
 

                                                         
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย์ในงำนสำธำรณสุข  53305 

ภำคปลำย ปกีำรศึกษำ 2564 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

     

ค ำน ำ 
 

 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้ เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกัศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรอืข้ันตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึง่

ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนต้ังแต่ต้นภาคการศึกษา  
และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และ
การท างานสืบไป 
 
 
                    คณะกรรมการบรหิาร 
                 ชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   

            ตุลาคม  2564 
 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ที่ถามความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นักศึกษำท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกจิกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะได้รับการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่ำงท่ี  1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าข้อสอบได้  70  ข้อ  (คิดเป็น  70 x 
0.66666  เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากับ  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  70 x 0.83333  
เท่ากับ  58.33  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่ำงท่ี  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น  92 x 
0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 x 0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 



    
      
  
 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี ้
  1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ
แล้วเก็บไว้ 1 ชุด  เพื่อเป็นหลักฐาน 
  2. วันสุดท้ายของการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาคือวันที่  30  เมษำยน  2565 
  3. ให้จัดท าหน้าปกกจิกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างในหนา้ถัดไป 
  4 . ส่ งกิ จ ก รรม ท่ี ท ำ เส ร็ จ เรี ย บ ร้ อยแล้ ว  ด้ วยตน เอ ง   ณ   ส านั ก บ ริ ก ารก าร ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
    
 
 
 
 

  
 

 
 
ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐานด้วย   
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือไม่     

โดยโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข  0-2982-9633  หรือ 0-2504-7621  หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  
หมายเลข  0-2503-3545-8  และ หมายเลข  0-2504-7191, 0-2504-7193  โทรสาร 0-2503-3546  โทรศัพท์
ฝากข้อความได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ที่หมายเลข  0-2504-7191,  0-2504-7193  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  
และ  www.stou.ac.th 
  

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 
 

               ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์    ส านักบริการการศึกษา 
                             มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
                             ต าบลบางพูด   
                             อ าเภอปากเกร็ด 
                             จังหวัดนนทบรุี  11120 
 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นงานสาธารณสุข  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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ปกรำยงำน 
 
 

 
  กิจกรรมประจ าชุดวิชา………………………………………………………… 
 
 

ภาคการศึกษาที่………………………….. 
 

   ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู…่……………………………………………………………………….……………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………... 
  โทรศัพท์  (ถ้ามี)  ……………………………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 
 
 
              ลงชื่อ………………………………………………. 
                    (………………………………………………)
  
    
 
 
 
 



 
 
   
 กิจกรรมประจ าชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข (53305) ในภาคการศึกษานี้  
นักศึกษาควรท าให้ครบทุกข้ออย่างตั้งใจ จะท าให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาดีข้ึน ให้นักศึกษาท ารายงาน โดย
เขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลำยมือท่ีอ่ำนง่ำย 
 
 จากการศึกษาเนื้อหาสาระในชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข (53305) ขอให้
นักศึกษาตอบข้อค าถามต่อไปนี้ ให้ครบทุกข้อและทุกประเด็น โดยอธิบายพอเข้าใจ 
 1) จงอธิบายความหมาย และความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 2) จงอธิบายเกี่ยวกับมิติการจัดองค์การของระบบบริการสาธารณสุข 
 3) จงอธิบายเกี่ยวกับหลักการเป็นผู้น าในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 
 4) จงอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการจูงใจบุคลากรในงานสาธารณสุข 
 5) จงยกตัวอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานสาธารณสุข  
(เลือก 1 รูปแบบเท่านั้น) 
 6) จงอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 53305 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในงำนสำธำรณสุข 

 
ค ำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 53305 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในงานสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสาร
การสอนชุดวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ และน ามาสรุปในภาพรวม 
จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ          
ชุดวิชาการบริหารทรพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบง่เป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 3 ความเข้าใจในเนื้อหาชุดวิชา 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. อายุ (ระบ)ุ .........................ปี 

2. เพศ   ชาย   หญิง 

3. ที่อยู่ (อ าเภอ/ จงัหวัด).................................................................................................................... 

4. งาน/ ต าแหน่งงานขณะนี้

.........................................................................................................................................................  

5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

........................................................................................................................ ................................. 

6. วุฒิการศึกษาสงูสุดของท่าน

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1.  เอกสารการสอนมีเน้ือหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2.  กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3.  แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเน้ือหา      
4.  วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเน้ือหาวิชาที่ศึกษา      
5.  การจัดล าดับเน้ือหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6.  ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ      
7.  ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชาน้ี      
8.  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับชุดวิชากับผู้อ่ืน      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชาน้ีโดยภาพรวม      

 

ตอนท่ี 3 ควำมเข้ำใจในเน้ือหำของเอกสำรกำรสอน 

เนื้อหำหน่วยกำรสอน เข้ำใจ ไม่เข้ำใจ 
หน่วยที่  1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
หน่วยที่  2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข   
หน่วยที่  3 สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข   
หน่วยที่  4 หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่  5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่  6 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่  7 การผลิตทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่  8 เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่  9 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่ 10 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่ 11 การบริหารเงินค่าตอบแทน และการจูงใจทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่ 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่ 13 ระบบสารสนเทศและการวิจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข   
หน่วยที่ 14 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุขของต่างประเทศ   
หน่วยที่ 15 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต   
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จุดเด่นของชุดวิชำน้ี....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
จุดท่ีควรพัฒนำ.............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมอืตอบแบบประเมิน 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพรอ้มกบักจิกรรมประจ าชุดวิชา 


