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ส่วนที่1 
บทน า 

 

1.1หลกัการและเหตุผล 

นโยบายด้านการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษารัฐบาล ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มีการปฏิรูปกา รศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของ
คนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้  ที่เป็ นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบาย และเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดั บ
การศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีใช้งานได้ รวมทั้งจัดท าแผนเพื่อด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบัณฑิตโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในระดับคณะ โดยกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework 
of Reference for Languages : CEFR) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์การผ่านกรอบการสอบภาษาอังกฤษในระดับ B1 ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถพูด เขียน                   
และจับใจความส าคัญของข้อความทั่ว ๆไปได้ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้สามารถ บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความฝัน ความหวังพร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้ 

 ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
จึงน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และได้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการมีส่วนร่วมของหลักสูตร และการเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  
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1.2 1. วัตถุประสงค์วัตถปุระสงค์ของแผน 

 1.1 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ให้สามารถใช้ในการศึกษาและค้นคว้าตลอดการเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR (B1) 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผน 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา Action plan : English language development for 
students เพ่ือขับเคลื่อนและก าหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

2) ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา 
3) ศึกษาสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
4) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี จากนักศึกษา อาจารย์ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
5) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา Action plan : English language development for students ปีงบประมาณ 

2566 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
6) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา Action plan : English language development for students ไปยังผู้ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และ
บรรลุผลเป้าหมายที่วางไว้ 

7) ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน และรายงานให้คณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา Action plan : English language development for 
students ปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ โดยการมีส่วนรวมของบุคลากรทุกฝ่าย ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในภายนอก โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของประเทศ 
ตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมิติต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
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2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ (SWOT Analysis) 

  

 

 

 

 

 

 

S 

จุดแข็ง 

(Strengths : S) 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาอย่างเต็มที่และเพียงพอต่อการ
พัฒนาทั้งบุคลากร งบประมาณ สถานที่ และเวลา โดยเฉพาะมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและมีความพร้อมรองรับต่อการ
พัฒนาทั้งที่เป็นบุคลากรในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน และบุคลากรชาวต่างชาติ 
2.มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการยกระดับโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ให้มีความพร้อมรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การ
พัฒนาทักษะทางภาษาของนักศึกษา บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และมิติการพัฒนาแห่งศตวรรษท่ี 21 
3. มหาวิทยาลัยใช้วิธีการในการทดสอบวัดความความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งในทุกกิจกรรมมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะ ฝึกอบรม และการทดสอบวัดระดับด้วยข้อสอบมาตรฐานทุกครั้งโดยมีโปรแกรมส าเร็จรูปในการฝึก
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ EDO (English discovery online)  
4. มหาวิทยาลัยมีการน ากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการขอส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 25.1 (5) 
ที่ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบหรืออบรม มาตรฐานภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

W 

จุดอ่อน 

(Weaknesses: W) 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
1. นักศึกษาที่เข้าใหม่ในแต่ละปีมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเดิมต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ที่ก าหนด 
2. ข้อจ ากัดด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่ยังไม่สามารถพัฒนาอย่างเร่งด่วนได้ 
3. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ มีตารางการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกเวลานักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนจ านวนมาก ส่งผลให้นักศึกษาไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร 
4. บรรยากาศของมหาวิทยาลัยยังไม่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น ไม่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ ไม่มีหลักสูตร
นานาชาติ 
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O 

โอกาสพัฒนา 

 (Opportunities: O) 

โอกาส (Opportunities: O) 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการยกระดับโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ให้มีความพร้อมรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การ
พัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และมิติการพัฒนาแห่งศตวรรษท่ี 21 
2.นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลกเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3.มีการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ชัดเจน และมี
ความท้ายทายในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเป้าให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาให้กับบัณฑิตในอนาคต 

T 

โอกาสพัฒนา 

 (Threats: T) 

ภัยคุกคาม (Threats: T) 
1. คุณภาพและมาตรฐานของการประเมินทักษะที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน และมีการวัดมาตรฐานหลากหลายยากต่อการ
พัฒนาให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานในแต่ละระดับได้ 
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สรุป 

 1.มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการพัฒนา/แผนปฏิบัติการเพ่ือ 
        รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของ 
        บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยมีโปรแกรม 
        ส าเร็จรูปในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ EDO (English discovery online) (S1+S2+S4 : O1+O2)  
 
