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โรงเรียนแสนตอวิทยา วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน

โรงเรียนแสนตอวิทยา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนสู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล 
สถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนแสนตอวิทยา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

น านวัตกรรมขับเคลื่อนสู่
วิถใีหม่ วิถีคุณภาพ 

ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล      

สถานศึกษาปลอดภัย



1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะสายงาน

3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการศึกษา 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล สถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนแสนตอวิทยา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์



บรรยากาศน่าอยู่  การเรียนรู้ก้าวไกล  มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม

L          E         A          D

Livable Environment

Efficient Learning

Active discipline

Desire virtue

โรงเรียนแสนตอวิทยา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์



Livable Environment
บรรยากาศน่าอยู่

Efficient Learning
การเรียนรู้ก้าวไกล  

Efficient Learning
มีวินัย

Desire virtue
ใฝ่คุณธรรม

L E A D

SANTOR  Model

Policy

บรรยากาศของโรงเรียนร่มร่ืน
บรรยากาศห้องเรียนน่าเรียน น่าสอน

การท าวิจัย นวัตกรรม การใช้สื่อ
มีความสามารถด้าน ICT
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

คิดอย่างสร้างสรรค ์คิดเชิงบวก
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณไีทย

1.นโยบายระดับกระทรวง

2.นโยบาย สพฐ.

3.นโยบาย สพม.พลอต

4.นโยบาย ร.ร.



1. Policies of 
Ministries

นโยบายและ

จุดเนน้กระทรวง

2. Policies 
of OBEC

นโยบายและ

จุดเนน้ของสพฐ.

3. Policies 
of SESAO 39
นโยบายและจดุเนน้
ของสพม. พลอต

Policies of Ministries
นโยบายและจุดเน้นกระทรวง
- ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้พระบรมราโชบายฯ
- ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง
- การจัดการเรียนรูต้ลอดชวีิต
- การพัฒนาครูทุกระดบัใหม้ทีกัษะ

Policies of OBEC
นโยบายและจดุเนน้ของสพฐ.
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
- ด้านความปลอดภัย    - ด้านโอกาส
- ด้านประสิทธิภาพ - ด้านคุณภาพ

Policies of SESAO 39
นโยบายและจดุเนน้ของสพม. พลอต
- การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

“ห้องเรียนนา่อยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล New Normal”
- การพัฒนาวินัยและความรับผิดชอบ
- โรงเรียน Safety School

3.Policies 
of School

นโยบายและจุดเนน้

ของโรงเรยีน

Policies of School
นโยบายและจดุเนน้ของโรงเรยีน
- ใฝ่คุณธรรม
- โอกาสทางการศกึษา
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วางแผนการท างานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ 
เข้าถึงบริบทของสถาศึกษา

มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนา
สถานศึกษา

สถานศึกษาเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ด้วยความร่วมมอื
ระหว่างองคก์รและกลุ่มภาคเีครือข่ายรว่มพัฒนาการศกึษา

การเรียนรูเ้ป็นทีมโดยอาศัยความรู้และความคิด
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

การประเมินผลร่วมกันเมื่อเสร็จสิน้กระบวนการทั้งหมด
จากทุกฝ่าย ทั้ง นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร

วิจัยและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นล าดับต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
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บรรยากาศน่าอยู่

การเรียนรู้ก้าวไกล
การท าวิจัย นวัตกรรม การใช้สื่อ

มีความสามารถด้าน ICT

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning)

Livable Environment

Efficient Learning

Active discipline

Desire virtue

บรรยากาศของโรงเรียนร่มรื่น
บรรยากาศห้องเรียนน่าเรียน น่าสอน

มีวินัย

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ใฝ่คุณธรรม
คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
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