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I. ความเปนมา   
 
เน่ืองจากปค.ศ 2005 – ค.ศ 2014 องคการสหประชาชาตไิดประกาศใหเปนศตวรรษสาํหรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที ่
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) หรือโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงเปนความรวมมือระหวางองคการซีมีโอและ 
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ แหงประเทศญ่ีปุน โครงการประกวดน้ีกําหนดจัดขึ้นทุกป โดยมีวตัถปุระสงค คือ  
1. เพ่ือสรางการตระหนักรูถึงความสาํคัญของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนในโรงเรยีนและชุมชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  
2. เพ่ือสงเสริมตวัอยางปฏบัิติการที่ดขีองโรงเรยีนทางดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  
3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนและแบงปนแนวทางในการปฏิบัตเิพ่ือสงเสรมิการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนในระดับ

โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายระหวางประเทศในภมิูภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศ
ญ่ีปุน  

 
II. หัวขอของการประกวดสําหรับปพ.ศ 2556 คือ การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคานิยมอันพึงประสงค หรือ 
Values Education    
 
จากการเปล่ียนแปลงทางดานความเจริญทางวัตถนิุยม การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยอียางรวดเรว็ ในชวง 10 ปที่ผานมา  
เปนเหตุใหคนรุนใหม เยาวชนและนักเรียนมีแนงโนมของคานิยม ทัศนคติ และความประพฤตใินทางลบมากขึ้น  ดังน้ันการปลูกฝง 
และเสรมิสรางคานิยมอนัพึงประสงค คุณธรรม และจริยธรรมในกลุมนักเรียน และเยาวชน การจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียนจึง 
เปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคานิยมอนัพึงประสงค อันจะนําไปสู การพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดังน้ันหัวขอสําหรับการประกวดในป พ.ศ 2556 คือ “การจดัการศึกษาเพื่อสงเสริมคานิยมอันพงึประสงค” (Values Education)  
โดยมีวัตถุประสงค คือ  
1) เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรูเก่ียวกับความสาํคัญของการศึกษาเพ่ือสงเสรมิคานิยมอันพึงประสงค (values education)ในโรงเรียน

และชุมชนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
2) เพ่ือสงเสริมความรวมมือ ความคิดริเริ่มและการแบงปนวธิีปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสรมิคานิยมอันพึงประสงค  

ภายในโรงเรียนและชุมชนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต และ 
3) เพ่ือสงเสรมิใหโรงเรยีนและชุมชนมีการเรยีนรูและพัฒนาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือสงเสรมิคานิยมอันพึงประสงค

สําหรับนักเรียน และชุมชนใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

โครงการ SEAMEO-Japan ESD Award สําหรับป 2556น้ี กําหนดคัดเลือกโรงเรยีนที่มีตัวอยางปฏบัิติการที่ด ี(best practice) ใน
การจัดการเรยีนการสอนเพ่ือสงเสริมความเขาใจ (understanding) และความรูเก่ียวกับคานิยมอันพึงประสงค (knowledge of 
values) แกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน โดยมีการบูรณาการรวมกับแผนการบริหารจัดการและนโยบายของโรงเรยีน กิจกรรม
การเรยีนการสอน หลักสูตรการสอน และสิ่อการเรียนการสอนตาง ๆ  ซ่ึงมีผลตอการปรับเปล่ียนทัศนคติ และสรางพฤติกรรม
ทางบวกแกนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน อันมีผลตอการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน   

ตัวอยางของโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสรมิคานิยมอนัพึงประสงค อาทิเชนการปลูกฝงนิสยัการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การปลูกฝงดานคณุธรรมและจริยธรรม  การปลูกฝงคานิยมเร่ืองความเขาใจและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง 
การปลูกฝงเร่ืองการบําเพ็ญตนเพื่อเปนประโยชนตอสาธารณะ การปลูกฝงเร่ืองความเทาเทยีมกันในสงัคม  การปลูกฝง
เร่ืองการชวยเหลอืผูดอยโอกาส เปนตน   

 

 



 

 

 

III. ทุกโรงเรยีนในประเทศภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉยีงใตไดรับเชญิเขารวมการประกวดครัง้น้ี  
 
ทุกโรงเรยีนรัฐบาล และโรงเรยีนเอกชนในประเทศภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ไดแกประเทศบรไูนดารสุลาม กัมพูชา  
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สงิคโปร เวยีดนาม ติมอรเสลเต และไทย ไดรบัเชิญในการสงขอมูลโครงการของโรงเรียน
ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสรมิคานิยมอันพึงประสงค เขารวมการประกวดครั้งน้ี เพ่ือการเผยแพรและแบนปนแนวทางการจัด
การศึกษาดังกลาว ใหแกโรงเรยีนอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดนําไปปฎิบัต.ิ         
 