1. ส ารวจความต้องการ ประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนรองรับการการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียน การ 
         สอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของ นักศึกษา และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับ 
         นานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีและมิติการพัฒนาแห่งศตวรรษท่ี 21 (S1+S2 : T1) 
 2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานและกระตุ้นติดตามให้นักศึกษาเข้าใช้ระบบฝึกทักษะ 
         ภาษาอังกฤษโปรแกรมส าเร็จรูป EDO (English discovery online)(S1+S3+S5 : T2) 
3. จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาโยเฉพาะทักษะศัพท์ทางการแพทย์และการพยาบาล (S3 : T2) 
 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้    
ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล โดยก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านการพัฒนาทักษะ 

 ด้านภาษาอังกฤษให้กับ นักศึกษาที่ชัดเจน และมีความท้าทาย (W1+W3+w4+W5 : O2+O3) 
 
1. จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการแพทย์และการพยาบาลเพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาการพยาบาลได้ดีขึ้น (W1 : T1+T2) 
2. จัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย โดยก าหนดเป้าหมายแต่ละกิจกรรม ตลอดปี และมีการวัดและประเมินผลงาน/โครงการที่
ชัดเจน (W3+W4+W5 : T1+T2) 
3. จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่มีความทันสมัย (W5 : T1) 
ก ากับติดตามให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-3ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางโปรแกรมส าเร็จรูป EDO (English discovery online) และ
ติดตามผลในการสอบEnglish Exit Examination ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทุกคน 

S O: 

S T:  
   

WO: 
 

W T: 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

3.1 นโยบาย 

 เกณฑ์การประเมินทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษ าเรื่อง
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา31(1)แห่งพระรา ชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 และข้อ 45(4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณีได้ออกประกาศ ตามข้อ 5 นักศึกษาทุกคน ต้องเข้ารับการทอสอบการประเมินความรู้ทักษะพ้ื นฐานที่จ าเป็นด้านภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบทดสอบ English Exit Exam โดยผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

5.1 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรสามภาษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรที่มีการจัดการเรยนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเกินกึ่งหนึ่ง ต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า 60 คะแนนหรือเทียบเท่า ผลสอบระดับ B2 ขึ้นไป
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

5.2 นักศึกษาหลักสูตรและสาขาวิชาอ่ืนๆต้องได้ผลสอบไม่น้อยกว่า 50คะแนน หรือเทียบเท่าผลสอบระดับ B1 ขึ้นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
 
3.2 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

3.2.1 ระบบ 
เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของระบบงบประมาณ ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงบประมาณ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ร าไพพรรณี  มหาวิทยาลัยจึงน ากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มาใช้
เป็นเกณฑ์ในการขอส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบหรืออบรม มาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาแต่ละระดับชั้นปริญญาต้องส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทาง ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรปกติ ระดับ B1 ขึ้นไปซึ่งเทียบกับคะแนนสอบดังนี้ 
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การทดสอบ เกณฑป์ริญญาตร ี
TOEIC 255-400 
TOEFL ITP 247-433 
TOEFL IBT 19-40 
IELTS 2-3.5 
CU – TEP 60 
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ภาพ 1 ระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 



13 
 

3.2.2 กลไก 
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1. คณะกรรมการ/

คณะท างาน ซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง วางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพ
พรรณี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 2. กระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมในการพัฒนา 3. การควบคุมคุณภาพและความเป็นมาตรฐาน  

1) คณะกรรมการ/คณะท างาน 
มหาวิทยาลัยวางกลไกในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณีซึ่งขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ซึ่งท าหน้าที่ในการยกระดับโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ให้มี ความพร้อมรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานานาชาติ การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษา การบริการทางวิชาการด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางภาษาของ นักศึกษา และการ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี และมิติการพัฒนาแห่งศตวรรษท่ี 21 
โดยมีคณะคณะกรรมการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษ และมีบุคลากรสังกัดงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ โดยขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล 

2) กระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมในการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการได้ออกแบบกลไกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา และจัดท าเป็น Road Map ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาทุกชั้นปี ไว้ดังนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตามกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยผ่านกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 Red Star เป็นการจัดกิจกรรมอบรมติวเข้มและทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ซึ่งให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมการเข้าใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ EDO (English discovery online)  ได้ครบตามท่ีมาตรฐานชั่วโมงท่ีก าหนดและสามารถผ่านแบบทดสอบภาษาอังกฤษได้
ครบในทุกบทของโปรแกรม EDO (English discovery online) จัดให้รางวัล Red Star โดยแบ่งเป็น 3 รางวัลอันดับ 1-3 ในแต่ละชั้นปี โดยมีก าหนดการตรวจสอบใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์และการพยาบาลส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 เป็นการจัดอบรมการใช้ศัพท์ทางการแพทย์
และทดสอบความรู้ก่อน-หลังเข้าโครงการเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจการใช้ศัพท์ทางการแพทย์และการพยาบาลในการเรียนวิชาการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น 
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3) การควบคุมคุณภาพและความเป็นมาตรฐาน 
คณะท างานจึงก าหนดการติดตามการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าใช้โปรแกรมส าเร็จรูป EDO (English discovery online)  ให้ครบ

