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องคประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
-ไมมีระบบ 
-ไมมีกลไก 
-ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ 
ติดตาม และ
ปรับปรุง 
-ไมมีขอมลู
หลักฐาน 

-มีระบบมี
กลไก 
-ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

-มีระบบมีกลไก 
-มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดชัดเจน 
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องคประกอบท่ี 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ ไลตั้งแตบริบทของสถาบัน สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย หองเรียนและอาคารเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ
การเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออีเล็คทรอนิคส 
เปนตน ในท่ีน้ีจะกลาวถึงองคประกอบหลักท่ีเปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังน้ี  

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยบริบทท่ีเปนธรรมชาติ มีตนไม มีสระน้ํา มีความสะอาด รมร่ืน 
มมร. วิทยาเขตอีสาน เปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยบริบท โดยความเปนสถาบันแหงศีลธรรมและจริยธรรม 

เปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีการปรับตัวสูการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีอาคารบริหาร อาคารเรียน อาคารหอประชุม 
อาคารบริการวิชาการ อาคารหอสมุด และอ่ืนๆ ท่ีไดรับการออกแบบทางสถาปตยกรรมท่ีดูสงางาม มีวัสดุอุปกรณเพ่ือ
การเรียนรูท่ีหลากหลายและทันสมัย สอดคลองกับสังคมยุคดิจิตอลเทคโนโลยีและสังคมแหงความรู มีอาณาบริเวณท่ีสงบ
รมรื่นดวยแมกไมท่ีเขียวขจี มีสระนํ้าท่ีดูใสเย็น มีสัญลักษณทางพุทธศาสนาและความมีศีลธรรมท่ีใหความศรัทธา 
ความสุข และความอบอุนทางใจ มีบริเวณพ้ืนท่ีท่ีนาอยูนาเรียนและการทํากิจกรรมท้ังกลางแจงและในรวมไดอยาง
เพียงพอ มีผูเรียนท่ีใฝเรียนใฝรู มีความมุงมั่นและทะเยอทะยานเพ่ือคุณภาพและความสําเร็จ ความมีจิตอาสาสาธารณะ 
ดังสะทอนจากภาพประกอบ 
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2. หองสมุดท่ีทันสมัย สงบ รมเย็น นาใชบริการ นาศึกษาคนควา 
เปนหองสมุดอยูในอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มีเอกสารําตรา มีคอมพิวเตอร มี WIFi และอุปกรณอํานวย

ความสะดวกในการยืมการใช มีมุมการอานหนังสือท่ีสงบและทันสมัย ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งนักศึกษาสามารถเขา
มาใชบริการไดตามเวลากําหนดเปด-ปดท่ีกําหนด มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุด ดูภาพประกอบ 
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3. สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยท่ีดูแลระเบียบกฎเกณฑ การบริการ และอํานวยความสะดวก 

เปนสํานักงานอยูในอาคารวิทยบริการสิรินธร ใกลกับหองเรียน 412 เพ่ือทํางานเชิงธุรการ ใหบริการนักศึกษา 
เก็บเอกสารและทะเบียนนักศึกษาตาง ๆ ท่ีมีอุปกรณการทํางานท่ีเพียงพอ เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โตะทํางาน ตู
เก็บเอกสาร โตะประชุมกลุมยอย และมีอาจารยและมีเจาหนาท่ีประจําสํานักงาน ดังภาพประกอบ 

 

     
 

   
 

4. หองเรียนและอาคารเรียนท่ีคํานึงถึงความเปนศตวรรษท่ี 21 นาเรียน  
4.1) หองคลินิกวิทยานิพจน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีวัสดุอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การเรียนการสอน ดังน้ี  มีจอรับภาพการนําเสนอรายงานหนาหองเรียน มีเครื่องฉายภาพ มีคอมพิวเตอร  มีเครื่องเสียง มี 
WiFi มีระบบระบายอากาศ มีระบบไฟฟาใหแสงสวาง มีโตะและเกาอ้ีแบบเคลื่อนยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ไดแบบยืดหยุน มีไมโครโฟนหนาหองและประจําโตะเรียน มีสัญลักษณของพระพุทธรูปและสถาบันเพ่ือทําพิธีกอนและ
หลังการเรียนการสอน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ ดังแสดงภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2) หองเรียน 5102 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัสดอุุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน ดังน้ี  มีจอรับภาพการนําเสนอรายงานหนาหองเรียน มีเครื่องฉายภาพ มีคอมพิวเตอร มีเครื่องเสียง มี WiFi มีระบบ
ระบายอากาศ มีระบบไฟฟาใหแสงสวาง มีโตะและเกาอ้ีแบบเคลือ่นยายและจดักิจกรรมการเรยีนการสอนไดแบบยืดหยุน
ท้ังท่ีใชประจํา และมีสํารอง มีไมโครโฟนหนาหอง มีตูเก็บสัมภาระของผูเรียน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ ดังแสดง
ภาพประกอบ 
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5. หนังสือ/ตําราของอาจารยประจําหลักสูตร มี 2 รายการ ดังภาพขางลาง  
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6. ตําราตางประเทศ  
เปนตําราในขอบขายของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี 146 รายการ นําเสนอเปนแหลงการสืบคนไวใน