IV. รางวัล  (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเวปไซด)  
 

1)  รางวัลที ่ 1   
- เงินรางวลัสาํหรบัโรงเรยีนมูลคา  

US$1,500 

- ศึกษาดงูานเปนหมูคณะทีป่ระเทศ
ญ่ีปุน 4 วัน (4-6 คน)   

  

2)  รางวัลที ่ 2   
- เงินรางวลัสาํหรบัโรงเรยีนมูลคา  

US$1,000 
 

3)  รางวัลที ่ 3  

- เงินรางวลัสาํหรบัโรงเรยีนมูลคา  
US$ 500 

 

 

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

ทุกโรงเรยีนที่ไดรบัรางวลัจะไดรบัโลหประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งประกาศนียบัตรสาํหรบัครูและนักเรยีนที่เก่ียวของในการรวมวาง 
แผนและดําเนินงานโครงการดังกลาว นอกจากน้ีผูแทนของโรงเรยีนจะไดรบัเชิญเขารวมพิธีการมอบรางวลัซ่ึงจะจัดขึน้ทีง่านประชุม
ผูบริหารการศึกษาระดับสูงแหงภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรอื SEAMEO High Officials Meeting ในเดือนพฤศจิกายนทีป่ 
2557 ที่กรุงเทพ ฯ    
 
V.         เกณฑในการตัดสิน- กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในเวปไซด www.seameo.org     
 
เกณฑในการตดัสนิประกอบดวย     

• Strategy/ modality of implementation (กลยุทธและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ) มีการกําหนดเปาหมาย 
แผนงาน วธิีการปฎิบัติ และการจัดหางบประมาณหรอืทรพัยากรอื่นๆที่ชัดเจน โดยบูรณาการรวมกับแผนงานบรหิาร
จัดการของโรงเรยีน รวมทั้งมีการสอดแทรกความรูในเน้ือหาการเรยีนการสอน และมีการกําหนดวธิีการตดิตามและ
ประเมินผลที่ชัดเจน     

• Innovation and Creativity (นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค) วิธีการดาํเนินโครงการและการเรยีนการสอนเปน
นวัตกรรมในการปฏบัิติใหมที่คิดริเริ่มโดยโรงเรยีน หรือเปนแนวทางเดิมแตนํามาประยุกตใหมใหเหมาะกับบริบทของ
โรงเรียน    

• Reliability  and Achievement (ความนาเช่ือถือและผลสําเร็จ)  มีการแสดงผลถงึความสาํเรจ็จากการดําเนินงาน
โครงการที่นาเช่ือถือ    

• Participatory and inclusive (การมีสวนรวม ) ครู ผูปกครอง นักเรยีน ผูนําชุมชน และประชากรในชุมชนมีสวนรวมใน
การวางแผน และปฎิบัติงานโครงการของโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนมีสวนรวมตอกิจกรรมของสาธารณะเพ่ือการ
ประชาสมัพันธคานิยมอันพึงประสงค      

• Sustainability (ความยั่งยืน) มีการแสดงถึงแผนงานที่ทําใหโครงการน้ีสามารถดําเนินการตอไปไดในอนาคต  หรอื
แผนการระยะยาวในการดาํเนินโครงการหรอืกิจกรรม รวมทัง้การไดรับสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ   

• Impact  (ผลประโยชนที่เกิดจากการดาํเนินงาน) การดําเนินงานโครงการของโรงเรยีนมีตอการปรับเปล่ียนทัศนคต ิ และ
พฤติกรรมทางบวกของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน  

 



 

 

 
 
 

VI.        ขอกําหนดในการสงขอมูลของโรงเรียนเขารวมโครงการ 
 

• ทางโรงเรียนตองสงขอมูลของโครงการมาที่สาํนักงานเลขาธกิารซีมีโอ ภายในวันจันทรที่ 16 กันยายน 2556  

• แตละโรงเรยีนสามารถสงไดมากที่สดุเพียง 1 โครงการ       
• โรงเรียนตองสงขอมูลของโครงการเปนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฟอรมที่กาํหนด คือ “Submission Form of 2013 

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

• รายละเอยีดของการสงขอมูลเขารวมการประกวด และรายละเอยีดของเกณฑในการตดัสนิไดระบุอยูในแบบฟอรม 
“Submission Form”  และในเวปไซด         

 

VII.        วันสําคญั    
 
16 กันยายน 2556:   วันสดุทายของการสงโครงการเขารวมประกวด    
8 พฤศจิกายน 2556:   ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่ไดรบัรางวลั โดยสามารถตรวจสอบไดจากเวปไซดของซีมีโอ   

   www.seameo.org   
 

VIII.       สอบถามขอมูลเพิ่มเติม – www.seameo.org     
 
สํานักงานเลขาธกิารซีมีโอ  
เลขที่ 920 ถ. สขุุมวิท  เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110  โทร 02-391 0144  กดตอ 601 หรือ 0 / โทรสาร 02 381 2587    
อีเมล - seameojapan.award@seameo.org   
 
 
 