ตามชั่วโมงการเรียนรู้ที่ก าหนดรวมทั้งผลการผ่านการทดสอบแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์วัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือในระดับเทียบเคียง เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีฐานะเป็นคณะวิชาและเป็นหน่วยงานภายในแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีภารกิ จหลัก 
คือ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกา รผลิตบัณฑิตหลัก ในระยะแรกของการก่อตั้งคณะ                 
คือ มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดสอน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล                  
โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก  ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 52 คน  รุ่น 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 50 คน รุ่น 3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 48 คน และรุ่น 4 ปีการศึกษา 
2565 จ านวน 48 คนรวมทั้งหมด 4 ชั้นปี  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน ์

  “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานของประเทศ” 

พันธกิจ 

  1.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปี่ยมด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล มีคุณธรรม และฉลาดจัดการ 

  2.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

  3.  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  

  4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  5.  บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

  “ฉลาดจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร” 
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วัตถุประสงค์ของแผน 

 1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ให้สามารถใช้ในการศึกษาและค้นคว้าตลอดการเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR (B1) 
  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

1. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 
 3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาปีที ่3 ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
 
ความสอดคล้องของแผนงานกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค ์
ตัวช้ีวัด 3.3.5  ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (B1) (Common  
   European Framework of Reference for Languages) 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
       ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 

เป้าประสงค์   1.1  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะที่จ าเป็น 
                     ในศตวรรษท่ี 21 และมีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด 
กลยุทธ์    1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

                    ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1  ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

2566 2567 2568 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน 
 

80 80 80 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์
การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

100 100 100 

3. ร้อยละของนักศึกษาได้เข้า
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษได้ครบตาม
ชั่วโมงท่ีก าหนด 

80 80 80 

4. ร้อยละ 80ของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1ได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ 

80 80 80 
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แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รูปแบบโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ Red 
star ส่งเสรมิ
กิจกรรมการเข้าใช้
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
EDO (English 
discovery 
online)  
 

นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-2-3 
รวมจ านวน 150 
คน 
 
 
  

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-3 ศึกษาความรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดย 
ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
EDO (English discovery 
online)      
 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าใช้
โปรแกรมได้ครบตามจ านวนช่ัวโมง 
 

- กระตุ้น ก ากับ ติดตามการ
เข้าใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
EDO (English discovery 
online) ทุกเดือน 
- ให้รางวัลนักศึกษาท่ีเข้าใช้
โปรแกรมได้ครบตามจ านวน
ช่ัวโมงและผา่นการท า
ข้อสอบประเมินความรู้
ภาษาอังกฤษในโปรแกรม 
EDO (English discovery 
online) ครบทุกบท 

มอบรางวัล
วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 
2566   

6,000 
รางวัลที่ 1 

(3รางวัล/3ช้ันปี) 
รางวัลที่ 2 

(3รางวัล/3ช้ันปี) 
รางวัลที่ 3 

(3รางวัล/3ช้ันปี) 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
สมรรถนะและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาพยาบาล 

2. โครงการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์และ
การพยาบาล
ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 

นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1 รวม
จ านวน 60 คน
  

1. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์และการ
พยาบาล 
2. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลมีความมั่นใจและ
มีเจตคติที่ดีในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรูเ้กี่ยวกบั
ศัพท์ทางการแพทย์และการ
พยาบาลหลังเข้าโครงการสูงกว่า
ก่อนเข้าโครงการ 
 

- อบรม โดยเชิญวิทยากร
บรรยาย 
(ออนไลน์และ Onsite) 
- ทดสอบความรู้ก่อนสอน
และหลังอบรม 

1 วัน 
(มิถุนายน
2566)  

6,600 คณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
สมรรถนะและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาพยาบาล 

 

แผนปฏิบัติการด้านการสง่เสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   หน้า 7 
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4.3 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน 
4.3.1 การติดตามผลการด าเนินงาน: การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 

 
      ไตรมาสที่1 (ธันวาคม)  ไตรมาสที2่ (มีนาคม)   ไตรมาสที3่ (มิถุนายน)  ไตรมาสที่4 (กันยายน) 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาพยาบาล 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เร่ืองเกณฑ์การประเมินทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นด้าน
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 
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