
 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนินงาน (Action Conclusion)  

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  25/2565 วันที ่25 ตลุาคม 2565 



ค าน า 
 

คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
( Action Plan ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯสู่การปฏิบัติประจ าปี และใช้แนวคิดการด าเนินงานตามหลัก PDCA ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาและงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ ที่ 21 โดยก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับแผน โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด 2565 ซึ่งแผนฯได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุม เมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จงึได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการขึ้น เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน   การก ากับดู การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 
 

คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
                                                                                                              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

                                                                                                                                                27 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ (Action Conclusion)  
ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

 
------------------------------- 

 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ให้สามารถใช้ในการศึกษาและค้นคว้าตลอดการเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR (B 1) 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายควมส าเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 
3. นักศึกษาปีที่ 2 สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit exam) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามระบุในแผนปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. โครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์และ
การพยาบาล 

1. เพ่ือให้นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1-3              
มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์และ               
การพยาบาลสามารถ           
ใช้ในการเรียนใน
วิชาการพยาบาล                
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้นักศึกษา
พยาบาลมีความ
มั่นใจและมีเจตคติที่
ดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

-  นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 1 
-3 รวมจ านวน 150 
คน 
 

1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรู้
เกี่ยวกับศัพท์ทาง
การแพทย์และการ
พยาบาลหลังเข้า
โครงการสูงกว่าก่อน
เข้าโครงการ 
2. นักศึกษาพยาบาล             
มีความม่ันใจและ 
มีเจตคติท่ีดีในการ
เรียนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งมีคะแนน
ความพึงพอใจ 
มากกว่า 3.51               
(จากคะแนนเต็ม 5) 

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้เกี่ยวกับศัพท์
ทางการแพทย์และการ
พยาบาลหลังเข้าโครงการสูง
กว่าก่อนเข้าโครงการร้อยละ
90 จากจ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด150
คน 
2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความม่ันใจและ
เจตคติในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
ในระดับมากท่ีสุด (x̄ 4.54, 
SD 0.65) 
 

บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่จัดโครงการคือวันที่ 2 
ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ 
onsite และ ออนไลน์ ณ ห้อง 
233,234,235 อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้โดยมีการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่าง
เคร่งครัด  

2. โครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์และ
การพยาบาล

1. เพ่ือให้นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1              
มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์และ               
การพยาบาลสามารถ           

-  นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 1
รวมจ านวน 50 คน 
 

1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรู้
เกี่ยวกับศัพท์ทาง
การแพทย์และการ
พยาบาลหลังเข้า

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้เกี่ยวกับศัพท์
ทางการแพทย์และการ
พยาบาลหลังเข้าโครงการสูง
กว่าก่อนเข้าโครงการร้อยละ
99.9 จากจ านวนนักศึกษาที่

บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

วันที่จัดโครงการคือวันที่ 30 
กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ 
onsite ณ ห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์ อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้  
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 

ใช้ในการเรียนใน
วิชาการพยาบาล                
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้นักศึกษา
พยาบาลมีความ
มั่นใจและมีเจตคติที่
ดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

โครงการสูงกว่าก่อน
เข้าโครงการ 
2. นักศึกษาพยาบาล             
มีความม่ันใจและ 
มีเจตคติท่ีดีในการ
เรียนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งมีคะแนน
ความพึงพอใจ 
มากกว่า 3.51               
(จากคะแนนเต็ม 5) 

เข้าร่วมโครงการทั้งหมด50
คน 
2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความม่ันใจและ
เจตคติในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
ในระดับมากท่ีสุด (x̄ 4.82, 
SD 0.39) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานดา้นภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในตาราง ท าให้สามารถประเมินผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผน ดังนี้ 
 1. ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรม (จากท้ังหมด 2 โครงการ) มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) ตรงตามเป้าบรรลุตามวัตุประสงค์ 

2.1 โครงการที่ 1  
-  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์และการพยาบาลหลังเข้าโครงการสูงกว่าก่อนเข้าโครงการร้อยละ 

                        90 จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด150 คน บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนดไว้ 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความม่ันใจและเจตคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด (x̄ 4.54, SD 0.65) บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการที ่
  ก าหนดไว้ 

2.2 โครงการที่ 2 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์และการพยาบาลหลังเข้าโครงการสูงกว่าก่อนเข้าโครงการร้อยละ 
   99.9 จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด50คน บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนดไว้ 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจและเจตคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด (x̄ 4.82, SD 0.39) บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการที่ 
   ก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป (For Further Action) 
1. วางแผนการจัดการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษอังกฤษให้แล้วเสร็จทุกโครงการ ตามแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในกลุ่มเป้าหมายแต่ละชั้นปี ในปีถัดไป 
2. วางแผนการติดตามการเข้าฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดอบรมแก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา 

เตรียมความพร้อมในการสอบให้แล้วเสร็จก่อนการศึกษาในชั้นปีที่ 3 ตามนโยบายของคณะ 
3. ในปีงบประมาณ 2566  จัดส่งตัวแทนนักศึกษาปี 4 ไปสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาฯ  

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ (For Further Action) 

1. ก ากับดูแลและกระตุ้นให้นักศึกษา ปีที่ 1-3 ศึกษาภาษาอังกฤษในระบบของมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาเข้าสอบตามแผน 
2. รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 3 ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบทุกเดือน 

 
  
 


