
	  

 

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 
กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 

 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก การพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการสื่อสารนั้น 
จำเป็นต้องมีเวทีเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 
กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016  ก้าวสู่ปีที่ 12 เป็นโครงการคัดเลือกครูระดับชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั่วประเทศ ที่มีผลงานวิชการด้านแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยี 
และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน   
วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ  

•   เพื่อกระตุ้นให้ครูไทย นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
เพื่อเกิดการเรียนรู้แก่เด็กไทย   

•   เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  

•   กระตุ้นให้บุคลากรครูในประเทศไทย 
หันมาสนใจในการพัฒนาแนวทางการสอนของตนมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของวงการศึกษาของประเทศไทย  

คุณสมบัติของครูผู้สมัคร : 

•   เป็นครผูู้สอนใน ระดับอนุบาล  ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษา  ในทุกกลุ่มสาระวิชา   

•   เป็นครไูทย หัวใจไอที ที่มีผลงานวิชาการของตนเอง ในการสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการ และหรือ 
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา และหรือการสอนทุกสาระการเรียนรู้  มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาไทย 
ต่อเพื่อนครูและนักเรียน และวงการการศึกษาไทย 

คณะกรรมการในการตัดสิน  

•   ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

•   ผู้ทรงคุณวุฒิ แวดวงการศึกษาไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
โดยการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

•   คณะครูตัวแทน Thailand Innovative Teachers Leadership  Award  ปี 2004 – ปัจจุบัน  

กำหนดการส่งผลงาน และนำเสนอผลงาน 

18 กันยายน  –  15 พฤศจิกายน 2558            ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ https://sway.com/jlF95cazxlXhYU0_ 
15 พฤศจิกายน 2558    ปิดการรับสมัคร  
16 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2558  ผู้สมัคร-ส่งผลงาน และร่วมกิจกรรมออนไลน์เพื่อการคัดเลือกรอบแรก 
18 มกราคม 2559     ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ติดตามได้ที่   

แฟนเพจ https://www.facebook.com/PILThailand  
กุมภาพันธ์ 2559    นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศแบบโปสเตอร ์พร้อมบรรยายผลงานด้วย   
                                                                ตนเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ 
 

** หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านอีเมล ์และหน้าแฟนเพจ Thailand 
Partners in Learning : https://www.facebook.com/PILThailand 



	  

 

รางวัลเกียรติยศ 
รอบรองชนะเลิศ  (ประกาศผลรอบแรก)  

•   ใบประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
และโครงการ Microsoft Partners in Learning  โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  

รอบชิงชนะเลิศ  
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจะพิจารณาคัดเลือกครู  ที่ได้รับรางวัลจากโครงการฯ นี้จำนวน  10 ท่าน    

•   โลร่างวัลเกียรติยศ  

•   เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ 
Partners in Learning  โดย บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  

•   เงินรางวัลสนับสนุน จำนวนท่านละ 10,000 บาท 

•   มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมครูและผู้บริหารทางการศึกษาทั่วโลก  “Microsoft Partners in 
Learning Global Forum”  

•   โครงการ Partners in Learning  สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง  
 

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

1.   มีสถานะเป็นครูประจำการในโรงเรียนที่สมัคร ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และวันจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใตโ้ครงการ 
Partners in Learning Thailand Forum 2016 และกิจกรรม  Thailand Innovative Teachers  Leadership Awards 2016          
ครูผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว  

2.   ครู  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ทั้งสิ้น 
3.   หากครูผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ มีปัญหาต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ให้อีเมล์มาที่ ITLA2016@outlook.com     
4.   โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ ์ติดต่อและตอบอีเมล์เฉพาะผู้ใช้อีเมล์ username@ :1.@hotmail.com (@hotmail.co.th)  และ 

2.@outlook.com (outlook.co.th) เท่านั้น 
5.   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และโครงการ Partners in Learning โดย บริษัท 

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของครูผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด 
และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และหรือเผยแพรผ่ลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง 
วีดิทัศน์  โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนทุกรูปแบบ โดยลิขสิทธ์ิผลงานยังคงเป็นของ 
เจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จำกัด โครงการ Partnes in Learning ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ และผลงานดังกล่าว  

6.   ครูที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 10  ท่าน ทุกป ีจากกิจกรรม Thailand Innovative Teachers 
Leadership 2004-2015 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสแก่เพื่อนครูจากทั่วประเทศ 

7.   โครงการ Partners in Learning  โดย บริษัท ไมโครซอฟท์  (ประเทศไทย) จำกัด  ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน 
หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา 
ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน  และถือว่าสละสิทธิก์ารแข่งขัน 
และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัล ถ้วยรางวัลฯ ได ้

8.   ไมโครซอฟท์ และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา 
ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 
หรือเมื่อไดเ้ผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด 



	  

9.   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม ทั้งในใบสมัคร และแบบนำเสนอผลงาน “ครูผู้ส่งผลงาน” 
สามารถทำได้ โดยการทำหนังสือชี้แจงสาเหตุพร้อมลงนามรับรอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน โดยส่งมาที ่      ผู้จัดการ-
ผู้บริหารโครงการ | คุณเรวดี รามสูตร  |  ITLA2016@outlook.com    ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับ ผูจ้ัดการ-
ผูบ้ริหารโครงการฯ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

•   ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัคร พร้อมดาวน์โหลดแบบการนำเสนอผลงานได้ที่  
https://sway.com/jlF95cazxlXhYU0_ 

•   ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องที่ แฟนเพจ Thailand Partners in Learning 
https://www.facebook.com/PILThailand 

•   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ่Email : ITLA2016@outlook.com 

 

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

 

 


