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ขอเชิญทุกโรงเรียนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงขอมลูของโครงการหรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือลดความเส่ียงและความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ          

วันหมดเขตในการสงขอมูล – เสาร 25 สิงหาคม 2555  
 

Organisers                                                                                                                               Supporting Partners  

 

 

 

 

ขอมูลเพิ่มเติม  กรุณาดูรายละเอียดในเวปไซด  www.seameo.org 
 

I. ความเปนมา   
 
เน่ืองจากปค.ศ 2005 – ค.ศ 2014 ทางองคการสหประชาชาตไิดประกาศใหเปนศตวรรษสาํหรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน  องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of Education Organization  
หรือ SEAMEO) รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา, วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศญ่ีปุน (Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan หรือ MEXT), องคการยเูนสโกสาํนักงานเพ่ือการศึกษา 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเจเอฟ จัดโครงการประกวดตัวอยางปฏบัิติการที่ด ี(Best  
Practices) ในโรงเรยีน ช่ือวา SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development Award (SEAMEO-Japan  



 

 

ESD Award) หรือโครงการประกวดรางวลัการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนืซ่ึงเปนความรวมมือระหวางองคการซีมีโอและ 
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ประเทศญ่ีปุน  โครงการประกวดน้ีกําหนดจัดขึ้นทุกปตั้งแตปค.ศ 2012 จนถึง ปค.ศ 2014 โดยมี
วัตถปุระสงคของการจัดประกวด SEAMEO-Japan ESD Award คือ  
1. เพ่ือสรางการตระหนักรูถึงความสาํคัญของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนในโรงเรยีนและชุมชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  
2. เพ่ือสงเสริมตัวอยางปฏิบัติการทีด่ขีองโรงเรยีนทางดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  
3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนและแบงปนแนวทางในการปฏิบัตเิพ่ือสงเสรมิการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนในระดับ

โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายระหวางประเทศในภมิูภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศ
ญ่ีปุน  

 
II. หัวขอของการประกวดสําหรับป ค.ศ 2012 (พ.ศ 2555) คือ การจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากภยัพิบัติ 
หรือ Education for Disaster Risk Reduction    
 
เน่ืองจากปญหาดานภัยพิบัติจากธรรมชาต ิอาทิเชนแผนดินไหว นํ้าทวม ซึนามิ โคลนถลม ความแหงแลว พายุไซโคลน เปนตน ที่มี 
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายทีรุ่นแรงทั้งตอชีวิตและชุมชน ดังน้ันหัวขอสาํหรบัการ 
ประกวดสําหรับป ค.ศ 2012 คือ การจัดการศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยงจากภยัพิบัติ (Education for Disaster Risk Reduction). โดยมี 
วัตถปุระสงค คือ  
1.       เพ่ือสงเสรมิใหเกิดความตระหนักรูและสงเสริมความสาํคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือลดความเสีย่งจากภยัพิบัติ ในโรงเรยีน

 และชุมชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
2.  เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือและแบงปนแนวทางปฏบัิติของตัวอยางที่ดรีะหวางโรงเรยีนและชุมชนในภูมิภาคเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใตและในประเทศญ่ีปุน 
3.  เพ่ือสงเสรมิใหโรงเรยีนและชุมชนมีการวางแผน และเตรียมความพรอมในกรณีทีเ่กิดภยัพิบัตธิรรมชาติขึน้ ทั้งน้ีเพ่ือลคความ

 เสียหายและความเสีย่งที่จะเกิดขึ้นจากภยัพิบัตดิังกลาว  
 

III. ทุกโรงเรยีนในประเทศภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉยีงใตไดรับเชญิเขารวมการประกวดครัง้น้ี  
 
ทุกโรงเรยีนรัฐบาล และโรงเรยีนเอกชนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ไดแกประเทศบรไูนดารสุลาม กัมพูชา  
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สงิคโปร เวยีดนาม ติมอรเสลเต และไทย ไดรบัเชิญในการสงขอมูลของตวัอยางการ 
ปฏิบัติการทีด่ี (Best Practices) ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยงจากภยัพิบัติ เขารวมการประกวดครัง้น้ี เพ่ือการ 
เผยแพรและแบนปนแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากภยัพิบัติ ใหแกโรงเรยีนอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตไดนําไปปฎิบัต.ิ         
 

IV. รางวัล   
 

1)  รางวัลที ่ 1   
- เงินรางวลัสาํหรบัโรงเรยีนมูลคา  

US$1,500 

- ศึกษาดงูานเปนหมูคณะทีป่ระเทศ
ญ่ีปุน 4 วัน (4-6 คน)   

(กรุณาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเวปไซด)  

