SALC REPORT
สรุ ปผลการดาเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2562
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ภารกิจของหน่วยงาน
เป้ าหมาย: พัฒนานักศึ กษา มจธ. สูก่ ารเป็นพลเมืองโลก
(Developing KMUTT students to become Global Citizens)

วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. พัฒนานักศึ กษาให้มีสมรรถนะสากล (Global competency)
2. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองให้กับนักศึ กษาของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการพืน้ ที่การเรียนรู้ และสือ่ การเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา และวัฒนธรรม
5. ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (Self-Access Learning)

การดาเนินงานตามเป้ าหมาย และกลยุ ทธ์ของคณะศิลปศาสตร์
เป้ าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ท่ี 1 : บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นสากล

กลยุ ทธ์ท่ี 1.4 : พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลการดาเนินงาน
1. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
2. งานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึ กษา
3. งานให้บริการพืน้ ที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
4. งานให้บริการแหล่งความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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สรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC)
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2562
งานสนับสนุน

การเรียนการสอน

งานจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ
นักศึ กษา

งานให้บริการ

พืน้ ที่การเรียนรู้
ตามอัธยาศัย

งานให้บริการ

แหล่งความรู้
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
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1. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ศูนย์ฯ ได้ให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานที่สายวิชาภาษาเปิ ดสอนในภาค
การศึ กษาที่ 1/2562 ดังนี้
1.1 การจัดปฐมนิเทศ (SALC Orientation)
การจัดปฐมนิเทศ (SALC Orientation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนะนาเกี่ยวกับการใช้ บริการต่างๆ
ของศูนย์ฯ ให้กับอาจารย์ผู้สอน และนักศึ กษาชัน้ ปี ที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จานวน 2 รายวิชา
ได้แก่ รายวิชา LNG 120 General English และ LNG 220 Academic English โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม
2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 จานวน 67 กลุ่ม และมีนักศึ กษาเข้าร่วม จานวนทัง้ สิน้ 2,389 คน

1.2 การบู รณาการกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษกับรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 สายวิชาภาษา คณะศิ ลปศาสตร์ ได้บูรณาการ (Integration) กิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC Activity) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน จานวน 3 รายวิชา ได้แก่ LNG 120, LNG 220 และ LNG 103 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกห้องเรียน ซึ่งนักศึ กษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวสามารถนับการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุน
กรเรียนรู้ด้วยตนเอง (SLAC Activity) เป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาได้ โดยแต่ละรายวิชาได้กาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
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1.2.1 จานวนนักศึ กษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และจานวนนักศึ กษาทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีจานวนนักศึ กษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา LNG120, LNG 220 และ LNG 103 เข้าร่วม
กิจกรรม SALC Activity เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกห้องเรียน จานวน 3,210 ครัง้ /คน คิดเป็นร้อยละ
90.02 ของจานวนนักศึ กษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ดังนี้

o กราฟแสดงสัดส่วน และจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกห้องเรียนในแต่ละรายวิชา
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1.2.2 ความถีก่ ารเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกห้องเรียน
จากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม SALC Activity ของนักศึ กษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จานวน 3
รายวิชา พบว่านักศึ กษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้ตามเกณฑ์ทแี่ ต่
ละรายวิชากาหนด 1 โดยในรายวิชา LNG 120 มีนัก ศึ กษาเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครัง้ จานวน 758 คน คิดเป็นร้อยละ
80.30 ในรายวิชา LNG 220 มีนักศึ กษาเข้าร่วมกิจกรรม 2 ครัง้ จานวน 1,120 คน คิด เป็นร้อยละ 86.62 และใน
รายวิชา LNG 103 มีนักศึ กษาเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครัง้ จานวน 893 คน คิดเป็นร้อยละ 91.78 จากนักศึ กษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมทัง้ หมดของแต่ละรายวิชา
o ตารางแสดงข้อมู ลจานวนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนของนักศึ กษาในแต่ละรายวิชา

