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ขอเชิญทุกโรงเรียนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงขอมูลของโครงการหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ

วันหมดเขตในการสงขอมูล – เสาร 25 สิงหาคม 2555

Organisers

Supporting Partners

ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดในเวปไซด www.seameo.org
I.

ความเปนมา

เนื่องจากปค.ศ 2005 – ค.ศ 2014 ทางองคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนศตวรรษสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of Education Organization
หรือ SEAMEO) รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศญีป่ ุน (Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan หรือ MEXT), องคการยูเนสโกสํานักงานเพือ่ การศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเจเอฟ จัดโครงการประกวดตัวอยางปฏิบัติการที่ดี (Best
Practices) ในโรงเรียน ชื่อวา SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development Award (SEAMEO-Japan

ESD Award) หรือโครงการประกวดรางวัลการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเปนความรวมมือระหวางองคการซีมีโอและ
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ประเทศญี่ปุน โครงการประกวดนีก้ ําหนดจัดขึ้นทุกปตั้งแตปค.ศ 2012 จนถึง ปค.ศ 2014 โดยมี
วัตถุประสงคของการจัดประกวด SEAMEO-Japan ESD Award คือ
1.
เพื่อสรางการตระหนักรูถ ึงความสําคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2.
เพื่อสงเสริมตัวอยางปฏิบัติการทีด่ ขี องโรงเรียนทางดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
3.
เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนและแบงปนแนวทางในการปฏิบัตเิ พือ่ สงเสริมการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืนในระดับ
โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายระหวางประเทศในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศ
ญี่ปุน
II.

หัวขอของการประกวดสําหรับป ค.ศ 2012 (พ.ศ 2555) คือ การจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ

หรือ Education for Disaster Risk Reduction

เนื่องจากปญหาดานภัยพิบัติจากธรรมชาติ อาทิเชนแผนดินไหว น้ําทวม ซึนามิ โคลนถลม ความแหงแลว พายุไซโคลน เปนตน ที่มี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทีร่ ุนแรงทั้งตอชีวิตและชุมชน ดังนั้นหัวขอสําหรับการ
ประกวดสําหรับป ค.ศ 2012 คือ การจัดการศึกษาเพือ่ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ (Education for Disaster Risk Reduction). โดยมี
วัตถุประสงค คือ
1.
เพื่อสงเสริมใหเกิดความตระหนักรูแ ละสงเสริมความสําคัญของการจัดการศึกษาเพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยพิบัติ ในโรงเรียน
และชุมชน ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2.
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือและแบงปนแนวทางปฏิบตั ิของตัวอยางที่ดรี ะหวางโรงเรียนและชุมชนในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและในประเทศญีป่ ุน
3.
เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนและชุมชนมีการวางแผน และเตรียมความพรอมในกรณีทเี่ กิดภัยพิบัตธิ รรมชาติขนึ้ ทั้งนี้เพื่อลคความ
เสียหายและความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัตดิ ังกลาว
III.

ทุกโรงเรียนในประเทศภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดรับเชิญเขารวมการประกวดครัง้ นี้

ทุกโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแกประเทศบรูไนดารุสลาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ติมอรเสลเต และไทย ไดรบั เชิญในการสงขอมูลของตัวอยางการ
ปฏิบตั ิการทีด่ ี (Best Practices) ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เขารวมการประกวดครัง้ นี้ เพื่อการ
เผยแพรและแบนปนแนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ใหแกโรงเรียนอื่น ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดนําไปปฎิบัต.ิ
IV.
1)
-

รางวัล
รางวัลที่ 1
เงินรางวัลสําหรับโรงเรียนมูลคา
US$1,500

2)
-

รางวัลที่ 2
เงินรางวัลสําหรับโรงเรียนมูลคา
US$1,000

3)
-

รางวัลที่ 3
เงินรางวัลสําหรับโรงเรียนมูลคา
US$ 500

-

ศึกษาดูงานเปนหมูคณะทีป่ ระเทศ
ญี่ปุน 4 วัน (4-6 คน)
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเวปไซด)
รางวัลพิเศษจาก the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. สําหรับกิจกรรมการลดความเสียงจากภัยพิบัติซึ่งดําเนินการโดย
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจํานวนนอยกวา 150 คน – เงินรางวัลมูลคา US$1,000
4)

