
 
   ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาส าเนากิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนนที่ท าเสร็จแล้วเก็บไว้ 1 ชุด เพื่อเป็น

หลักฐาน และส่งกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน ฉบับจริง มาที่ ศูนย์บริการการศึกษาประจ า
ภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยส่งทางไปรษณีย์ไทย ที่มีที่ต้ังส านักงาน 
โดยไม่ให้ส่งกิจกรรมฯ ที่ไปรษณีย์ไทยที่เป็นของเอกชน หรือไม่ให้ส่งกิจกรรมฯ ที่บริษัทขนส่ง เช่น Kerry 
Express  Flash Express ฯลฯ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่งเอกชนเข้า
มาส่งเอกสารในมหาวิทยาลัย และขอให้นักศึกษาเก็บสลิปหรือต้นขั้วที่ไปรษณีย์ไทยไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการ
ส่งกิจกรรมฯ แล้ว 

2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน คร้ังที่ 1 ให้ถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่  
1 มิถุนายน  2565 (ดูจากตราประทับของวันท่ีส่งกิจกรรมของไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง) คะแนนการส่ง
กิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน คร้ังที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน หากนักศึกษาส่งกิจกรรม
การสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนนเลยก าหนด (หลังวันที่ 1 มิถุนายน  2565)  คะแนนเต็มของการส่ง
กิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน จะเหลือเพียง 8 คะแนน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์
แบบเก็บคะแนนในแต่ละครั้งจะเป็นผู้ตรวจกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนนของนักศึกษา และ
ให้คะแนนกิจกรรมฯ แก่นักศึกษา นักศึกษาจะได้คะแนนการท ากิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บ
คะแนนเท่าใดนั้น ขึ้นกับการตอบค าถามครบถ้วนทุกข้อและตรงประเด็นค าถาม 

3. ให้นักศึกษาจัดท าหน้าปกกิจกรรมทดแทนการการอบรมเข้ม (พิเศษ) ให้มีข้อความตามปรากฏในภาคผนวก 
ท่ีส่งมาด้วย 

4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์ไทย ท่ีไม่ใช่บริษัทเอกชน และเก็บ 
   สลิปหรือต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐาน โดยจ่าหน้าซองดังนี้  
 

 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมการสอนเสริมท่ีส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมฯ ทุกช้ิน นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในหน้าท่ี 5) 
   5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ได้รับกิจกรรม 
การสอนเสริมท่ีนักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0 2504 7611 หรือติดต่อสอบถามทาง

ไลน์สแควร์ไลน์กลุ่มชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หรอื E-mail : lakkha@hotmail.com  

การส่งกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค 
ส านักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

กิจกรรมการสอนเสรมิชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ครั้งท่ี 1 
ลงทะเบียนเรียนสอนเสริมออนไลน์แบบเกบ็คะแนน รุ่นที่ ……….  ห้องที่ ………. 

(ให้นักศึกษาเขียนว่า เรียนสอนเสริมออนไลน์ รุ่นท่ี 1 หรือ รุ่นท่ี 2 และมีรายช่ือนักศึกษา เรียนท่ีห้องอะไร) 



- 
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กิจกรรมการสอนเสริมออนไลนแ์บบเกบ็คะแนน  ครั้งที่ 1 
ชุดวชิา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 
 

      ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงประเด็นค าถาม ไม่ต้องลอกโจทย์ค าถาม โดยเขียน
ด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย และขอให้นักศึกษาส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน คร้ังที่ 1 
มาที่ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  โดยค าตอบของ
กิจกรรมครั้งท่ี 1 อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยท่ี 1 - 8 (ค าถามข้อ 1 
ค าตอบอยู่ในหน่วยท่ี 1 ค าตอบข้อ 2 อยู่ในหน่วยท่ี 2 เรียงล าดับข้อตามหน่วย จนถึงค าถามข้อ 8 ค าตอบอยู่ใน
หน่วยที ่8) 
 
1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 1) 

1.1 จงอธิบายปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์และค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิต 
1.2 จงอธิบายความหมายของเส้นขอบเขตความเป็นไปได้ในการผลิต (PPF) พร้อมกับวาดกราฟประกอบการ

อธิบาย 
1.3 จงอธิบายลักษณะส าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม) ระบบเศรษฐกิจ

