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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 52205 กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยที่เกีย่วข้อง  
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

ค ำชี้แจง : 
1. 
 

เอกสารกิจกรรมนี้ส าหรับชุดวิชา  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 52205 กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม ความครอบคลุม

ในประเด็นหลักกับข้อค าถาม ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียด

ประณีตของชิน้งาน 

 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท า

ก็ได้  โดยในการประเมินผลปลายภาคส าหรับชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค แบ่งออกเป็น  

2  กรณี 

 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน   

ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  

และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมใน

การสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไมไ่ด้ 

 กรณทีี่  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลาย

ภาคเพียงอย่างเดียว 

 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะได้รับการ

ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน   

ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศกึษา

เพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนน

ส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  

 

 

 

 

 

  

1. การประเมินผล 
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 ให้นักศึกษาด าเนนิการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัดให้

ครบถ้วนด้วยดินสอ  2B  ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอก

คะแนนฉีกขาดหรือสูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดย

ไม่ต้องถ่ายเอกสาร  เพราะเครื่องอา่นจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนา

กิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วเก็บไว้ 1 ชุด  เพื่อเป็นหลักฐาน 

4. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มขี้อความตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 

5. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนน โดยส่งด้วยตนเอง  

ณ  ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์  ส านักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ใน

เวลาราชการ) หรอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจา่หนา้ซองดังนี้ 

 

    

 

 

 

 

 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐานด้วย   

นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้ว

หรือไม่  โดยโทรศัพท์สอบถามทีห่มายเลข  0-2982-9633  หรือ 0-2504-7621  หรือโทรศัพท์ติดต่อ

ศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2503-3545-8  และ หมายเลข  0-2504-7191, 0-2504-7193  

โทรสาร 0-2503-3546  โทรศัพท์ฝากข้อความได้ตลอด 24 ช่ัวโมงที่หมายเลข  0-2504-7191,  0-

2504-7193  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  และ  www.stou.ac.th 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุด

วชิา 

 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช    เลขที่ 9/9 หมู่ท่ี 9  

ต าบลบางพูด   อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุร ี 11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 52205 กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยที่เกีย่วข้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ) 
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รำยงำน 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 52205 กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

 ชื่อนักศึกษา........………….....................……………………………………………………….. 

 รหัสประจ าตัวนักศกึษา   

  

ที่อยู…่…………………………...........................…………………………………….………………………… 

 ………………………………………………………………………………………….…………………………… 

โทรศัพท์ ……………………………………………………………………. 

e-mail   ……………………………………………………………………. 

 

ข้าพเจ้ายอมรับการตัดสนิผลคะแนนกิจกรรมประจ าชุดวชิาจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

      ลงช่ือ………………………………………………. 

           (………………………………………………)  
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 กิจกรรมชุดวิชา  52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน 4 ข้อ ครอบคลุม

เนือ้หา 15 หนว่ย คะแนนรวม 20   คะแนน 

 

ข้อที่ 1 
ตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้หน่วยที่ 1-3 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ข้อ 1.1-1.2 คะแนนที่ได้ ................ 

ข้อ 1.1 จงระบุปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ของท่าน จ าแนกตามกลุ่มวัย  (โดยเลือกมาเพียงกลุ่มวัยละ 1 ปัญหา)  
ปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่.........................................................อ ำเภอ............................จังหวัด................ 

กลุ่มวัย ปัญหำสำธำรณสุข แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุข 
1................ 
 
 
 
 

1.........................................................  
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

........................................................  
2. ...............  
 
 
 
 

1.......................................................... 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

........................................................ 
3.................  
 
 
 
 

1.......................................................... 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

3. เนื้อหากิจกรรม 
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ข้อที่ 2 
ตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้หน่วยที่ 4-6 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  
ข้อ 2 คะแนนที่ได้ ................ 

ข้อ 2. ให้ท่ำนอธิบำยแนวทำงกำรด ำเนินกำรกำรส่งเสริมสุขภำพ พร้อมยกตัวอย่ำง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อที่ 3 
ครอบคลุมเนื้อหำหน่วยที่ 7-9  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ข้อ 3 คะแนนที่ได้ ................ 

 
ข้อ 3 จากเหตุการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ท่านคิดว่าจะ
มีแนวทางอย่างไรให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จงอธิบาย
หลักการ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ข้อที่ 4 
ครอบคลุมเนื้อหำหน่วยที่ 10-15  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ข้อ 4  คะแนนที่ได้ ................ 

 
ข้อ 4 ท่านคิดว่ากฎหมายต่อไปนี้มีเรื่องใดที่ควรปรับปรุง ให้ระบุเรื่องพร้อมเหตุผล  

เรื่องท่ีควรปรับปรุง เหตุผลที่ควรปรับปรุง 
1.กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา 
อาหาร และเครื่องส าอาง 
 
 
 
 

 

2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค 
 
 
 
 
 

 

3 กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 

4. กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและ
สถานพยาบาล 
 
 
 
 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 


