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ค าน า 

   
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาพยาบาล  โดยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะสู่การปฏิบัติประจ าปี และใช้แนวคิดการด าเนินงานตามหลัก PDCA ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาและงบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพันธกิจการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ ท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
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ส่วนน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีฐานะเป็นคณะวิชาและเป็นหน่วยงานภายในแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีภารกิจหลัก 
คือ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการผลิตบัณฑิตหลัก ในระยะแรกของการก่อตั้งคณะ                 
คือ มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดสอน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล                  
โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก  ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 56 คน  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานของประเทศ” 
  

พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปี่ยมด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล มีคุณธรรม และฉลาดจัดการ 
 2.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 3.  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  
 4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.  บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และหลักธรรมาภิบาล 

 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

  “ฉลาดจัดการ บริการด้วยใจเอ้ืออาทร” 
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นโยบายด้านการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษารัฐบาล ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภ าพ มีนโยบายยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้               
ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบาย                 
และเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต                 
ที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการตามนโยบายและเป้ าหมายที่มีตัวชี้วัดและ              
มีการประเมินผลที่ชัดเจน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบัณฑิตโดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในระดับคณะ โดยกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์การผ่านกรอบการสอบภาษาอังกฤษในระดับ B1 ซึ่งหมายถึง                   
ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่ว  ๆไปได้ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้               
สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวังพร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได ้

 ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
จึงน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และได้จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการมีส่วนร่วมของหลักสูตร และการเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  
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แผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของแผน 

 1.1 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ให้สามารถใช้ในการศึกษาและค้นคว้าตลอดการเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR 
 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

1. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

3. นักศึกษาปีที ่2 สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit exam) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 
 
3. ความสอดคล้องของแผนงานกับแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2564 

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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 าเป็นในศตวรรษ 
              ที่ 21 และมีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด 
กลยุทธ์   1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

                    ตัวช้ีวัดที่  1.2.1  ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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4. แผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
รูปแบบโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ทางการแพทย์และ
การพยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1 จ านวน
51 คน 
 
 
 
 
  

1. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์และ 
การพยาบาลและใช้ในการเรียน 
ในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
มีความมั่นใจและมเีจตคติที่ด ี
ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางการแพทย์
และพยาบาลโดยมีค่าเฉลีย่ของคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์และ
การพยาบาลหลังเข้าโครงการสูงกว่า
ก่อนเข้าโครงการ 

2. นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจและ 
มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งมีคะแนนความพึงพอใจ 
มากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

- บรรยาย 
- ฝึกทักษะภาษา
โดยใช้บอร์ดเกมส ์
- ทดสอบความรู้
ก่อนสอนหลังสอน 

วันท่ี 12-13 
ธันวาคม 
2563 

17,100 - คณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
สมรรถนะและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาพยาบาล 

2. โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อสอบ
วัดระดบัภาษาอังกฤษ 
ของมหาวิทยาลัย 
(English exit exam) 

นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 53 คน 
 

1. เพื่อทบทวนความรู้และทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
มีความพร้อมในการสอบ 
2. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
มีความมั่นใจในการสอบ 

1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ
สอบผ่านเกณฑร์้อยละ 50ของจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้าสอบ 
2.นักศึกษามีความมั่นใจในการสอบ 
มากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 
 

- บรรยาย 
- ฝึกท าข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ 
- ทดสอบความรู้
ก่อนสอนหลังสอน 

19-20 
ธันวาคม
2563 

17,100 - คณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
สมรรถนะและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาพยาบาล 

3. โครงการส่งเสรมิ
การเรยีนการสอน
โดย.ช้ภาษาอังกฤษ 

  - ให้ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทุกรายวิชา 
- สอนอังกฤษ 20% ของเนื้อหา 
แต่ละวิชา อย่างน้อย 1 รายวิชา 

- เพิ่มเติมในการ
เรียนการสอน ทุก
รายวิชา 

ตลอดป ี   
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ภาคผนวก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาพยาบาล 
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