แบบวางแผนจากส่วนกลาง (ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม) และระบบเศรษฐกิจแบบผสม  
1.4 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) และ

เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) การศึกษาท้ัง 2 แขนงนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และจากการศึกษา
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น ท่านคิดว่าหน่วยการสอนหน่วยใดบ้างและเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด 
จัดอยู่ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค และระดับมหภาค 
 
2. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 2) 
 2.1 จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกฎของอุปสงค์และกฎของอุปทาน พร้อมท้ังวาดกราฟประกอบการ
อธิบาย 
 2.2 ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และปัจจัยก าหนดอุปทานประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง พร้อมท้ังอธิบายและ
ยกตัวอย่างปัจจัยแต่ละประเภท 
 2.3 จงอธิบายปัจจัยก าหนดอุปสงค์ท่ีแสดงว่าสินค้าท่ีพิจารณานั้นเป็นสินค้าปกติหรือสินค้าด้อย และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว 
 2.4 จงอธิบายความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาและความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา ท่ีแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ ไม่มีความยืดหยุ่นเลย ความยืดหยุ่นน้อย และความยืดหยุ่นมาก พร้อมยกตัวอย่างสินค้าท่ีมีลักษณะของความ
ยืดหยุ่นดังกล่าวของแต่ละประเภท 
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3. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 3) 
 3.1 จงค านวณอรรถประโยชน์รวม คือ TU4 และ TU5  และค านวณอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม คือ MU2  MU3 
และ MU6 ของการดื่มน้ าของผู้บริโภคคนหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลในตารางท่ีก าหนดให้ 
 

ปริมาณน้ า (แก้ว) อรรถประโยชน์รวม (TU) อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) 
1 6 6 
2 11 MU2 
3 14 MU3 
4 …(TU4) 1 
5 …(TU5) 0 
6 13 MU6 

 

 3.2 จงอธิบายเงื่อนไขดุลยภาพผู้บริโภคตามแนวคิดอรรถประโยชน์  
 3.3 จงอธิบายความหมายและลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากัน (IC) 
 3.4 จงอธิบายเงื่อนไขดุลยภาพผู้บริโภคตามแนวคิดความพอใจเท่ากัน พร้อมกับวาดกราฟประกอบ 
 

4. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 4) 
 4.1 จงอธิบายความหมายและประเภทของผลได้ต่อขนาด (Return to scale) พร้อมวาดกราฟประกอบ
ค าอธิบาย 
 4.2 จงอธิบายดุลยภาพของการผลิตในระยะยาว โดยใช้เส้นต้นทุนการผลิตเท่ากันและเส้นผลผลิตเท่ากัน 
พร้อมกับวาดกราฟประกอบ   
 4.3 จงเขียนเงื่อนไขส าคัญของส่วนประสมปัจจัยการผลิตทุน (K) และปัจจัยแรงงาน (L) ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ท่ีท าให้เกิดดุลยภาพของหน่วยผลิต 
 

5. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 5) 
 5.1 ถ้าราคาตลาดของสินค้าของผู้ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เท่ากับ 120 บาทต่อหน่วย ผู้ขายต้องขายสินค้า
ในราคาเท่าใด เพราะเหตุใด 
 5.2 ถ้าราคาสินค้าของผู้ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เท่ากับ 150 บาทต่อหน่วย และต้นทุนส่วนเพิ่มในการ
ผลิตสินค้าเท่ากับ 100 บาทต่อหน่วย ผู้ขายควรจะตัดสินใจผลิตสินค้าอย่างไร 
 5.3 ในระยะส้ัน ผู้ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ขายสินค้าในราคา 120 บาทต่อหน่วย ต้นทุนเฉล่ียระยะส้ันใน
การผลิตเท่ากับ 140 บาท และต้นทุนแปรผันเฉล่ียระยะส้ันเท่ากับ 110 บาทต่อหน่วย ผู้ขายควรตัดสินใจอย่างไร 
เพราะอะไร 
 5.4 ในระยะยาว ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ มีต้นทุนเฉล่ียระยะยาวเท่ากับ 130 บาทต่อหน่วย จงค านวณ
ต้นทุนส่วนเพิ่มและราคาสินค้าของผู้ผลิต 
 5.5 ถ้าก าหนดให้หน่วยธุรกิจในตลาดผูกขาดมีต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับ 80 บาทต่อหน่วย และผลิตสินค้าออก
จ าหน่ายเท่ากับ 2,000 หน่วย ต้นทุนเฉล่ียเท่ากับ 100 บาทต่อหน่วย และผลิตสินค้าออกจ าหน่ายเท่ากับ 1 ,500 
หน่วย จงค านวณราคาอุดมคติและราคายุติธรรมท่ีผู้ผูกขาดต้องต้ังราคาสินค้า 
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6. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 6) 
 6.1 จงอธิบายลักษณะท่ีเหมือนกันและลักษณะท่ีแตกต่างกันของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ 
 6.2 จงอธิบายลักษณะท่ีเหมือนกันและลักษณะท่ีแตกต่างกันของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขาย
น้อยราย 
 6.3 ผู้ขายในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะส้ันท่ีท าให้ได้ก าไรสูงสุดเท่ากับ 120 บาทต่อ
หน่วย มีต้นทุนเฉล่ียในระยะส้ันเท่ากับ 130 บาทต่อหน่วย ขายสินค้าในราคาเท่ากับ 140 บาทต่อหน่วย ปริมาณ
สินค้าเท่ากับ 10,000 หน่วย จงค านวณหารายรับส่วนเพิ่ม (MR) ท่ีท าให้ผู้ขายได้รับก าไรสูงสุด รายรับท้ังหมดของ
ผู้ขาย (TR)  ต้นทุนท้ังหมดของผู้ขาย (TC)  และก าไรท้ังหมดของผู้ขาย 
 6.4 จงอธิบายกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายดังต่อไปนี้  
 1) กลยุทธ์การรวมกลุ่มเพื่อครอบง าตลาด 
 2) กลยุทธ์การตรึงราคา 
 3) กลยุทธ์เด่น 
 
7. ผู้ผลิตสินค้าจ้างแรงงาน (เพื่อผลิตสินค้า) ในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ แล้วขายสินค้าท่ีผลิตได้ในตลาด
สินค้าแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) ในการจ้างแรงงานท้ังหมด 10 คน ผู้ผลิตต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับ 550 บาท และเมื่อจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 
11 คน ผู้ผลิตต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับ 600 บาทต่อคนต่อวัน  
 2) ในการจ้างแรงงาน 11 คน ก่อให้เกิดผลิตผลส่วนเพิ่มของแรงงาน (MPL) เท่ากับ 50 บาทต่อคน และ
รายรับส่วนเพิ่มจากสินค้าท่ีผลิตได้ (MR) เท่ากับ 60 บาทต่อหน่วย  
 จากข้อมูลท่ีก าหนดให้  จงค านวณและ/หรือตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 7) 
 7.1 รายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่ม (MFCL) คนท่ี 11 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 
 7.2 รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มจากการจ้างแรงงาน (MRPL) คนท่ี 11 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 
 7.3 ก าไรส่วนเพิ่มจากการจ้างแรงงานคนท่ี 11 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 
 7.4 ในการจ้างแรงงานคนท่ี 11 ผู้ผลิตควรตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงระดับการจ้างแรงงานอย่างไร 
 
8. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 8) 
 8.1 ผลกระทบภายนอกหมายถึงอะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่างผลกระทบภายนอกแต่ละ
ประเภทมาให้เข้าใจ  และอธิบายแนวทางการจัดการผลกระทบภายนอกโดยใช้นโยบายของรัฐบาล 
 8.2 จงอธิบายลักษณะของสินค้าสาธารณะและทรัพยากรร่วม 
 8.3 จงอธิบายสาเหตุท่ีกลไกราคาตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ในกรณีของสินค้า
สาธารณะและผลกระทบภายนอก และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 

************************************************ 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างใบปะหน้าปกกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน ชุดวชิา 

 
 
 

 
 
 

 
 

กิจกรรมการสอนเสรมิออนไลน์แบบเก็บคะแนน ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
ครั้งท่ี 1 

ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2564 
 

ช่ือนักศึกษา ……………………………………….…………………………………..…………. 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ท่ีอยู่ ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………..………………………. 
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………………………………….…………………… 
อีเมล์ (ถ้ามี) ……………..………………………………..………………… 

 
 
 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนกิจกรรมจากผู้ประเมินเป็นท่ีสุด 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………… 
       (………………………………………….………………….) 


