
 
การน าเสนอ “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ชื่อผลงาน   การบริหารจัดการโรงเรียน Buffer School ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อผู้เสนอผลงาน  นายประมูล  แสวงผล   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
โรงเรียน/หน่วยงาน  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา   
สังกัด   สพป. ..................................................     สพม. เขต ๒๘  จังหวัด  ศรีสะเกษ ยโสธร 
โทรศัพท์  ๐๔๕-๙๒๔๘๔๐   โทรสาร  ๐๔๕-๙๒๔๘๔๐  
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๕๖๑๑-๐๖๔๔  e-mail   rungnooknik@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ได้จัดท าโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit  of  ASEAN  ตามโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)  เพ่ือผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษา
ของไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่ส าคัญ   
ส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายโดยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ๕๔ โรงเรียน โดยจ าแนก
เป็นโรงเรียน  Sister  School จ านวน  ๓๐  โรงเรียน  และโรงเรียน  Buffer  School 
จ านวน ๒๔ โรงเรียน 

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีอาณาเขตติดกับสหราชอาณาจักรกัมพูชา จึงได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียน  Buffer  School  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน เรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านให้แก่ครู  นักเรียน รวมถึงชุมชนที่รายรอบ
โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและภาษา  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ด าเนินงานตามโครงการและ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ความรู ้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกเจตคตทิี่ดี
ต่อการเป็นประชาคมอาเซียน 
 
๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของนวัตกรรม 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑. ครูและนักเรียนโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  ๖๐๑   คน 
 ๒. ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย  ๑๐  โรงเรียน  จ านวน   ๑๑๐  คน  
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 ๓. ประชาชนในชุมชน   จ านวน  ๓๐๐  คน   
                    รวมผู้เข้าร่วมโครงการ  ๑,๐๑๑  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 ๑ . เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจ ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม  
 อาเซียนให้กับครู นักเรียนและชุมชน 
 ๒ . เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาอาเซียน และ 
  การใช้ภาษาเขมร ซึ่งเป็นภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓ . เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน และชุมชน สามารถเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
 ของท้องถิ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเตรียมความพร้อม  
 สู่การด ารงชีวิตในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
 
๓. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

๑. ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเตรียมโรงเรียน  
    สู่ประชาคมอาเซียน 
๒. ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการในการพัฒนาการบริหาร  
    จัดการ 
๓. ออกแบบนวัตกรรม 
 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้  
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน Buffer School 
ดังนี้ 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 
 นิทรรศการมหกรรมวิชาการสัปดาห์อาเซียน 
 นิทรรศการพหุวัฒนธรรม 
 กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 กิจกรรมเข้าค่ายน้องใหม่เข้าใจอาเซียน 
 กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน 
 โครงการอาเซียนสัญจร 
 โครงการ Fut Fit For Fun 

๔. จัดล าดับความคิด สรุปว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนา หรือ  
     แก้ไข ปรับปรุงได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
 
 



๕. แสวงหา และรวบรวมความรู้ เพ่ือสนับสนุนในสิ่งที่คิด และก าหนดขั้นตอนการพัฒนา  
    นวัตกรรม 
๖. จัดเตรียมผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็น และจัดหางบประมาณ 
 ในการพัฒนานวัตกรรม 
๗. สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนด 
๘. ตรวจสอบนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาในแต่ละขั้นตอน 
๙. สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและปรับปรุงนวัตกรรมที่สร้าง / พัฒนา 
๑๐. สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองใช้ 
๑๑. ประเมินผลการทดลองใช้และปรับปรุงนวัตกรรม 
๑๒. สรุป รายงานผลการสร้าง / พัฒนานวัตกรรม 
๑๓. เผยแพร่นวัตกรรม 
 

๔. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. ครู นักเรียนและชุมชนมีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับ 
 ประชาคมอาเซียน  
 ๒ . ครูและนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาอาเซียน และการใช้ภาษา 
 เขมรซึ่งเป็นภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓ . ครู นักเรียน และชุมชน สามารถเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ 
 เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการเตรียมความพร้อมสู่การด ารงชีวิต 
 ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
 
๕. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน รายวิชาอาเซียนศึกษา และรายวิชา  
 ภาษาเขมร ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  
 ๒. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๓. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมรได้ 

 จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 
 ๑. มีศูนย์อาเซียนศึกษาท่ีมีสื่อ/นวัตกรรมไว้บริการครู นักเรียนและชุมชน  
 เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
 ๒. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 



 นิทรรศการมหกรรมวิชาการสัปดาห์อาเซียน 
 ๑. ครูและนักเรียนโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาและโรงเรียนเครือข่าย ๑๐  โรงเรียน 
 ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญ  
 ในการก่อตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเป็นประชาคมอาเซียน  
 ๒. สรุปผลการด าเนินงานการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการสัปดาห์อาเซียน  

 นิทรรศการพหุวัฒนธรรม 
 ๑. ครูและนักเรียนโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาและโรงเรียนเครือข่าย ๑๐  โรงเรียน 
 ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 ๒. สรุปผลการด าเนินงานการจัดนิทรรศการพหุวัฒนธรรม  

 กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๑. ครูและนักเรียนโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาและโรงเรียนเครือข่าย ๑๐  โรงเรียน 
 ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิก  
 อาเซียน  
 ๒. สรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  

 กิจกรรมเข้าค่ายน้องใหม่เข้าใจอาเซียน 
 ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  
 ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิก  
 อาเซียน  
 ๒. สรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายน้องใหม่เข้าใจอาเซียน  

 กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน 
 ๑. คนในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  
 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  
 ๒. สรุปผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาเซียน  

 กิจกรรมอาเซียนสัญจร 
 ๑. คนในชุมชนเขตบริเวณใกล้เคียง จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ในปี 2558  
 ๒. สรุปผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาเซียน  

 โครงการ Fut Fit For Fun 
 ๑. ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร และภาษาจีน 
 ๒. สรุปผลโครงการ Fut Fit For Fun 
 
 
 



๖. การเผยแพร่ 
 ๑. จัดแสดงนิทรรศการ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 ๒. จัดแสดงตลาดนัดอาเซียน ณ ลานค้าชุมชนบ้านภูมิซรอล  
 ๓. จัดแสดงนิทรรศการเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติโดยองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล  
 ๔. จัดแสดงนิทรรศการอาเซียนสัญจร ณ หมู่บ้านต่าง ๆ ที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  
 


