี อาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจง้ให้ทราบอีกครั้งแก่ 

ผู้สมคัร / ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ณ เฟสบุ๊คกลุ่มโครงการฯ : 
www.facebook.com/group/educators 

 
รางวัลเกียรติยศ :  
 
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ  

- วุฒิบัตร มอบแก่ผูส้่งผลงาน  “ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมรับการคัดสรร”     
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 

 
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1  

- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่ผู้ส่งผลงาน     
“ผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”   
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 

 

http://www.aisacademy.com/educatorsthailand
http://www.facebook.com/group/educators


 

 

 

 
 
ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จำนวน 10 รางวัล 
 

 
 

- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่โรงเรียน วิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษา 
- “ผู้สนับสนุน ผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” 

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 
- ใบประกาศเกียรติคณุ มอบแก่ผู้ส่งผลงาน  

- “รางวัลชนะเลิศ ผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ”  โครงการ
นำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 

- AIS Academy มอบระบบห้องสมดุโรงเรียนยุค 4.0 “LIBRARY FOR EDUCATION”  
แก่โรงเรียน  วิทยาลัย  
 

ขั้นตอนและเง่ือนไขการสมัครเขา้ร่วมโครงการฯ : 
1. กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ : www.aisacademy.com/educatorsthailand  
2. กรุณาสมัครก่อนเวลาที่กำหนดและหลีกเลีย่งการสมัครช่วงเวลาใกล้ปิดระบบ เนื่องจากระบบอาจปดิ

ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 10 – 45 นาที และอาจเกิดปัญหาของระบบ จากการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก  
3. คณะกรรมการโครงการฯ อาจขอข้อมูล เพื่อการพิจารณาเพิม่เตมิภายหลังจากการส่งใบสมัครของท่าน  
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีที่ 4-5 หรือนักศึกษาฝึกสอน ต้องแจ้ง-ระบุ : ช่ืออาจารย์ที่ปรกึษา 

และมหาวิทยาลัย  
5. ผู้สมัคร-ผูส้่งผลงาน ต้องเข้าร่วมเฟสบุ๊คกลุ่ม : www.facebook.com/group/educators เพื่อร่วม

กิจกรรมออนไลน์ เรียนรูร้่วมกัน รบัข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และเขา้สู่กระบวนการคัดสรรในรอบต่างๆ  
6. ผู้สมัคร-ผูส้่งผลงาน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และร่วมเรียนรู้ทฤษฏี ครบทุกหัวข้อ  
7. ผู้สมัคร-ผูส้่งผลงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น  
8. หากพบปัญหาในการเข้าร่วมโครงการฯ ผูส้มัคร-ผูส้่งผลงานสามารถติดต่อสอบถาม โดยส่งอีเมล์มาที่ 

ผู้จัดการ-ผู้บรหิารโครงการฯ คุณเรวดี รามสูตร : Rewadee.ra@outlook.com  

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aisacademy.com%2Feducatorsthailand&data=04%7C01%7Cpichchas%40ais.co.th%7Cd4e1ff5d63be42c82dcb08d8ef6ed681%7C833df66461c84af0bcceb9eed5f10e5a%7C0%7C0%7C637522606621311274%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vF1W3o%2FVZHdc6Y9Yub01i30schOch%2FnsV5Bp1NyKBdA%3D&reserved=0
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:Rewadee.ra@outlook.com


 

 

 

9. กรรมสิทธ์ิและทรัพยส์ินทางปญัญาในผลงาน คลิปวดิิโอ ตลอดจนเอกสารทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ 
ให้ตกเป็นของบริษัท เลิร์นดิ จำกดั (ผู้จัดทำโครงการ ฯ) แตเ่พียงผู้เดียว 

10.ผลงานท่ีส่งเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สมคัร-ผูส้่งผลงาน ต้องผลติผลงานข้ึนเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดดัแปลง 
หรือ ตัดต่อมาจากผลงานของบุคคลอื่น โดยไมไ่ด้รับการอนุญาต หรอืไม่ได้ใส่ข้อมลูอ้างอิงแหล่งที่มา และต้องไม่
ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น โครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนผู้จดัทำโครงการฯ 
ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไมไ่ด้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา 
หากตรวจพบถือว่าขาดคณุสมบัติในการแข่งขันและถือว่าสละสิทธ์ิการแข่งขัน และรับรางวัล โดยคณะกรรมการฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนรางวัล 

11. โครงการฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนผู้จัดทำโครงการฯ ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานของ ผู้สมัคร-ผู้ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการ  

12. ผลการตดัสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด  
13. ติดต่อสอบถามขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมลูในใบสมัคร และ/หรือการนำเสนอผลงาน ผู้สมัคร-ผู้

ส่งผลงาน สามารถทำได้ โดย  
o ทำหนังสือช้ีแจงสาเหตุพร้อมลงนามรับรอง โดย ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัด, ผู้อำนวยการ

โรงเรียน, ผู้อำนวยการวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษา  
o ส่งมาที่ : ผู้จดัการ-ผู้บริหารโครงการฯ คุณเรวดี รามสตูร Rewadee.ra@outlook.com  
o ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กบั ผู้จัดการ-ผู้บรหิารโครงการฯ  
14. ผู้สมัคร-ผู้ส่งผลงาน ถือว่าไดร้บัทราบ และยอมรับเงื่อนไขการเขา้ร่วมโครงการฯ แล้ว 

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

mailto:Rewadee.ra@outlook.com
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