
ที ่ศธ ๐๔๑๒๘ / ๔๐๓๒                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๒ 
                        อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐      

                       ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   แจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ  ASEAN Learning School   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เก่ียวข้อง  ๖๐  โรงเรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ASEAN  Learning  School    จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒.  เกณฑ์คุณภาพ (Quality Criterion : QC) ของ  สพฐ.  จ านวน  ๑  ฉบับ 

   ด้วย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๒  คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning  School  ตามโครงการพัฒนา  
สู่ประชาคมอาเซียน : Spirit  of  ASEAN  เพ่ือเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียน  สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์
ร่วมกัน  และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

 ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกตามเกณฑ์คุณภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒)  และแจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ASEAN  Learning  School 
(สิ่งทีส่่งมาด้วย  ๑)  เพ่ือให้โรงเรียนที่เก่ียวข้องทราบและเตรียมพร้อมในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 

                                  
 
 
 
 
 
 
     
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร.  ๐ – ๓๒๒๓ – ๑๐๗๑ – ๓  ต่อ  ๕ 
โทรสาร   ๐ – ๓๒๒๓ – ๒๙๖๙  
 



เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

------------------------------------------------- 

เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียน ASEAN Learning  School ใน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN เพ่ือเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมในการเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาค เป็นโรงเรียน ASEAN Learning  School ซึ่ง
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสมัครใจที่จะพัฒนา
โรงเรียนเป็น ASEAN Learning School 

๒. สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
๓. จัดบรรยากาศการเรียนรู้และตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา หรือจัดมุมอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๔. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนภายในสถานศึกษา  

    ๔.๑ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

    ๔.๒ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๕. จัดงานวัน ASEAN Day (๘ สิงหาคม) สัปดาห์อาเซียน หรือกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน (เดือนสิงหาคม) 
 ๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

--------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning  School  โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit  of  
ASEAN 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  ๒ 

๑. โรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning  School  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  จัดเรียงล าดับ ๔  
โรงเรียน 
๑) โรงเรียนวัดจันทาราม     อ าเภอบ้านโป่ง 
๒) โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม    อ าเภอด าเนินสะดวก 
๓) โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์    อ าเภอด าเนินสะดวก 
๔) โรงเรียนอนุบาลโพธาราม    อ าเภอโพธาราม 

 
๒. โรงเรียนต้นแบบ  ASEAN Learning  School ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  จัดเรียงล าดับ ๓๒  

โรงเรียน 
๑) โรงเรียนวัดหัวโพ     อ าเภอบางแพ 
๒) โรงเรียนบ้านหนองกวาง    อ าเภอโพธาราม 
๓) โรงเรียนวัดหนองกบ     อ าเภอบ้านโป่ง 
๔) โรงเรียนวัดช่องพราน     อ าเภอโพธาราม 
๕) โรงเรียนบ้านดอนไผ่     อ าเภอด าเนินสะดวก 
๖) โรงเรียนวัดสมถะ     อ าเภอโพธาราม 
๗) โรงเรียนวัดมาบแค     อ าเภอบ้านโป่ง 
๘) โรงเรียนอนุบาลบางแพ    อ าเภอบางแพ 
๙) โรงเรียนวัดนางแก้ว     อ าเภอโพธาราม 
๑๐)  โรงเรียนวัดเขาขลุง     อ าเภอบ้านโป่ง 
๑๑)  โรงเรียนวัดม่วง     อ าเภอบ้านโป่ง 
๑๒)  โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก   อ าเภอด าเนินสะดวก 
๑๓)  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง    อ าเภอบ้านโป่ง 
๑๔)  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก    อ าเภอด าเนินสะดวก 
๑๕)  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา    อ าเภอด าเนินสะดวก 
๑๖)  โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์)   อ าเภอด าเนินสะดวก 
๑๗)  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    อ าเภอโพธาราม 
๑๘)  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ    อ าเภอโพธาราม 
๑๙)  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์    อ าเภอบ้านโป่ง 
๒๐)  โรงเรียนวัดชัยรัตน ์     อ าเภอโพธาราม 
๒๑)  โรงเรียนวัดบางลาน     อ าเภอโพธาราม 
๒๒)  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ    อ าเภอบ้านโป่ง 
๒๓)  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง    อ าเภอโพธาราม 
๒๔)  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก    อ าเภอโพธาราม 
๒๕)  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง     อ าเภอโพธาราม 
๒๖)  โรงเรียนวัดท่ามะขาม    อ าเภอโพธาราม 



๒๗)  โรงเรียนวัดท่าราบ     อ าเภอบางแพ 
๒๘)  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม    อ าเภอบางแพ 
๒๙)  โรงเรียนวัดดอนเสลา     อ าเภอบ้านโป่ง 
๓๐)  โรงเรียนวัดโคกทอง     อ าเภอโพธาราม 
๓๑)  โรงเรียนวัดหุบกระทิง    อ าเภอบ้านโป่ง 
๓๒)  โรงเรียนวัดโกสินารายน ์    อ าเภอบ้านโป่ง 

 
๓. โรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning School  ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดเรียงล าดับ  ๑๑  

โรงเรียน 
๑) โรงเรียนวัดเจริญธรรม    อ าเภอบ้านโป่ง 
๒) โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจรญิธรรม   อ าเภอด าเนินสะดวก 
๓) โรงเรียนบ้านกุ่ม     อ าเภอบางแพ 
๔) โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม    อ าเภอด าเนินสะดวก 
๕) โรงเรียนวัดศรีประชุมชน    อ าเภอโพธาราม 
๖) โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์    อ าเภอด าเนินสะดวก 
๗) โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน    อ าเภอบ้านโป่ง 
๘) โรงเรียนวัดหนองปลาดุก    อ าเภอบ้านโป่ง 
๙) โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม    อ าเภอโพธาราม 
๑๐)  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์    อ าเภอโพธาราม 
๑๑)  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ     อ าเภอโพธาราม 

 
๔. โรงเรียนต้นแบบ  ASEAN  Learning  School  ประเภทโรงเรียนเอกชน  จัดเรียงล าดับ ๑๓  

โรงเรียน 
๑) โรงเรียนเจี้ยไช้     อ าเภอโพธาราม 
๒) โรงเรียนอุดมวิทยา     อ าเภอบ้านโป่ง 
๓) โรงเรียนวันทามารีอา      อ าเภอด าเนินสะดวก 
๔) โรงเรียนธีรศาสตร์     อ าเภอบ้านโป่ง 
๕) โรงเรียนเทพวิทยา     อ าเภอบ้านโป่ง 
๖) โรงเรียนด าเนินวิทยา     อ าเภอด าเนินสะดวก 
๗) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย    อ าเภอบ้านโป่ง 
๘) โรงเรียนนารีวุฒ ิ     อ าเภอบ้านโป่ง 
๙) โรงเรียนดุสิตวิทยา     อ าเภอบ้านโป่ง 
๑๐)  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา    อ าเภอบ้านโป่ง 
๑๑)  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม    อ าเภอบ้านโป่ง 
๑๒)  โรงเรียนฮกเฮง     อ าเภอบ้านโป่ง 
๑๓)  โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”  อ าเภอบ้านโป่ง 
 

 


