ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร
เขต ๑ มีภำรกิจจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตำมที่หลักสูตรกำหนด และ
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปกครอง
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติประจ ำปี
เพื่อพัฒนำสู่คุณภำพทั้งระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั่วไป
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จึงกำหนดมำตรฐำนของสถำนศึกษำ โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ซึ่งได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการตามที่กาหนด โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จึงประกาศ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและกาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อใช้ในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ
3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข
3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและนำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก
มาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีควำมสำมรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ
2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและแก้ปัญหำ
3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
6. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีงำมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
2. ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4. สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้

เป้าหมายความสาเร็จมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพเป้าหมาย ดีเลิศ
เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย บรรลุตำมเป้ำหมำยที่
1.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุข
สถำนศึกษำกำหนดเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
นิสัยที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตำประสำน
สัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง เกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภำวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอันตรำย
1.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ บรรลุตำมเป้ำหมำย
และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
ที่ สถำนศึกษำกำหนด
1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง
เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนำกำรด้ำน สังคม บรรลุตำมเป้ำหมำยที่
และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
สถำนศึกษำกำหนด
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้
เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่
มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้
สถำนศึกษำกำหนด
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพเป้าหมาย ดีเลิศ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์
2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้
อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อ
กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

สถำนศึกษำมีกำรประเมินและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น
สถำนศึกษำมีกำรจัดครูให้เพียงพอและเหมำะสมกับชั้นเรียน
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภำพเด็กเป็นรำยบุคคล ตรงควำม
ต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัย และมีสื่อเพื่อกำร
เรียนรู้อย่ำงเพียงพอและหลำกหลำย
สถำนศึกษำมีกำรให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำร
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ เหมำะสมกับบริบทของ
สถำนศึกษำ
มีสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ส่งผล
ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนของ สถำนศึกษำและเปิดโอกำสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพเป้าหมาย ดีเลิศ
3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ
3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง
จำกกำรเล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข

ครูทุกคนจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ อย่ำงสมดุล เต็มศักยภำพของ
เด็กเป็นรำยบุคคล
ครูทุกคนสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ควำมสุข

3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและ
นำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง
กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

ครูทุกคนจัดบรรยำกำศและสภำพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมำะสมกับวัย
ครูทุกคนประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลกำร
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

เป้าหมายความสาเร็จมาตรฐานของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพเป้าหมาย ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
เป้าหมาย
1. มีควำมสำมรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
สื่อสำรและกำรคิดคำนวณ
และกำรคิดคำนวณ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิด ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำได้
คิดเห็นและแก้ปัญหำ
3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้ และทักษะพื้นฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำตนเอง ได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
6. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติ ที่ดี ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
ต่องำนอำชีพ
ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีงำม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ที่สถำนศึกษำกำหนด
2. ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็น
ไทย
ไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทย
3. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
แตกต่ำงและหลำกหลำย
หลำกหลำย
4. สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคมสูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพเป้าหมาย ดี
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์มีกำรกำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจ
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
อย่ำงชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ สถำนศึกษำ เป็นไปได้ในกำร
สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
ปฏิบัติ
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำน
สถำนศึกษำ
ศึกษำที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำน กำรศึกษำของสถำน
ศึกษำ

2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับ
สนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์มีกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพเป้าหมาย ดี
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถำนศึกษำ และ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

ทั้งนี้ให้ดำเนินกำรตั้งแต่เริ่มปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นำยจิระพงศ์ ศุภศรี )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

( นำงจุฑำพำ เม่นมิ่ง )
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