1

เกณฑ์การให้คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม SALC Activity : LNG 120 ( 1 ครัง้ /คน = 2 %), LNG 220 ( 2 ครัง้ /คน = 4 %), LNG 103 ( 1 ครัง้ /คน = 2 %)
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2. งานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึ กษา
ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมในรู ปแบบต่ างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนัก ศึ กษาตามคุณลักษณะบั ณฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ของ มจธ. ทัง้ ด้านภาษา และ soft skills เพื่อให้นักศึ กษาได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ภาษา และความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ รวมถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการคิ ด การสื่ อ สาร และการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้อื่น
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้บูรณาการในรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานที่คณะศิ ลปศาสตร์เปิ ดสอน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้นักศึ กษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพิ่มเติมนอกจากการเรียนในหลักสูตร โดยในภาค
การศึ กษาที่ 1/2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 จานวนกิจกรรม จานวนกลุม่ ที่จดั และเวลาทีใ่ ช้ ในการจัดกิจกรรม
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 ศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สายวิชาภาษา นักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา คณะ
ศิลปศาสตร์ และนักศึ กษาต่างชาติจากคณะอื่นๆ จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ
ให้กับนักศึ กษา มจธ. ทุกระดับ ซึ่ งกิจกรรมนีจ้ ัดขึ้นในช่ วงระหว่างเปิ ดภาคการศึ กษา ตัง้ แต่ เดือนกันยายน 2562 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีผลสรุ ปการดาเนินงาน ดังนี้

404 ครัง้
43 กิจกรรม
59 กลุม่
552 ชัว่ โมง
2.2 จานวนผู เ้ ข้าร่วมกิจกรรม
จากสรุ ปผลการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ในภาคการศึ กษา
ที่ 1/2562 มีนักศึ กษาจาก
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
พื้นฐาน และนักศึ กษาอื่นๆ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ านวน
ทัง้ สิน้ 5,343 ครัง้ /คน คิด
เป็นร้อยละ 87 จากจานวน
นักศึ กษาที่เปิ ดรับได้ทงั ้ หมด
จานวน 6,140 คน
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2.3 ผู เ้ ข้าร่วมกิจกรรมแยกตามคณะ
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีนักศึ กษา มจธ. ทุกชัน้ ปี จากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะตาม
ความสนใจเฉพาะบุ คคล โดยมี นั ก ศึ ก ษาจากคณะวิศ วกรรมศาสตร์ จ านวน 2,230 ครั ้ง /คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 42
นักศึ กษาจากคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จานวน 1,067 ครัง้ /คน คิดเป็นร้อยละ 20 นักศึ กษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ จานวน 945 ครัง้ /คน คิดเป็นร้อยละ 18 และนักศึ กษาจากคณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ จานวน
383 ครัง้ /คน คิดเป็นร้อยละ 9 นักศึ กษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 383 ครัง้ /คน คิดเป็นร้อยละ 7 และ
นักศึ กษาจากสถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) จานวน 232 ครัง้ /คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลาดับ

2.4 ผู เ้ ข้าร่วมกิจกรรมแยกตามชัน้ ปี
จากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมในภาคการศึ กษา
ที่ 1/2562 พบว่า มีนักศึ กษาระดับปริญญาตรี
ที่กาลังศึ กษาอยู ่ในชัน้ ปี ที่ 1 ถึง ชัน้ ปี ที่ 5 เข้า
ร่วมกิจกรรม จานวนทัง้ สิ้น 5,343 ครัง้ /คน
โดยมีนักศึ กษาชัน้ ปี ที่ 1 (รหัส 62xxx) เข้าร่วม
กิจ กรรมมากที่สุด คิด เป็นร้อยละ 72.34 และ
รองลงมาคือ นักศึ กษาชัน้ ปี ที่ 2 (รหัส 61xxx)
คิด เป็ นร้อยละ 25.62 และ นักศึ กษาชัน้ ปี ที่ 3
(รหัส 60xxx) คิดเป็นร้อยละ 1.37 นักศึ กษาชัน้
ปี ที่ 4 (รหั ส 59xxx) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.60
นักศึ กษาชัน้ ปี ที่ 5 (รหัส 58xxx) คิดเป็นร้อยละ
0.07 ตามลาดับ
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2.5 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึ กษา มจธ. ทุกชัน้ ปี โดยมี
เป้ าหมายหลักในการพัฒนานักศึ กษาสูก่ ารเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกห้องเรียน โดยเน้นการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารผ่านการทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้นักศึ กษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาคุณลักษณะสาหรับผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21
และเพื่ อ ให้ สอดคล้อ งกับ การจั ดการเรี ยนการสอนแบบ Outcomes-Based Education (OBE) ศู น ย์ ฯ จึ ง ได้ใช้
แนวคิด OBE เป็นกรอบในการออกแบบกิจกรรมพัฒนานักศึ กษา โดยผู ้สอนได้กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning
Outcomes) รูปแบบ เนือ้ หา และทักษะที่ต้องการพัฒนานักศึ กษา ดังนี้
Learning Outcomes