ทุกโรงเรียนที่ไดรบั รางวัลจะไดรบั โลหป ระกาศเกียรติคุณ รวมทั้งประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนที่เกี่ยวของในการรวมวาง

แผนและดําเนินงานโครงการดังกลาว นอกจากนีผ้ แู ทนของโรงเรียนจะไดรบั เชิญเขารวมพิธีการมอบรางวัลซึ่งจะจัดที่งานประชุม
ผูบริหารการศึกษาระดับสูงแหงภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ SEAMEO High Officials Meeting ในเดือนพฤศจิกายนที่
กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย

เกณฑในการตัดสิน- กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในเวปไซด www.seameo.org

V.

เกณฑในการตัดสินประกอบดวย
· Innovation and Creativity (นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค) เปนโครงการใหมทรี่ ิเริ่มโดยโรงเรียน หรือเปนโครงการ
ที่ทางโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงมาจากที่อื่น
· Strategy/ modality of implementation (กลยุทธและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ) มีการกําหนดเปาหมาย
แผนงาน วิธีการปฎิบัติ และการจัดหางบประมาณหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ชดั เจน โดยบูรณาการรวมกับแผนงานบริหาร
จัดการของโรงเรียน รวมทั้งมีการสอดแทรกความรูในเนื้อหาการเรียนการสอนของทุกวิชา
และมีการกําหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผลที่ชดั เจน
· Reliability (ความนาเชื่อถือ) มีการแสดงผลถึงความสําเร็จจากผลการประเมิน หลังจากที่นําโครงการนี้ไปดําเนินการ
· Sustainability (ความยั่งยืน) มีการแสดงถึงแผนงานที่ทําใหโครงการนี้สามารถดําเนินการตอไปไดในอนาคต
หรือ
แผนการระยะยาวในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม รวมทัง้ การไดรับสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ
· Impact (ผลที่เกิดจากการดําเนินงาน) ประโยชนตอครู นักเรียน และชุมชน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของโครงการในการเปลี่ยน
ทัศนคติของครู นักเรียนและชุมชนเพื่อการเตรียมความพรอมในการรับปญหาจากภัยพิบัติ
· Applicability (ความสามารถในการประยุกตใชได) กิจกรรมหรือโครงการของโรงเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดกับภัย
พิบัติอื่นๆ หรือนําไปใชไดกับชุมชนหรือโรงเรียนอื่นๆ ได

ขอกําหนดในการสงขอมูลของโรงเรียนเขารวมการโครงการประกวด

VI.
·
·
·

·

VII.

ทางโรงเรียนตองสงขอมูลของโครงการมาที่สาํ นักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555
แตละโรงเรียนสามารถสงไดมากที่สดุ 2 โครงการ
โรงเรียนตองสงขอมูลของโครงการเปนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฟอรมที่กาํ หนด คือ “Submission Form of
SEAMEO-Japan ESD Award” ซึ่งสามารถดาวนโหลดเอกสารเปน Word Document ไดจากเวปไซดของซีมีโอ
(www.seameo.org) หรือขอขอมูลผานอีเมล (seameojapan.award@seameo.org)
รายละเอียดของการสงขอมูลเขารวมการประกวด
และรายละเอียดของเกณฑในการตัดสินไดระบุอยูในแบบฟอรม
“Submission Form” และในเวปไซด

วันสําคัญ

25 สิงหาคม 2555:
30 กันยายน 2555:
VIII.

วันสุดทายของการสงขอมูลโครงการเขารวมประกวด
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ไดรบั รางวัล โดยสามารถตรวจสอบไดจากเวปไซดของซีมโี อ
www.seameo.org

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม – www.seameo.org

สํานักงานเลขาธิการซีมโี อ
เลขที่ 920 ถ. สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร 02-391 0144 กดตอ 601 โทรสาร 02 381 2587
อีเมล - seameojapan.award@seameo.org

