
 
   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 2 ให้ถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่  
12 กรกฎาคม 2565 (ดูจากตราประทับของวันท่ีส่งกิจกรรมของไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง) คะแนนการส่ง
กิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน คร้ังที่ 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน หากนักศึกษาส่งกิจกรรม
การสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนนเลยก าหนด (หลังวันที่ 12 กรกฎาคม 2565)  คะแนนเต็มของการ
ส่งกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน จะเหลือเพียง 8 คะแนน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเสริมออนไลน์
แบบเก็บคะแนนในแต่ละครั้งจะเป็นผู้ตรวจกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนนของนักศึกษา และ
ให้คะแนนกิจกรรมฯ แก่นักศึกษา นักศึกษาจะได้คะแนนการท ากิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บ
คะแนนเท่าใดนั้น ขึ้นกับการตอบค าถามครบถ้วนทุกข้อและตรงประเด็นค าถาม 

3. ให้นักศึกษาจัดท าหน้าปกกิจกรรมการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน 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 2 
ลงทะเบียนเรียนสอนเสริมออนไลน์แบบเกบ็คะแนน รุ่นที่ ……….  ห้องที่ ………. 

(ให้นักศึกษาเขียนว่า เรียนสอนเสริมออนไลน์ รุ่นท่ี 1 หรือ รุ่นท่ี 2 และมีรายช่ือนักศึกษา เรียนท่ีห้องอะไร) 



- 
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กิจกรรมการสอนเสริมออนไลนแ์บบเกบ็คะแนน  ครั้งที่ 2 
ชุดวชิา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 
 

      ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงประเด็นค าถาม ไม่ต้องลอกโจทย์ค าถาม โดยเขียน
ด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย และขอให้นักศึกษาส่งกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน คร้ังที่ 2 
มาที่ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  โดยค าตอบ
ของกิจกรรมครั้งท่ี 2 อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น หน่วยที่ 9 - 15 (ค าถามข้อ 1 
ค าตอบอยู่ในหน่วยท่ี 9 ค าตอบข้อ 2 อยู่ในหน่วยท่ี 10 เรียงล าดับข้อตามหน่วย จนถึงค าถามข้อ 7 ค าตอบอยู่ใน
หน่วยที่ 15) 
 
1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 9) 
  1.1 จากข้อมูลต่อไปนี้ จงค านวน GDP ท่ีเป็นการค านวณด้านรายจ่าย ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GNP), ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (NNP) และรายได้ประชาชาติ (NI) 

   ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคของเอกชน             50  ล้านบาท 
   ค่าใช้จ่ายในการลงทุน      30  ล้านบาท 
   ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล   20  ล้านบาท 
   การส่งออกสุทธิ      10  ล้านบาท 
   ส่วนการบริโภคทุน      15  ล้านบาท 
   ภาษีทางอ้อม       20  ล้านบาท 
   เงินอุดหนุน       10  ล้านบาท 
   รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตท่ีได้รับจากต่างประเทศ       -10  ล้านบาท 

 1.2 จงอธิบายความหมายและวิธีการค านวณรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) 
 1.3 ก าหนดให้ GDP ณ ราคาประจ าปีของประเทศสุโข เท่ากับ 6,000 ล้านบาท และดัชนีราคาผู้บริโภค 
เท่ากับ 300 จงค านวณหา GDP ท่ีแท้จริง (real GDP) ของประเทศสุโข 
 
2. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 10) 
 2.1 จงอธิบายความหมายของตัวแปรแต่ละตัวในสมการการบริโภค C = a + bYd 
 2.2 จงอธิบายปัจจัยก าหนดการบริโภค (C) ปัจจัยก าหนดการลงทุน (I)  ปัจจัยก าหนดการส่งออก (X)  
มาให้เข้าใจ 
 2.3 ในการก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ปัจจัยใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยทางด้าน
กระแสการไหลเข้าและปัจจัยใดเป็นปัจจัยทางด้านกระแสการไหลออกของรายได้ประชาชาติในระบบเศรษฐกิจ 

