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ขอเชิ ญโรงเรียนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ส่งข้อมูลของโครงการหรือกิ จกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่ออนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี

วันหมดเขตในการส่งข้อมูล – ศุกร์ 4 กันยายน 2558
Organisers

Supporting Partner

More information, visit www.seameo.org

I.
ความเป็ นมา
เนื่องจากปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2557 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็ นศตวรรษสําหรับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization หรือ SEAMEO)
จึงได้รว่ มกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญีป่ นุ่ (Ministry of Education,

Culture, Sports, Science and Technology, Japan หรือ MEXT) และองค์การยูเนสโก สํานักงานเพือ่ การศึกษาในภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟิก จัดโครงการประกวดตัวอย่างปฏิบตั กิ ารทีด่ ี (Best Practices) ในโรงเรียน ชือ่ ว่า SEAMEO-Japan Education for
Sustainable Development Award (SEAMEO-Japan ESD Award) หรือโครงการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ซึง่ โครงการ
ประกวดนี้กาํ หนดจัดขึน้ ทุกปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
1. เพือ่ สร้างการตระหนักรูถ้ งึ ความสําคัญของการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในโรงเรียนและชุมชนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ั ่ นในโรงเรียนและชุมชนในเอเชีย
2. เพือ่ ส่งเสริมตัวอย่างปฏิบตั กิ ารทีด่ ขี องโรงเรียนทางด้านการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ตะวันออกเฉียงใต้
3. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นและแบ่งปนั แนวทางในการปฏิบตั สิ าํ หรับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในระดับ
โรงเรียนและชุมชน รวมทัง้ กระตุน้ ให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั
ประเทศญีป่ นุ่
II.
หัวข้อของการประกวดสําหรับปี พ.ศ 2558 คือ การจัดการศึกษาเพื่ออนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
ปจั จัยต่างๆ เช่น การเป็นเมืองอุตสาหกรรม โลกาภิวฒ
ั น์ และการเปลีย่ นแปลงทางสังคมนัน้ เป็นอันตรายอย่างยิง่ ต่อวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทเ่ี ป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะอนุ รกั ษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทแ่ี ตกต่างและ
น่าสนใจเหล่านี้ไว้สาํ หรับอนุชนรุน่ หลัง SEAMEO-Japan ESD Award จึงได้เลือก “การจัดการศึกษาเพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณี” เป็นหัวข้อสําหรับการประกวดในปี พ.ศ. 2558
ขอบเขตของ “วัฒนธรรมประเพณี” สําหรับรางวัลนี้ ได้รวมถึงหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ตามทีร่ ะบุไว้ในความหมายของ มรดก
วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ 1 โดยยูเนสโก) :
1. การแสดงออกในการใช้ภาษา รวมทัง้ การเล่าเรือ่ งประวัตแิ ละขนมธรรมเนียมทีถ่ ่ายทอดสูร่ นุ่ ต่อไปโดยเล่าปากเปล่า
2. ศิลปะการแสดง
3. ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างสังคม พิธกี รรม และประเพณี
4. ความรูแ้ ละธรรมเนียมปฏิบต้ ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับธรรมชาติและจักรวาล
5. งานช่างฝี มอ
ื
ผลงานทีโ่ รงเรียนส่งเข้ามาประกวดในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี” ควรจะครอบคลุมหลักเกณฑ์ตา่ งๆ
ดังต่อไปนี้
1. ผลงานทีส่ ง่ มาควรจะตรงกับหัวข้อของการประกวดและขอบเขตของ “วัฒนธรรมประเพณี” ตามทีน่ ิยามไว้ขา้ งต้น
2. ผลงานทีส่ ง่ มาควรจะแสดงให้เห็นว่าแผนงานของโรงเรียนทีส่ ามารถส่งเสริมความเข้าใจและความรับผิดชอบทางวัฒนธรรมระหว่างคุณครู นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถแสดงถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีทส่ี ง่ เสริมการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของสังคม
3. ผลงานทีส่ ง่ มาควรแสดงถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ ทักษะ และคุณค่าทีแ่ ฝงอยู่
ในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นหนึ่งไปสูอ่ กี รุน่ หนึ่ง เพือ่ ทีจ่ ะรักษาธรรมเนียมปฏิบตั ใิ ห้คงอยูแ่ ละมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
กลุม่ ทีย่ งั คงดําเนินตามวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้อยู่
ข้อมูลอ้างอิง:1 Learning with Intangible Heritage for a Sustainable Future, Guidelines for Educators in Asia-Pacific Region, UNESCO Bangkok, 2015.

III. ทุกโรงเรียนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้รบั เชิ ญเข้าร่วมการประกวดครัง้ นี้
โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน ทัง้ ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม ทุกแห่งในประเทศภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
บรูไนดารุสลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ติมอร์เสลเต้ และไทย ได้รบั เชิญในการส่ง
ข้อมูลโครงการของโรงเรียนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาเพือ่ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี เข้าร่วมการประกวดครัง้ นี้ เพือ่ การเผยแพร่
และแบ่งปนั แนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นําไปปฎิบตั ิ

รางวัล (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มในเว็บไซต์ www.seameo.org)

IV.
1)
-

รางวัลที่ 1
เงินรางวัลสําหรับโรงเรียนมูลค่า
US$1,500

-

2)
-

รางวัลที่ 2
เงินรางวัลสําหรับโรงเรียนมูลค่า
US$1,000

3)
-

รางวัลที่ 3
เงินรางวัลสําหรับโรงเรียนมูลค่า
US$ 500

ศึกษาดูงานเป็ นหมูค่ ณะที่
ประเทศญีป่ นุ่ 4 วัน (4-6 คน)

รางวัลพิเศษจาก สํานักงานเลขาธิการซีมโี อ สําหรับกิจกรรมการจัดการศึกษาดีเด่นในโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียน
จํานวนน้อยกว่า 250 คน – เงินรางวัลมูลค่า US$1,000
4)

ทุกโรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลจะได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ รวมทัง้ ประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนทีเ่ กีย่ วข้องในการร่วม
วางแผนและดําเนินงานโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ผแู้ ทนของโรงเรียนจะได้รบั เชิญเข้าร่วมพิธกี ารมอบรางวัลซึง่ จะจัดขึน้ ทีง่ าน
ประชุมผูบ้ ริหารการศึกษาระดับสูงแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Officials Meeting ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีก่ รุงเทพฯ
V.
เกณฑ์ในการตัดสิ น (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มในเว็บไซต์ www.seameo.org)
เกณฑ์ในการตัดสินประกอบด้วย
 กลยุทธ์และวิธกี ารในการดําเนินงานโครงการ (Strategy/ Modality of Implementation)
 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity)
 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approaches)
 การมีสว่ นร่วมกับพันธมิตรทีห่ ลากหลาย (Engagement of Multisectoral Partners)
 การบริหารจัดการและการวางแผนงานสําหรับอนาคตแบบความยังยื
่ น (Sustainability)
 ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากการดําเนินงาน (Impact)
VI.







ข้อกําหนดในการส่งข้อมูลของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนต้องส่งข้อมูลของโครงการมาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการซีมโี อ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ 1 โครงการ
โรงเรียนต้องส่งข้อมูลของโครงการเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฟอร์มทีก่ าํ หนด คือ “Submission Form of 2015
SEAMEO-Japan ESD Award” ซึง่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็น Word Document ได้จากเว็บไซต์ของซีมโี อ (www.
seameo.org) หรือขอข้อมูลผ่านอีเมล (seameojapan.award@seameo.org)
รายละเอียดของการส่งข้อมูลเข้าร่วมการประกวดและรายละเอียดของเกณฑ์ในการตัดสินได้ระบุอยูใ่ นแบบฟอร์ม
“Submission Form” และในเว็บไซต์ของซีมโี อ (www.seameo.org)
องค์การซีมโี อจะประกาศรายชือ่ โรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของซีมโี อ (www.seameo.
org) ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

VII. สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม – www.seameo.org
สํานักงานเลขาธิการซีมโี อ
เลขที่ 920 ถ. สุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-391 0144 กดต่อ 601 หรือ 0 โทรสาร 02 381 2587
อีเมล์ - seameojapan.award@seameo.org

