
 

                                                         
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 52306 กำรท ำงำนชุมชนด้ำนสำธำรณสุข  

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

     

ค ำน ำ 
 

 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

ของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา  
และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข  ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการท างาน
สืบไป 
 
 
                    คณะกรรมการบริหาร 
                   ชุดวิชา 52306 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 

            มีนาคม  2564 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลัก
ทีถ่ามความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีที่  1  นักศึกษำท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซอ่มไม่ได้ 
 กรณีที่  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 
 ตัวอย่ำงที่  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 
 ตัวอย่ำงที่  2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าข้อสอบได้  92  ข้อ  (คิดเป็น  92 x 
0.66666  เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากับ  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92 x 0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 



 

    
      
  
 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ  2B  ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรือ สูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร  
เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร         

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส าเนากิจกรรมที่ท า
เสร็จแล้วเก็บไว้ 1 ชุด  เพ่ือเป็นหลักฐาน 

4. วันสุดท้ายของการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาคือวันที่  30  ตุลำคม  2564 
5. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
6. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐานด้วย   
 
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 ชั่วโมง ที่หมายเลข  0-2504-7191,  0-2504-7193  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  
และ  www.stou.ac.th 
  
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

               ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์    ส านักบริการการศึกษา 
                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                             ต าบลบางพูด   
                             อ าเภอปากเกร็ด 
                             จังหวัดนนทบุรี  11120 
 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 52306 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

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

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

ภาคการศึกษาที…่……………………….. 
 

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



 
 
   
 กิจกรรมประจ าชุดวิชาการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ในภาคการศึกษานี้  นักศึกษาควรท าให้ครบทุก
ข้ออย่างตั้งใจ จะท าให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาดีขึ้น ให้นักศึกษาท ารายงาน โดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็น
ลำยมือที่อ่ำนง่ำย หรือพิมพ์ 
 
 1. ให้นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาให้เข้าใจ หลังจากนั้นไปสัมภาษณ์หรือสอบถามหน่วยงาน
สาธารณสุขใกล้บ้านของนักศึกษา เกี่ยวกับการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ แล้วน าข้อมูลมาตอบค าถาม ดังนี้ (10 คะแนน) 
  1.1 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขที่ไปศึกษา 
   1.1.1 หลักการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
   1.1.2 ลักษณะและวิธีการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
   1.1.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ศักยภาพของชุมชนที่
สนับสนุนการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
   1.1.4 ปัญหาอุปสรรคของการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขทั้งด้านชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข 
และหน่วยงานท้องถิ่น 
  1.2 เปรียบเทียบการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขที่ไปศึกษาดังกล่าวว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างจากเนื้อหาในเอกสารการสอนอย่างไร และให้ข้อเสนอแนะในการท างานชุมชนด้าน
สาธารณสุขเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาสุขภาพ 
  1.3 นักศึกษาระบุบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ในการศึกษาและตอบค าถามครั้งนี้ 
 2. ให้นักศึกษารวบรวมข้อมูลชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ โดยใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยา (เครื่องมือ 7 
ชิ้น) ในการท าความเข้าใจชุมชน นักศึกษาสามารถขอความร่วมมือกับสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพ่ือ
ด าเนินการดังนี้ (10 คะแนน) 
  2.1 จัดท าแผนที่เดินดินของชุมชนนักศึกษาอาศัยอยู่  
  2.2 เลือกใช้เครื่องมืออ่ืนอีก 1 ชิ้น จากเครื่องมือ 7 ชิ้น  (ได้แก่ ผังเครือญาติ  โครงสร้างองค์กร
ชุมชน  ระบบสุขภาพชุมชน  ปฏิทินชุมชน  ประวัติศาสตร์ชุมชน  และประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ) ในการศึกษา
ข้อมูลชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่  และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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แบบประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 52306 กำรท ำงำนชุมชนด้ำนสำธำรณสุข 

 
ค ำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 52306 การท างานชุมชนด้าน
สาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา 
และกิจกรรมการเรียนการสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ และน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่าน
ตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็ นของท่านเกี่ยวกับ          
ชุดวิชาการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. อายุ (ระบุ) .........................ปี 

2. เพศ   ชาย   หญิง 

3. ที่อยู่ (อ าเภอ/ จังหวัด).................................................................(ส าหรับเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติ) 

4. งาน/ ต าแหน่งงานขณะนี้

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

5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

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

6. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน

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

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

รำยกำรประเมิน 

ระดับควำมคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1.  เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2.  กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคดิวิเคราะห์และการแก้ปญัหา      
3.  แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4.  วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5.  การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอื้อตอ่การเรียนรู้      
6.  ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ      
7.  ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศกึษาชุดวิชานี้      
8.  สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้      
9.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคน้คว้าเพิ่มเตมิ      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      

 

ตอนที่ 3 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเอกสำรกำรสอน 

เนื้อหำหน่วยกำรสอน เข้ำใจ ไม่เข้ำใจ 
หน่วยท่ี  1 แนวคิดและหลักการในการท างานชุมชน   
หน่วยท่ี  2 ระบบบริการสุขภาพกับการท างานชุมชนด้านสาธารณสขุ   
หน่วยท่ี  3 การจัดการในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี  4 การจัดองค์กรการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี  5 การพัฒนาการมีส่วนรว่มของชุมชนในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี  6 การประสานความร่วมมือและการระดมทรัพยากรในการท างานชุมชน 
              ด้านสาธารณสุข 

  

หน่วยท่ี  7 การพัฒนาทักษะในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี  8 การเตรียมชุมชนในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี  9 การประเมินและวินิจฉยัชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี 10 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี 11 การวางแผนและกลยทุธ์ในการท างานชุมชน   
หน่วยท่ี 12 เทคโนโลยีที่ใช้ในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข   
หน่วยท่ี 13 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขในเขตเมือง   
หน่วยท่ี 14 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขในชนบท   
หน่วยท่ี 15 การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการท างานชุมชน   
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จุดเด่นของชุดวิชำนี้....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
จุดที่ควรพัฒนำ.............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 


