
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการประเมิน และ
น ามาใช้ก าหนดนโยบาย โครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมพิเศษท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน
อย่างน้อย 2 โครงการ  ต่อปีการศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
4. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนที่ก าหนด  
 

5. สถานศึกษาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษร้อยละ 80 ขึ้นไป  
6. สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษที่เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่าง และสร้าง

คุณค่าต่อสถานศึกษาและชุมชน 

- แผนพัฒนาประจ าปีการศึกษา, SAR   และ โครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ 
- โครงการ / กิจกรรมพิเศษท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
- แผนพัฒนาประจ าปีการศึกษา, SAR , รายงานโครงการ / 
กิจกรรม 
- แผนพัฒนาประจ าปีการศึกษา, SAR   และ โครงการระบบ
ประกันคณุภาพภายใน 
- ผู้เรียนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมพิเศษ ร้อยละ93.43 
 
- รายงานโครงการ / กิจกรรม 

 
3 
3 
 
3 
 
 
3 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 18  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 8.1ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 18) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

 

 



 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ / 
กิจกรรมพิเศษเพื่อปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษ 
3. สถานศึกษา ติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษ 
4. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาตามโครงการ / กิจกรรมพิเศษ 
5. ผลที่ เกิดจากการด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรมพิเศษ เกิดประโยชน์เป็น

แบบอย่าง สร้างคุณค่าแก่สถานศึกษา  

-แผนพัฒนาการศึกษา , รายงานโครงการกิจกรรม 
-บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม ฯ ร้อยละ 100 
-รายงานโครงการ/กิจกรรมกจิกรรม 
 
-รายงานโครงการ/กิจกรรมกจิกรรม 
 
-รายงานโครงการ/กิจกรรมกจิกรรม 

3 
 
3 
3 
 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
  



 

ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่  
                        ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

100  
    

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏริูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสรมิเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*100  
    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ต้องปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  8  ปีการศึกษา    2560 

ล าดับ
ที ่

โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จของ
โครงการ /
กิจกรรม 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 

กิจกรรม  M.P.K.  MATH  CHALLENGE  ครั้งท่ี  10   
 
 
 
 
 
กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร ์
 
 
 
 
 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
กิจกรรมอนรุักษ์ภูมิปญัญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรม   MPK.  MATH  CHALLENGE  
ครั้งท่ี 10 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
อย่างเต็มศักยภาพ 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 
 
1.ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการ
ร่วมกันท างานเป็นทีม 
2.ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนาทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์
3. ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่ได้เข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดบัดีขึ้นไป 
 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  
สนุกกับการเรียนรูผ้่านกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
 2. ร้อยละ90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมดเข้าร่วมกจิกรรมอนุรักษ์ภมูิปัญญาไทย 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรม และเห็นคณุค่าในภูมปิัญญา
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรมมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจดักิจกรรม 
ที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปญัญาไทย 
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดบัดีมากข้ึน
ไป 

ค่าเฉลี่ยผลส าเร็จทุก
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
99.42 
 
 
 
ค่าเฉลี่ยผลส าเร็จทุก
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
83.33 
 
 
 
ค่าเฉลี่ยผลส าเร็จทุก
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
80.91 
 
 
ค่าเฉลี่ยผลส าเร็จทุก
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
94.48 
 
 
 
 
 

บรรลเุผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 

บรรลเุผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 

บรรลเุผลส าเร็จ 
 
 
 
 

บรรลเุผลส าเร็จ 
 

 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  8  ปีการศึกษา   2560  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จของ

โครงการ /กิจกรรม 
5. กิจกรรมวันคริสตม์าส 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมวันครสิตม์าส 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษามีความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
3. ร้อยละ90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

ค่าเฉลี่ยผลส าเร็จทุกตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ 92.27 

บรรลเุผลส าเร็จ 
 
 
 
 

 
(1)  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา........5.................. ได้ระดับคณุภาพ     ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก   ดีเยี่ยม  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน........5................ ได้ระดับคณุภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก   ดีเยี่ยม  
(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา    ด าเนินการ    ไม่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 8ของสถานศึกษาปีการศึกษา......1..............  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปีการศึกษา
ปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี
ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปีการศึกษา
ปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 8  ของสถานศึกษา 

 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของส ถานศึกษา  และมีหลักฐานแสดงความตระหนักใน
ความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตัิตามแผนหมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไมส่ามารถบรรลมุาตรฐาน
หรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคณุภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน แต่มีหลักฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามใน
การปฏิบัตเิพื่อการพัฒนาสูม่าตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่ค านึงถึงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  

 
 
 



แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  8สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสงัเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้ง
การสรุปผลประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจริง 
ระดับคณุภาพอิงเกณฑ์   
ได้ผลการประเมิน..........5..........คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม   (5 คะแนน)                                 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)                                 
 ระดับดี           (3 คะแนน)                                น าระดับคุณภาพ จากแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแบบอิงเกณฑ ์
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)                                 
 ระดับปรับปรุง   (1 คะแนน)                                 

ระดับคณุภาพอิงสถานศึกษา  
ได้ผลการประเมิน...........5...........คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม(5 คะแนน)+ มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก(4 คะแนน)+ มีพัฒนาการของคุณภาพการศกึษา และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีหลักฐาน 
แสดงความตระหนกัและความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
 ระดับดี(3 คะแนน)+ / +มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้ (2 คะแนน) + ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปา้หมายตามแผนแต่มีความตระหนกั 
  และความพยายามในการปฏิบตัติามแผน   
 ระดับปรับปรุง (1 คะแนน) + ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย……5.00………… 
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย.................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 8 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ด าเนนิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู ท่ีได้จากการประเมิน และน ามาใช้ก าหนดนโยบาย โครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยด าเนนิโครง 
การหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ต่อปีการศึกษา ซึ่งด าเนินการอย่างเปน็ระบบตามระบบตามวงจรคณุภาพ (PDCA) มีการนิเทศตดิตามการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเปา้หมายตาม 
แผนที่ก าหนด นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษร้อยละ 90.87 ครูบุคลากรมีส่วนรวม  100%  มีการสรุปผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม
โครงการ / กิจกรรมพิเศษและโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่าง และสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาและชุมชน 