2)  รางวัลที ่ 2   
- เงินรางวลัสาํหรบัโรงเรยีนมูลคา  

US$1,000 
 

3)  รางวัลที ่ 3  

- เงินรางวลัสาํหรบัโรงเรยีนมูลคา  
US$ 500 

 

 

4)  รางวัลพิเศษจาก the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. สาํหรบักิจกรรมการลดความเสยีงจากภยัพิบัติซ่ึงดําเนินการโดย
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจํานวนนอยกวา 150 คน  – เงินรางวัลมูลคา US$1,000 
 

ทุกโรงเรยีนที่ไดรบัรางวลัจะไดรบัโลหประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งประกาศนียบัตรสาํหรบัครูและนักเรยีนที่เก่ียวของในการรวมวาง 



 

 

แผนและดําเนินงานโครงการดังกลาว นอกจากน้ีผูแทนของโรงเรยีนจะไดรบัเชิญเขารวมพิธีการมอบรางวลัซ่ึงจะจัดที่งานประชุม
ผูบริหารการศึกษาระดับสูงแหงภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรอื SEAMEO High Officials Meeting ในเดือนพฤศจิกายนที่
กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย    
 
V.         เกณฑในการตัดสิน- กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในเวปไซด www.seameo.org     
 
เกณฑในการตดัสนิประกอบดวย     

• Innovation and Creativity (นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค) เปนโครงการใหมทีร่ิเริ่มโดยโรงเรียน หรือเปนโครงการ
ที่ทางโรงเรยีนพัฒนาปรับปรงุมาจากที่อื่น     

• Strategy/ modality of implementation (กลยุทธและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ) มีการกําหนดเปาหมาย 
แผนงาน วธิีการปฎิบัต ิ และการจัดหางบประมาณหรอืทรพัยากรอื่นๆ ที่ชัดเจน โดยบูรณาการรวมกับแผนงานบรหิาร
จัดการของโรงเรยีน รวมทั้งมีการสอดแทรกความรูในเน้ือหาการเรียนการสอนของทุกวิชา  และมีการกําหนดวธิีการ
ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน     

• Reliability  (ความนาเช่ือถอื)  มีการแสดงผลถึงความสําเร็จจากผลการประเมิน หลังจากที่นําโครงการน้ีไปดําเนินการ   
• Sustainability (ความยั่งยืน) มีการแสดงถึงแผนงานที่ทําใหโครงการน้ีสามารถดําเนินการตอไปไดในอนาคต  หรอื

แผนการระยะยาวในการดาํเนินโครงการหรอืกิจกรรม รวมทัง้การไดรับสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ   
• Impact  (ผลที่เกิดจากการดําเนินงาน) ประโยชนตอครู นักเรียน และชุมชน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการเปล่ียน

ทัศนคติของครู นักเรยีนและชุมชนเพ่ือการเตรียมความพรอมในการรบัปญหาจากภยัพิบัติ   
• Applicability (ความสามารถในการประยุกตใชได) กิจกรรมหรือโครงการของโรงเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดกับภัย

พิบัติอื่นๆ หรอืนําไปใชไดกับชุมชนหรอืโรงเรยีนอื่นๆ ได     
 

VI.        ขอกําหนดในการสงขอมูลของโรงเรียนเขารวมการโครงการประกวด 
 

• ทางโรงเรียนตองสงขอมูลของโครงการมาที่สาํนักงานเลขาธกิารซีมีโอ ภายในวันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555  

• แตละโรงเรยีนสามารถสงไดมากที่สดุ 2 โครงการ       
• โรงเรียนตองสงขอมูลของโครงการเปนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฟอรมที่กาํหนด คือ “Submission Form of 

SEAMEO-Japan ESD Award” ซ่ึงสามารถดาวนโหลดเอกสารเปน Word Document ไดจากเวปไซดของซีมีโอ 
(www.seameo.org) หรือขอขอมูลผานอีเมล (seameojapan.award@seameo.org)  

• รายละเอียดของการสงขอมูลเขารวมการประกวด และรายละเอยีดของเกณฑในการตดัสนิไดระบุอยูในแบบฟอรม 
“Submission Form”  และในเวปไซด         

 

VII.        วันสําคญั    
 
25 สิงหาคม 2555:   วันสดุทายของการสงขอมูลโครงการเขารวมประกวด    
30 กันยายน 2555:   ประกาศรายช่ือโรงเรยีนที่ไดรบัรางวลั โดยสามารถตรวจสอบไดจากเวปไซดของซีมีโอ   

   www.seameo.org   
 

VIII.       สอบถามขอมูลเพิ่มเติม – www.seameo.org     
 
สํานักงานเลขาธกิารซีมีโอ  
เลขที่ 920 ถ. สขุุมวิท  เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110  โทร 02-391 0144  กดตอ 601 โทรสาร 02 381 2587    
อีเมล - seameojapan.award@seameo.org   
 

 


