แนวทางการจัดการประกวด การพัฒนาเว๊บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน
เรื่องภัยพิบัติทางทะเล ประจาปี 2557
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประจาประเทศไทย
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศมอลต้า) (International Ocean Institute –
Malta) ได้จั ดทาโครงการพัฒ นาเว็ บไซต์ในปี 2557เพื่อให้ ความรู้แก่เยาวชน โดยร่วมสนับสนุนให้ สถาบัน
มหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) จัดการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ในเรื่องภัย
พิบัติธรรมชาติทางทะเล ที่ครอบคลุมกับภัยพิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่ง (coastal erosion) คลื่น
ซัดฝั่ง (Storm surge) สึนามิ (Tsunami) แผ่นดินไหว (Earthquake) อุทกภัย (Floods) การรั่วไหลของน้ามัน (Oil spill)
เป็นต้นซึ่งเยาวชนและผู้สนใจจะสามารถค้นหาความรู้ดังกล่าวได้จาก IOI-Kids (http://www.ioikids.net) ที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเล มีเนื้อหาสาหรับเด็ก เยาวชน ชุมชน และครูทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และ
ปลูกจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้แก่เยาวชน IOI-Kids เป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มในรูปแบบของเว็บไซต์
โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง และเป็นลู่ทางในการนาเสนอความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลในรูปแบบต่างๆ
ดังนั้นในปี 2557 สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) จึงจัดให้มีการประกวดการ
พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ในเรื่องภัยพิบัติทางทะเล ที่ครอบคลุมกับภัยพิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
กัดเซาะชายฝั่ง (coastal erosion) คลื่นซัดฝั่ง (Storm surge) สึนามิ (Tsunami) แผ่นดินไหว (Earthquake)
อุทกภัย (Floods) การรั่วไหลของน้ามัน (Oil spill) เป็นต้น
เนื้อหา/เนื้อหาการประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องนาเสนอผลงานในรูปแบบเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติทางทะเลโดย
แสดงขัน้ ตอนการเตรียมงาน ดังนี้ :
 สาระสาคัญ (theme) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางทะเลในด้านต่างๆ ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่ง
(coastal erosion) คลื่นซัดฝั่ง (Storm surge) แผ่นดินไหวและสึนามิ (Earthquake and
Tsunami) อุทกภัย (Floods) การรั่วไหลของน้ามัน (Oil spill) ประกอบด้วย สาเหตุของการเกิด
ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ซึ่ ง บ่ ง บอกหรื อ ลั ก ษณะของการเกิ ด ภั ย ฯ การป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย
การเตรียมพร้อมและระวังภัย การเผชิญภัยและหลบภัย รวมทั้งการให้ความรู้ การกู้ภัย และการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ
 ให้มีภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อจูงใจประกอบการอธิบายภัยพิบัติทางทะเล
ทุกผลงานต้องเป็นงานต้นฉบับ และการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นจะต้องอ้างอิงตามความเหมาะสม
แบบลงทะเบียน: แต่ละโครงการที่นาเสนอในการประกวดจาเป็นที่จะต้องส่งควบคู่กับแบบลงทะเบียน
ซึ่งจะให้รายละเอียดการติดต่อของผู้เข้าร่วมประกวด ชื่อผลงาน หลักฐานของความน่าเชื่อถือ ความยินยอมใน
ลิขสิทธิ์ และคาอธิบายโครงการโดยย่อ ทั้ งนี้ เป็นสิ่งสาคัญเพื่อการติดตามเจ้าของผลงานและการทารายชื่อเพื่อ
ติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
การส่งผลงานเข้าประกวด : ให้ส่งโครงการเข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทั้งนี้ โดยให้มีทีมงาน รวมไม่
เกิน10 คน ประกอบด้วย คณะครู ที่ปรึกษา นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ภาษา: ให้จัดทาเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ

-2กาหนดการส่งผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557
การประกาศผลการตั ด สิ น : จะประกาศผลการตัดสิ นในวั นที่ 15 สิ ง หาคม 2557 ทางเว๊ บ ไซด์
(http://www.ioithailand.com) หรือสามารถติดต่อสอบถามกับ ผู้ประสานงานได้โดยตรงตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารนี้
แนวทางพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศ: งานที่นาเสนอจะได้รับการประเมินและตัดสินโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกที่มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ดังนี้






ความคิดริเริ่ม ความสวยงามและการใช้เทคนิคในการนาเสนอเนื้อหาฯ
ความสัมพันธ์กันกับหัวข้อที่กาหนด
เนื้อหาเชิงวิชาการถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์
มี e-mail address ที่สามารถติดต่อได้
ผลงานที่ชนะการประกวดและได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันมหาสมุทรระหว่าง
ประเทศ(ประเทศไทย)
 การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) มีดังนี้
1) เตรียมการวางแผนปฏิบัติการ การส่งเสริม และการจัดการในการดาเนินการประกวดระดับประเทศให้ลุล่วง
2) แสวงหาผู้อุปถัมภ์ เงินทุน (หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน) ในการสนับสนุนกิจกรรม และเป็นเงินรางวัล หรือเพื่อ
เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน
3) จัดกิจกรรมการประกวดงานสร้างสรรค์ทางวิชาการระดับนักเรียนในประเทศไทย
4) รวบรวมผลงานทั้งหมด และคัดเลื อกผลงานที่ดีที่สุ ด เพื่อนาเสนอ แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ
5) จัดเตรียมรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไปยัง IOI ประเทศมอลต้า ผู้อุปถัมภ์หลัก
และ IOI สานักงานใหญ่
6) ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอุษา เกิดศิริ
ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 0 2142 1217 มือถือ 089-1074641
คุณทิพย์สาคร เอียดมุสิก
ผู้ประสานงานโครงการฯ มือถือ 084-7303184
คุณจตุรงค์ ปิ่นเกษร
ผู้ประสานงานโครงการฯ มือถือ 089-4922270
ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail: usa_ke@hotmail.com , a_tipsakorn@hotmail.com,
tin.1@hotmail.com
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