Theme/Content

Language Skill

(รูปแบบ/เนือ้ หา)

(ด้านทักษะทางภาษา)

(Sustainable Development Goals)
o No Poverty (ขจัดความยากจน)
o Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย)
o Good-Health and Well-Being
(มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
o Quality Education (การศึกษาที่เท่าเทียม)
o Gender Equality (ความเท่าเทียมทางเพศ)
o Reduced Inequalities (ลดความเหลือ่ มล้า)
o Climate Action
(การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

o
o
o
o
o
o

การพู ด (Speaking)
การฟัง (Listening)
การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing)
ไวยากรณ์ (Grammar)
คาศัพท์ (Vocabulary)

Assessment Rubrics
จากผลการจั ดกิจ กรรมใน
ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2562
ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาทั ก ษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว
จานวนทัง้ สิน้ 43 กิจกรรม
จ านวน 59 กลุ่ ม โดยจั ด
กิจกรรมที่พัฒนาด้านการ
สื่อสาร (Communication)
มากที่สุด 25 กิจกรรม ดัง
ข้อมู ลที่แสดงในตาราง

Attribute
(ด้านคุณลักษณะสาหรับผู เ้ รียนในศตวรรษที่

การสื่อสาร (Communication)
การทางานร่วมกับผู ้อื่น (Collaboration)
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Making)
o การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity & Innovation)
o การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-directed Learning)
o การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
o
o
o
o

21)
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ผลการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการพัฒนานักศึ กษาในด้านต่างๆ โดยมีนกั ศึ กษาจากทุกชัน้ ปี เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
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2.6 การจัดกิจกรรมตามระดับมาตรฐานการใช้ ภาษา CEFR2
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้กับนักศึ กษา มจธ. ศูนย์ฯ ได้นาการจัดระดับตาม
มาตรฐานการใช้ ภาษา (CEFR) มาใช้ เป็นกรอบในการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาภาษาอังกฤษ
ตามระดับความสามารถของตัวเอง โดยเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามระดับ CEFR ที่ได้ระบุ ไว้ในแต่ละกิจกรรม
2.6.1 จานวนกลุ่มกิจกรรมทีจ่ ดั แยกตามระดับ CEFR
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีการจัดกิจกรรมรวมทัง้ ิส้น 43 กิจกรรม จานวน 59 กลุ่ม โดยมีกิจกรรมที่จัดอยู ใ่ น
ระดับ B1 จานวน 47 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 79 และกิจกรรมที่อยู ่ในระดับอื่นๆ จานวน 12 กลุ่ม รวมคิดเป็น ร้อยละ 21
ดังนี้
ระดับ B1 (Pre-Intermediate) จานวน 47 กลุม่ ระดับ
B2 (Intermediate)
จานวน
4 กลุ่ม
ระดับ A1 (Beginner)
จานวน
4 กลุ่ม
ระดับ A2 (Elementary)
จานวน
3 กลุ่ม
ระดับ All Level
จานวน
1 กลุ่ม

รวมทัง้ สิน้ 59 กลุม่
2.6.2 จานวนผู เ้ ข้าร่วมกิจกรรมแยกตามระดับ CEFR
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีนกั ศึ กษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวนทัง้ สิน้ 5,343 คน โดยมีจานวนผู ้เข้าร่วมกิจกรรม
แยกตามระดับ CEFR ดังนี้