I (การลงทุน)  S (การออม)        G (การใช้จ่ายของรัฐบาล) 
T (ภาษี)  X (การส่งออก)  และ M (การน าเข้า) 
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 2.4 สมมติให้ระบบเศรษฐกิจแห่งหนึ่งมีสมการการบริโภคคือ  C = 200 + 0.8Yd  เมื่อก าหนดให้ส่ิงอื่นๆ คงท่ี 
รายได้ประชาชาติจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร หากเกิดกรณีต่อไปนี้ 
 1) มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท 
 2) รัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มข้ึน 1,000 ล้านบาท 
 
3. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 11) 

3.1 นโยบายการคลังแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบหดตัวแตกต่างกันอย่างไร แต่ละประเภทใช้ใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจใด และมีเครื่องมือของนโยบายการคลังอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว 

3.2 จงอธิบายความหมายของงบประมาณแบบเกินดุล  และใช้งบประมาณแบบเกินดุลเพื่อด าเนินนโยบาย
การคลังในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจได้อย่างไร 

3.3 จงอธิบายนโยบายการคลังของประเทศไทย ช่วงก่อนวิกฤติ ช่วงวิกฤติ พ.ศ. 2540 – 2542 และช่วง พ.ศ. 
2559 – 2560 (เขียนตอบไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ) 
 
4. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 12) 
 4.1 จงอธิบายคุณสมบัติของเงิน และคุณสมบัติของเงินใดส าคัญท่ีสุด 
 4.2 จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก ส านัก
เคนส์ และแนวคิดของนักการเงินนิยม 
 4.3 ความต้องการถือเงินของเคนส์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 
 4.4 นโยบายการเงินแบบขยายตัวและนโยบายการเงินแบบหดตัวแตกต่างกันอย่างไร แต่ละประเภทใช้ในการ
แกป้ัญหาเศรษฐกิจใด และมีเครื่องมือของนโยบายการเงินอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว 
 
5. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 13) 

5.1 จงอธิบายสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขของปัญหาเงินเฟ้อ และปัญหาเงินฝืด  
5.2 จงอธิบายสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขของปัญหาการว่างงาน 

 5.3 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อกับการว่างงานของเส้นโค้งฟิลลิปส์ 
 
6. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยที่ 14) 
 6.1 จงอธิบายความหมายและสาระส าคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ และทฤษฎีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (เขียนตอบไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ) 
 6.2 จงอธิบายความหมายและแหล่งท่ีมาของอุปสงค์เงินตราต่างประเทศและอุปทานเงินตราต่างประเทศ 
 6.3 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 

6.4 จงอธิบายความแตกต่างของดุลบัญชีเงินสะพัด ดุลบัญชีทุน ดุลบัญชีการเงิน และดุลการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ และในกรณีท่ีเกิดปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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7. จงตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ (หน่วยท่ี 15) โดยนักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลเพิ่ม นอกเหนือจากเอกสารการสอน 
จากหนังสือ งานวิจัย วารสาร และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาอ้างอิงเป็นข้อมูลในการตอบ และขอให้
นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้อ้างอิงในการตอบของทุกข้อด้วย 
 7.1 ให้นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
(เขียนตอบไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ) 
 7.2 ให้นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นต่อไปนี้ 
[เขียนตอบ ข้อ 1) – 4) ไม่เกินสองหน้ากระดาษ] 
  1) สาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 และ 2 
 2) สาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 และ 5 
 3) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และ 9 
 4) สาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ 12 
 7.3 ให้นักศึกษาสรุปสาเหตุและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจของไทยใน 3 ช่วงเวลา ต่อไปนี้ 
[เขียนตอบ ข้อ 1) – 3) ไม่เกินสองหน้ากระดาษ] 
 1) ช่วงท่ี 1 วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2516 และระหว่างปี พ.ศ. 2522 – 2525 
 2) ช่วงท่ี 2 วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2540 
 3) ช่วงท่ี 3 วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
 

************************************************ 
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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 ……………………………………………………………… 
       (………………………………………….………………….) 