เว็บไซตขางลาง สวนตําราจัดเก็บไวท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือการสืบคนและการยืม 
- http://phd.mbuisc.ac.th/text.htm 
- http://phd.mbuisc.ac.th/text/a__educational_administration.htm 
- http://phd.mbuisc.ac.th/text/principal.htm 
- http://phd.mbuisc.ac.th/text/school_new.htm 
- http://phd.mbuisc.ac.th/text/research.htm 
- http://phd.mbuisc.ac.th/text/issue.htm 

 
 

7. Social Media สิ่งสนับสนนุการเรียนรูในยุคสังคมดิจิตอลเทคโนโลยี 
จัดทํา Line กลุม, Facebook กลุม, Messengers กลุม, และ Email กลุม ใหเปน Online Professional 

Learning Community (Online PCL.) ตามแนวคิดของการศึกษาศตวรรษท่ี 21 มีจุดประสงคเพ่ือการติดตอสื่อสาร 
การนัดหมาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสงงาน การใหคําแนะนําปรึกษา และอ่ืนๆ ซึ่งเปนวิธีการท่ีใชท้ังในรายวิชา
เรียน และนอกรายวิชาเรียน เปนวิธีการท่ีใชกันปกติตั้งแตนักศึกษาเริ่มมาเขาเรียนในภาคเรียนแรก และไดนํามาใชใน
กระบวนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาทุกภาคเรียนดวย 

http://phd.mbuisc.ac.th/text.htm
http://phd.mbuisc.ac.th/text/a__educational_administration.htm
http://phd.mbuisc.ac.th/text/principal.htm
http://phd.mbuisc.ac.th/text/school_new.htm
http://phd.mbuisc.ac.th/text/research.htm
http://phd.mbuisc.ac.th/text/issue.htm
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ในบรรดาวิธีการท่ีนํามาใช ถือวา Messengers กลุม ในชื่อ “ปรัชญา มมร อส รุน 11” และ ป.โท มมร.อส.
รุน 12 เปนชองทางการสื่อสาร การนัดหมาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสงงาน การใหคําแนะนําปรึกษา และอ่ืนๆ 
เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดผลดีมาก เพราะเปนไปตามหลักการ Anywhere anytime Anyone ท่ี
สามารถสงขอมูลท่ีเปนไฟลใหญแบบวิทยานิพนธได ทําให การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธใหกับ
นักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็เปนตัวกระตุนใหคนอ่ืนๆ ตื่นตัว เกิดการเรียนรู และ
เขาใจในแนวทางการทําวิทยานิพนธจากกรณีตัวอยางวิทยานิพนธของเพ่ือนนักศึกษาดวยกัน ดูภาพประกอบขางลาง ท่ี
แสดงใหเห็นถึงการติดตอสื่อสารเพ่ือการชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธโดยใช Messengers กลุม ใน
ชื่อ “ปรัชญา มมร อส รุน 11”ป.โท มมร.อส.รุน 12 ดังภาพแสดง 

             
 

8. แหลงสืบคนขอมูลท่ีสําคัญไวในเว็บไซตของสาขาวิชา ดังนี้ 
- http://phd.mbuisc.ac.th/index.htm 
- http://www.mbuisc.ac.th/phd/academic.htm 

9. แหลงสืบคนขอมูลท่ีเปนฐานขอมูลวารสารและวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (E-database/            E-
Journal/ E-thesis) ประกอบดวย  
- ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส Project Muse สืบคนท่ี http://muse.jhu.edu/search /search.cgi 
- ฐ าน ข อ มู ล ว า รส าร อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส  Oxford Journals Onlineสื บ ค น ท่ี  http://www.Oxf ord 

journals.org 
- Emerald Management Xtra สืบคนท่ี http://www.emeral dinsight.com/ft 

http://phd.mbuisc.ac.th/index.htm
http://www.mbuisc.ac.th/phd/academic.htm
http://muse.jhu.edu/search%20/search.cgi
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- JSTOR The Scholarly Journal Archive: Businessสืบคนท่ี http://www.jstor.org/ 
- Cambridge Journals Onlineสืบคนท่ี http://www.journals.cambridge.org/ 
- Blackwell Journals Online สืบคนท่ี http://www3.interscience.wiley.com/ 
- Wilson OmniFile: Full Text Select สื บ ค น ท่ี  http://202. 28.92.194/hwwmds/ 

main.nsp?view=HWWMDS 

- H.W.Wilson [บอกรับโดยสกอ.] สืบคนท่ี http://vnw eb.hwwilsonweb.com/hww/  
- LINK (Springer) สืบคนท่ี http:// www .springerlink.com/home/main. mpx 

10. แหลงสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสํานักพิมพท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังแหลงวารสารในสาขาวิชาใน
ตางประเทศ ไวในเว็บไซตของสาขาวิชา ดังนี้ 

- ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
- สํานักพิมพซีเอ็ด       
- วัฒนาพานิชสําราญราษฏร  
- ไทยวัฒนาพานิช          
- สํานักพิมพอรุณอัมรินทร     

11. แหลงสืบคนขอมลูในวารสารฐานของ TCI 

TCI หรือช่ือเต็ม คือ Thai-Journal Citation Index Centre เปนแหลงสืบคนขอมูลในวารสารท่ีอยูในฐานทาง
การศึกษาท่ีสําคัญ มีมากมายหลากหลายฉบับ หากนักศึกษามีโอกาสเขาใชจะเกิดประโยชนตอการสืบคนขอมูลใหมๆท่ี
นาเช่ือถือ แตปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ นักศึกษาจํานวนหน่ึงไมทราบวามีแหลงการสืบคนขอมูลท่ีเรียกวา TCI หรือสวนหน่ึง
อาจทราบ แตคนหาแหลงเพ่ือการสืบคนไมเจอ ดังน้ัน การนํามาแสดงและนําเสนอใหนักศึกษาไดทราบและไดมีแหลงการ
สืบคนอยางใกลตัว จะทําใหมีโอกาสในการเขาไปใชประโยชนไดมาก  ดังน้ี 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหหาจุดออนจุดแข็ง ใชประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

หมายเหตุ ผูประเมินประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษารุน 10, 11 และนักศึกษารุน 12 รวม 30 ราย 
จากขอมูลในตาราง แสดงใหเห็นวา อาจารยประจําหลักสตูร นักศึกษารุน 10, 11 และนักศึกษารุน 12 รวม 

30 ราย มีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยภาพรวม ในระดับ “มากท่ีสุด” (คาเฉลี่ยเทากับ 4.54) มีความพึง
พอใจในแตละดานในระดับ “มากท่ีสุด” ดังน้ี สถาบัน (4.49) หองสมุด (4.57) สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย (4.57) 
หองเรียน (4.53) และแหลงเพ่ือการศึกษาคนควา (4.55) ซึ่งแมผลการประเมินจะมีคะแนนระดับสูง แตสิ่งท่ีหลักสูตรฯ 
และ มมร. อีสาน จะคํานึงถึง คือ การพัฒนาตอไปในดีข้ึนในทุกดานอยางไมหยุดยั้ง  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
6.1-1 -หลักฐานผลประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-2 -หลักฐานรายงานการยืมหนังสือ 
6.1-3 -หลักฐานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

http://www.jstor.org/
http://www.journals.cambridge.org/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.chulabook.com/
http://www.se-ed.com/ESHOP/Products/FirstPage.aspx?CategoryId=1483&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.wpp.co.th/
http://www.twp.co.th/2012/
http://www.amarinpocketbook.com/
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php


รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
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6.1-4 -หลักฐานแบบสํารวจครุภณัฑ 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
4  4 100 √ 

 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 6 

 1. จุดแข็ง 
หลักสูตรฯ มีหองเรียนท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี

เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
 2. จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ควรจัดใหมีหนังสือทุกประเภทเก่ียวกับพุทธศาสนาและปรัชญาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 - ควรมีเลมวิทยานิพนธจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหสอดรับกับความตองการเชิงวิชาการของคณาจารยและ
นักศึกษาในการคนควาวิจัย 
 - ควรใหมีแหลงสืบคนวิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือ ตําราทุกประเภท ท่ีเปนระบบอิเล็คทรอนิก 

 3. แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
 - มมร.อส.จัดสรรงบประมาณใหมีการจัดซื้อ รับบริจาคหนังสือประเภทพุทธศาสนาและปรัชญา 
 - ขอความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนดวยการแลกงานวิจัยซึ่งกันและกัน 
 - จัดใหมีแหลงสืบคนวิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือ ตําราทุกประเภท ท่ีเปนระบบอิเล็คทรอนิก 
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