2 The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษทัง 4 ทักษะ
้
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o กราฟแสดงข้อมู ลสรุ ปผลการจัดกิจกรรม และจานวนผู ้เข้าร่วมกิจกรรม แยกตามระดับ CEFR
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2.7 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
Outcomes–Based Education นัน้ ผู ้สอนได้ระบุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) ในการสอนแต่ละครัง้ เพื่อ
แสดงผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามความคาดหวังของการจัดกิจกรรม และได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้
3 ระดับ คือ
ระดับ 1 (low) คือการแสดงความรู้ และทักษะได้ตา่ กว่าความคาดหวัง
ระดับ 2 (meets) คือการแสดงความรู้ และทักษะได้ตรงตามความคาดหวัง
ระดับ 3 (above) คือการแสดงความรู้ และทักษะได้เกินความคาดหวัง
ซึ่งในแต่ละกิจกรรมใช้ เกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน โดยผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมใน
แต่ละกิจกรรมจะทาให้ทราบว่านักศึ กษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเข้ากิจกรรม
นัน้ ๆ อยู ่ในระดับใด และข้อมู ลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบ
ทัง้ นี้ ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึ กษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู ใ่ นระดับ 3 (above) เกินความ
คาดหวัง จานวน 3,617 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 นักศึ กษาที่ได้รับการประเมินให้ในอยู ่ระดับ 2 (meets) จานวน 1,464
คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 และนักศึ กษาที่ได้รับการประเมินให้ในอยู ่ระดับ 1 (low) จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90
ตามลาดับ
o ตารางแสดงผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึ กษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในภาคการศึ กษาที่ 1/262
ระดับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

รวม
ทัง้ สิน้
(คน)

ระดับ 1 (low)
ตา่ กว่าความ
คาดหวัง

ระดับ 2 (meets)
ตรงตามความ
คาดหวัง

ระดับ 3 (above)
เกินความ
คาดหวัง

จานวนนักศึ กษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม (คน)

262

1,464

3,617

5,343

คิดเป็นร้อยละ

4.90

27.40

67.70

100.00
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o ตารางแสดงผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรูข้ องกิจกรรมในแต่ละระดับ CEFR

กิจกรรม และระดับ CEFR
กิจกรรมในระดับ ALL Level

จานวนนักศึ กษา (คน)
ทีไ่ ด้รบั การประเมินในแต่ละระดับ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(low)
(meets)
(above)
8
10
16

กิจกรรมในระดับ B2 (Intermediate)

28

134

กิจกรรมในระดับ B1 (Pre-Intermediate)

174

กิจกรรมในระดับ A2 (Elementary)
กิจกรรมในระดับ A1 (Beginner)
รวมทัง้ สิน้

รวมทัง้ สิน้ (คน)
34
353

1,110

191
3,169

4,453

30

121

63

214

22

89

178

289

262

1,464

3,617

5,343

จากผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) ในกิจกรรมทีแ่ ยกตามระดับ CEFR พบว่านักศึ กษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับ All Level ระดับ B2 (Intermediate) ระดับ B1 (Pre-Intermediate) ส่วนใหญ่สามารถแสดงความรู้
และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู ใ่ นระดับ 3 (above) คือ แสดงความรู้ และทักษะได้เกินความคาดหวัง ในขณะทีก่ จิ กรรม
ในระดับ A2 (Elementary) นักศึ กษาส่วนใหญ่ได้รบั การประเมินในระดับ 2 (meets) คือแสดงความรู้ และทักษะจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ตรงตามความคาดหวังของเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนได้กาหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
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2.8 จานวนผู จ้ ดั กิจกรรม จานวนกลุม่ และเวลาทีใ่ ช้ จดั กิจกรรม
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 ศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ จากสายวิชาภาษา
นักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาหลักสูตร ELT ของคณะศิลปศาสตร์ และนักศึ กษาชาวต่างชาติ จากคณะต่างๆ ใน มจธ. ได้
ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาทัง้ ด้านภาษา และวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึ กษา มจธ. โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
o ตารางแสดงข้อมู ลผู จ้ ดั กิจกรรม ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562
จานวน
(คน)

จานวนกิจกรรม
(กลุม่ )

เวลาทีใ่ ช้ จดั
(ชัว่ โมง)

7
1
4

11
1
18

202
13
110

1. นักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิ ลปศาสตร์ (ต่างชาติ)
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ELT คณะศิลปศาสตร์

4
4

6
3

54.5
4.5

3. นักศึกษาต่างชาติจากคณะอื่นๆ

5

20

168

25

59

552

ผู จ้ ดั กิจกรรม
อาจารย์
1. อาจารย์ประจา สายวิชาภาษา (คนไทย)
2. อาสาสมัครชาวเกาหลี (สายวิชาภาษา)
3. อาจารย์พิเศษ สายวิชาภาษา (คนไทย)

