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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 53405 หลักเศรษฐศำสตร์และเศรฐศำสตรส์ำธำรณสุข 
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

ค ำชี้แจง : 
1. 
 

เอกสารนี้ส าหรับชุดวิชา 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรฐศาสตร์สาธารณสุข  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. กิจกรรมนี้ประกอบด้วย ประกอบด้วยแบบทดสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 15 หน่วย คะแนนรวม 20   
คะแนน 

3. ขอให้นักศึกษาท ากิจกรรมด้วยความสามารถของตนเอง หากพบว่า มีการลอกกิจกรรมของ
นักศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะถือว่าเป็นการลอกกิจกรรมกัน และห้ามเผยแพร่เอกสารนี้ผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางอ่ืน ๆ หากทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชาพบจะหัก
คะแนนในข้อนั้นๆ  

4. ขอให้ส่งเอกสารนี้ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 
  

 
คณะกรรมกำรบริหำร 

ชุดวิชำ 53405 หลักเศรษฐศำสตร์และเศรฐศำสตร์สำธำรณสุข 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  ความครอบคลุมใน

ประเด็นหลักกับข้อค าถาม ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของ

ชิ้นงาน 

 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
ในการประเมินผลปลายภาคส าหรับชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี

 กรณีที่   1  นักศึกษำท ำกิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน   
ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และ
คะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะ
ส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 

 กรณีที่  2  นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะได้รับการ

ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน   

ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส ำหรับนักศึกษำที่ท ำกิจกรรมมหาวิทยาลัย

จะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมา

เปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการ

ตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

  

1. กำรประเมินผล 
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 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

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

2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนน
ฉีกขาดหรือสูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องถ่าย
เอกสาร  เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส าเนากิจกรรมที่
ท าเสร็จแล้วเก็บไว้ 1 ชุด  เพ่ือเป็นหลักฐาน 

4. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
5. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนน  โดยส่งด้วยตนเอง  

ณ  ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์  ส านักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ในเวลา
ราชการ) 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  

โทรศั พท์ ฝ ากข้ อคว าม ได้ ต ลอด  24 ชั่ ว โ ม ง ที่ ห มาย เ ลข   0-2504-7191,  0-2504-7193  E-mail : 

ic.proffice@stou.ac.th  และ  www.stou.ac.th 

2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 

 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย ์ ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    เลขที่ 9/9 หมู่ท่ี 9  

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา ชุดวิชา 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรฐศาสตร์สาธารณสุข  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
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รำยงำน 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรฐศาสตรส์าธารณสุข 

 

 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 ชื่อนักศึกษำ........………….....................……………………………………………………….. 

 รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ   

  
ทีอ่ยู…่…………………………...........................…………………………………….………………………… 
 ………………………………………………………………………………………….……………………… 
 ………………………………………………………………………………………….……………………… 
โทรศัพท ์……………………………………………………………………. 
e-mail   ……………………………………………………………………. 

 

ข้ำพเจ้ำยอมรับกำรตัดสินผลคะแนนกิจกรรมประจ ำชุดวิชำจำกผู้ประเมินเป็นที่สุด 

      ลงชื่อ………………………………………………. 

           (………………………………………………)  
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 กิจกรรมชุดวิชำ  ชุดวิชำ 53405 หลักเศรษฐศำสตร์และเศรฐศำสตร์สำธำรณสุข มีจ ำนวน 4 ข้อ 

ครอบคลุมเนื้อหำ 15 หน่วย คะแนนรวม 20  คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน) นักศึกษำควรท ำให้ครบทุกข้อ

อย่ำงตั้งใจ โดยกำรเขียนหรือพิมพ์ลงในกระดำษรำยงำนของนักศึกษำเอง ตำมโจทย์ท่ีก ำหนดให้ ซ่ึงกำรท ำ

รำยงำนในครั้งนี้จะท ำให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเนื้อหำดีขึ้น และยังเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรศึกษำชุดวิชำ

อ่ืน ๆ ในหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตร์ต่อไป 

 

ข้อ 1 ใหท่้ำนอธิบำยควำมหมำยของตลำดบรกิำรสุขภำพ พร้อมยกตัวอย่ำง  
 
ข้อ 2. ในกำรวิเครำะห์ต้นทุนบรืกำรสุขภำพมีกี่แบบ แต่ละแบบมีข้อดีข้อด้อยอย่ำงไร   
 
ข้อ 3  เศรษฐศำสตร์เกี่ยวข้องกับสำธำรณสุขอย่ำงไร  
 
ข้อ 4 เพรำะเหตุใดนักสำธำรณสุขจึงต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศำสตร์ 
 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 


