
7.6  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจ านวนข้อ) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
[√ ] มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
[√ ] มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ ากว่า 200 ลักซ)์ 
[√ ] มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศ 

ที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
[√ ] มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
[√ ] มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
[√ ] มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ 
[√ ] มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
[√ ] มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษา 

เรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1-3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อขึ้นไป 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ ากว่า 200 

ลักซ)์ 
3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท 

อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
5. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ 
6. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรบันักศึกษา 
7. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษา

เรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

 

 

 

 



ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ระดับ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54) [   ] [   ] [ √ ] 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   2 N/A  N/A  7 5 

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน) 

สวท.7.6-1-1  มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
สวท.7.6-2-1  มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน 

สวท.7.6-3-1  การจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท 
อากาศที่ดีตามธรรมชาติ 

สวท.7.6-4-1  ป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
สวท.7.6-5-1  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ 
สวท.7.6-6-1  มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษา 
สวท.7.6-7-1  มีสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด 

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ 
 
จุดแข็ง 

1. หัวหน้าให้ความส าคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพการและคุณภาพของงาน 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการมีความพร้อม และมีจ านวนมากพอส าหรับการให้บริการ  
3. มีอุปกรณท์ี่ทันสมัย 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
5. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน 
2. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีความทันสมัน สวยงาม มีแสงสว่างที่เหมาะสม และระบายอากาศได้ดี 
3. ปรับปรุงระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน 
4. จัดสถานที่ส าหรับการอบรมหรือสัมมนากลุ่มย่อย 
5. ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ 

http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-1-1Single_group.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-2-1Electric.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-3-1-AirCon.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-3-1-AirCon.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-4-1-Sign.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-5-1-Corner.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-6-1-Reserach.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-7-1Material.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/06/7.6-7-1Material.pdf


แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหเ้อื้ออ านวยต่อการใช้งาน 

 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่าย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 

- กลุ่มงานพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 

- กลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

 
 

2554 

แผนพัฒนา 

1. จัดสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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