นักศึ กษา

รวมทัง้ สิน้

ในจานวนผู ้จัดกิจกรรม 25 คน มีผู้จัดกิจกรรมทีเ่ ป็นอาจารย์/นักศึ กษาชาวต่างชาติ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
60 และอาจารย์คนไทย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40
ในการจัดกิจกรรมผู จ้ ัดจะใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมที่มีชาวต่างชาติเป็นผู จ้ ัด
นักศึ กษาจะได้มีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ ภาษาในสถานการณ์จริง และได้อยู ใ่ นสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ภาษาแบบไม่
เป็นทางการ (informal learning) ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจู งใจในการเรียนรู้มากขึน้
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2.9 งบประมาณ
ศูนย์ฯ ได้ใช้ งบประมาณประจาปี 2562-2563 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึ กษาในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 โดย
สรุ ปผลการใช้ งบประมาณดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
เป็นค่าตอบแทนสาหรับอาจารย์พิเศษ จานวน 4 คน และนักศึ กษาต่างชาติ จานวน 5 คน
2) ค่าวัสดุ/อุ ปกรณ์/วัตถุดบิ
เป็นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ/อุ ปกรณ์/วัตถุดิบในการจัดกิจกรรมทาอาหาร
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีคา่ ใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจกรรม รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ จานวน 125,308 บาท โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 95,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76 และค่าวัสดุ/อุ ปกรณ์/วัตถุดบิ จานวน 30,308 บาท คิด
เป็นร้อยละ 24 ตามลาดับ
o ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายการจัดกิจกรรม ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562
ผู จ้ ดั กิจกรรม

ค่าตอบแทน
(บาท)

ค่าวัสดุ/อุ ปกรณ์/
วัตถุดบิ (บาท)

รวมค่าใช้ จา่ ย
(บาท)

36,600

25,338
4,970
-

25,338
4,970
36,600

-

-

อาจารย์

1. อาจารย์ประจา สายวิชาภาษา (คนไทย)
2. อาสาสมัครชาวเกาหลี สายวิชาภาษา
3. อาจารย์พิเศษ สายวิชาภาษา (คนไทย)
นักศึ กษา

1. นักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิ ลปศาสตร์ (ต่างชาติ)
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ELT คณะศิลปศาสตร์
3. นักศึกษาต่างชาติจากคณะอื่นๆ
รวมทัง้ สิน้

58,400
95,000

30,308

58,400
125,308
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o ค่าใช้ จ่ายการจัดกิจกรรมแบ่งตามเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ดังนี้

ซึ่งหากพิจารณาจากจานวนผู ้เข้ากิจกรรมทัง้ หมด 5,343 คน และจานวนค่าใช้ จ่าย 125,308 บาท จะมีค่าใช้ จ่ายใน

การดาเนินการจัดกิจกรรม เฉลี่ย 23.45 บาท/คน
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3. งานให้บริการพืน้ ทีก่ ารเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
ศูนย์ฯ ได้เปิ ดให้บริการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (Self-Access
Learning Centre: SALC) ซึ่ งตัง้ อยู ่บริเวณ ชัน้ 4 คณะศิ ลปศาสตร์ มจธ. เพื่อให้นักศึ กษา และบุ คลากร มจธ. ใช้ บริการ
ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ พัฒนาความรู้ และทักษะด้วยตนเองตามความสนใจ ซึ่ งจะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชี วิต (Lifelong
Learning) โดยจัดให้มีพื้นที่ และบริการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนานักศึ กษา มจธ. สู่การแป็นพลเมืองโลกภายใต้
แนวคิด Global Station ดังนี้

ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 ศูนย์ฯ ได้เปิ ดให้บริการพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ตามอัธยาศัย เริม่ ตัง้ แต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวันที่เปิ ดให้บริการทัง้ สิน้ จานวน 67 วัน มีผู้เข้าใช้ บริการ จานวน 14,901 ครัง้
4,541 คน เฉลี่ย 222 ครัง้ /คน/วัน และเปิ ดให้บริการ3ตามวัน และเวลา ดังนี้
o วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เปิ ดให้บริการ เวลา 8.30-18.00 น.
o วันศุกร์
เปิ ดให้บริการ เวลา 8.30-17.00 น.
3.1 สถิติการใช้ บริการ
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีสถิติผู้เข้าใช้ บริการภายในศูนย์ฯ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

