๑

รายงานผลการดาเนินงาน
“โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่าย ได้จั ด “โครงการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษผ่ านภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ (English
Mate) ปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๙” ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ พั ฒ นาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ ในการศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็ นสากลและก้าวทันโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑: อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
(English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา จานวน ๑,๐๖๐ คน
ครั้ ง ที่ ๑: วั น พฤหั ส บดี ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อบรมวิ ธี ก ารใช้
โปรแกรมภาษาอั ง กฤษผ่ านภาพยนตร์ ภ าษาอั ง กฤษ (English Mate) ส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ประจาสาขาวิชาผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน จานวน ๖๐ คน
ครั้ งที่ ๒: วัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อบรมวิธี ก ารใช้
โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่ านภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ (English Mate) ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ สาขาวิชาความเป็นเลิ ศด้านการผลิ ต
บัณฑิตครูและนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ สาขาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางดนตรี สาขาวิชา
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ สาขาวิชา
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ จานวน ๑,๐๐๐ คน โดยมีวิทยากร ได้แก่
คุณวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล จาก บริษัทไอโฟร์อินเรดเฮ้าส์ จากัด
กิจกรรมที่ ๒: นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ (English Mate) ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓: ทดสอบก่อน-หลัง เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
โปรแกรมการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) โดยทดสอบก่อน
เรียนในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และทดสอบหลังเรียนในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการดาเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาการอบรม
วิธีการใช้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ร่วมถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
สนใจในกระบวนการและวิธีการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English
Mate) เพราะเป็นโปรแกรมที่ก่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยิ่ง ทั้งนี้ระหว่าง

๒
เรี ย นยั งมี ก ารทดสอบอี ก ด้ ว ย ทางผู้ จั ด มุ่ งหวั งให้ ผู้ เข้ า ใช้ โปรแกรมได้ น าความรู้ที่ ได้ ไปต่ อ ยอด
การพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป

สรุปผลการประเมินโครงการฯ
กิจกรรมที่ ๑: สรุประดับความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับ ของผู้ร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษผ่ านภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความพึงพอใจด้านต่างๆ ในภาพรวมดังนี้ ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ ด้านที่ ๒ ความรู้
ความเข้าใจที่ ได้รั บ อยู่ ในระดั บ มาก มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ ๓.๘๒ คิ ดเป็ น ร้อยละ ๗๖.๖๐ ด้ านที่ ๓
ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐
กิจกรรมที่ ๒: สรุประดับความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับ ของผู้ร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษผ่ านภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ
พึงพอใจด้านต่างๆ ในภาพรวมดังนี้ ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ ด้านที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ ด้านที่ ๓ ภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐
กิจกรรมที่ ๓: สรุป คะแนนทดสอบ ก่อน-หลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒ นาทักษะ
ภาษาอั ง กฤษผ่ า นภาพยนตร์ ภ าษาอั ง กฤษ (English Mate) ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า โดยภาพรวมคะแนนก่อนการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐.๐๐
คะแนน ส่วนคะแนนหลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๕.๓๔ คะแนน มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย
เท่ากับ ๕.๓๔ คะแนน และคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับร้อยละ

๓

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้แก่อาจารย์และ
นักศึกษา

๔
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ดว้ ยตัวเองของนักศึกษา

