
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หลากหลาย 
2. สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
4. สถานศึกษาสร้างเครือข่าย เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น   

 
 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 

3 
3 
3 
3 

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

คะแนนรวม 12  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 12) = 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 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. สถานศึกษาน าผลการประเมิน การจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปปรับปรุงพัฒนา  

4. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
    - โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้เพื่อบูรณาการสู่การเรยีนการสอน 
           
              
 
- กิจกรรมอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

3 
 
3 
 
3 
 
3 

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

คะแนนรวม 12  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.2ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 12) = 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 6 สถานศึกษาสนับสนนุการใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรม  
100  

    

มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*100  
    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ    จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

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  6  ปีการศึกษา  2560 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
 
 
 

-ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 โรงเรยีน
เมืองพลพิทยา
คมเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ร้อยละ80 ของ
นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่ไดร้ับ
ประสบการณ์
ตรงจาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทาง
โบราณสถาน 
และแหล่งเรียนรู้
ทางภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรม 
- ร้อยละ80 ของ
ครูและนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 

-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.98 
 
 
 
 
 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถาน  
และแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปญัญา และวัฒนธรรม  
คิดเป็นร้อยละ 82.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 

 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

6.1 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 
 
 

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น       
              
 

- ร้อยละ80 ของ
ครูและนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ร้อยละ90 
ของนักเรียน
ทั้งหมดท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย 
-.ร้อยละ90 ของ
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
และเห็นคุณค่า
ในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทย 
ภูมิใจใน
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

- ครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 80.81 
 
 
 
 
- นักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ95.14 
 
 
 
 
 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และเหน็คุณค่าในภมูิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย คิดเป็นร้อยละ  93.51 

บรรลเุป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          บรรลผุลส าเร็จ 

 
 
 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

6.2 
 

- กิจกรรมอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น       
 

- ร้อยละ 90 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจดั
กิจกรรมที่
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย 
-ร้อยละ90 ของ
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม 

- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจดักิจกรรมที่อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ 91.89 
 
 
 
 
 
 
 
-  นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 97.39 

  
 
 
 
 
 
 
          บรรลผุลส 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 6  ของสถานศึกษาปีการศึกษา………1………….    มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี
ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 



 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 6  ของสถานศึกษา 

 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และมีหลักฐานแส ดงความตระหนักใน
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 6  สถานศึกษาสนบัสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่ม ี 
                                                                     หลักฐานแสดงความตระหนกั  และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 ระดับดี           (3 คะแนน)    + / +   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
                                                                       ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่ม ี
                                                                     ความตระหนัก               
                                                                     และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน   
 ระดับปรับปรุง  (1 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย........5.00..............   
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 6 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
 