3

ศูนย์ฯ งดให้บริการพืน้ ที่การเรียนรู้ในช่ วงสอบกลางภาคการศึกษา สอบปลายภาคการศึกษา และช่ วงปิ ดภาคการศึกษา
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3.2 สัดส่วนการใช้ พนื้ ที่
ศูนย์ฯ ได้จัดพืน้ ทีเ่ รียนรู้แบบเปิ ด (open space) ภายในศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึ กษา และบุ คลากร มจธ. เข้ามาใช้
พืน้ ที่ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ โดยได้จัดพืน้ ที่ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
o Study Space (พืน้ ที่เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย)
เป็นพืน้ ที่ Quiet Zone สาหรับอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน ทางานกลุ่ม พักผ่อนตามอัธยาศัย
o Play Space (พืน้ ที่เรียนรู้ผ่านการเล่น)
เป็นพืน้ ที่ Fun Zone สาหรับเล่นบอร์ดเกม scrabble และเกมอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา และ
คุณลักษณะต่างๆ
o Movie World (ชมภาพยนตร์)
เป็นพืน้ ที่ Edutainment Zone ให้บริการชมภาพยนตร์ต่างประเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม
โดยในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีผู้ใช้ บริการในพืน้ ที่ Study Space (พืน้ ที่เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย) คิดเป็น
ร้อยละ 74 (10,014 ครัง้ /คน) การใช้ พนื้ ที่ Play Space (พืน้ ที่เรียนรู้ผ่านการเล่น) ร้อยละ 20 (2,761 ครัง้ /คน) และ
การใช้ พนื้ ที่ Movie World (ชมภาพยนตร์) ร้อยละ 6 (843 ครัง้ /คน) ตามลาดับ
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4. งานบริการแหล่งความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ศูนย์ฯ ได้ให้บริการสื่อประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทีค่ ณะศิลป
ศาสตร์เปิ ดสอน นอกจากนี้ ผู ้ใช้ บริการสามารถค้นคว้าข้อมู ล และพัฒนาตนเองตามความต้องการเฉพาะบุ คคล โดยมี
หนังสือ ภาพยนตร์ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง บอร์ดเกม นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ซึ่งผู ้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมู ลของ
สื่อประเภทต่างๆ ที่มีอยู ่ภายในศูนย์ฯ ได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์ฯ http://salc.kmutt.ac.th และในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มี
ผลสรุ ปการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 จานวนสือ่ การเรียนรู้
ศูนย์ฯ ได้จัดหาสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบไว้ให้บริการ ได้แก่
1) หนังสือทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จานวน 13,777 เล่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การใช้ ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ เช่ น ทักษะการฟัง พู ด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และคาศัพท์ โดย
ผู ้ใช้ บริการที่เป็นสมาชิกสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้
2) สือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง จานวน 5,451 ชิ้น ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้ใช้ บริการสามารถเลือกใช้ ในการฝึ กฝน
การใช้ ภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ
3) ภาพยนตร์ จานวน 1,190 เรื่อง โดยเน้นภาพยนตร์ต่างชาติเป็นหลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม โดยผู ้ใช้ บริการสามารถเลือก subtitle ในภาษาต่างๆ ที่ต้องการ
4) บอร์ดเกม จานวน 33 เกม ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านความคิด การสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่น รวมถึง
ทักษะการเข้าสังคม (social skill)
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1.2 จานวนนิตยสารภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
ศูนย์ฯ มีนิตยสารทัง้ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้บริการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ตามความ
สนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิตยสารที่บอกรับเป็นสมาชิกรายปี และมีบางส่วนได้จัดหา และซื้อเพิม่ เติมตามความต้องการของ
ผู ้ใช้ บริการ นิตยสารที่มีให้บริการในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีดังนี้

1.3 สถิตกิ ารใช้ บริการสือ่ การเรียนรู้ประเภทต่างๆ
ในภาคการศึ กษาที่ 1/2562 มีจานวนผู ้ใช้ บริการสื่อการเรียนรู้ ดังนี้

