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โครงสรา้งเน้ือหาชดุวิชา 60721 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรข์ ัน้สูง 

 

 
  

หน่วยที่ ช่ือหน่วย 

1 อปุสงคแ์ละพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2 อปุทานและการผลติ   

3 ตลาดแข่งขนัสมบูรณแ์ละตลาดผูกขาด  

4 ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 

5 ทฤษฎเีกมสแ์ละการประยุกต ์

6 ตลาดปจัจยัการผลติ   

7 ดุลยภาพท ัว่ไป ความลม้เหลวของระบบตลาดและเศรษฐศาสตรส์ารสนเทศ  

8 แนวคิดและตวัแปรเศรษฐศาสตรม์หภาค  

9 ทฤษฎกีารบรโิภค การลงทนุ การใชจ่้ายภาครฐัและดุลยภาพในตลาดผลผลติ 

10 อปุสงคข์องเงนิ อปุทานของเงนิและดุลยภาพท ัว่ใปในตลาดเงนิ 

11 ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ 

12 เงนิเฟ้อ การว่างงาน และ การปรบัตวั  

13 เศรษฐศาสตรม์หภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด 

14 นโยบายการคลงัและนโยบายการเงนิในระบบเศรษฐกิจเปิด 

15 ความจ าเรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและผลติภาพการผลติ 
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แผนกจิกรรมการสมัมนาเสรมิ 

ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558 (1/2558)  คร ัง้ที่ 1  
 

ชุดวชิา     60721 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรข์ ัน้สูง 

ประธาน   รองศาสตราจารย ์ดร.พอพนัธ ์ อยุยานนท ์    

   ( ตดิต่อ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภญิญา วนเศรษฐ 

   Email : apinya_stou@yahoo.com ) 

สถานที่   สมัมนาเสรมิทีม่หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรอื ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.  

และสถานทีอ่ืน่ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ซึง่จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

คะแนนเตม็  15 คะแนน 

เอกสารอา่นเพิม่เตมิ 

*  เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์ (หนงัสอื  มสธ.) 

*  หนงัสอื/เอกสารเพิม่เตมิ  (บางส่วน) ซึง่อา้งองิไวท้า้ยเลม่ 

 

 
 
  

หน่วยที่สอน กจิกรรมที่ตอ้งท า ก าหนดสง่ 
หมายเหต ุ

 (คะแนน) 

1 - 7 

 

 

 

 

 

 

1) Problem Set 1 ในวนัสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 1 

 

5 คะแนน 

2) อ่านประมวลสาระชดุวชิาหน่วยที ่ 

1-7  และสรุปประเดน็เนื้อหาสาระที่ส  าคญัที่

ไดจ้ากแต่ละหน่วยพรอ้มท ัง้ระบปุระโยชนท์ี่

ไดร้บัจากการศึกษาเน้ือหาสาระดงักลา่ว 

(ความยาวประมาณ 2-4 หนา้กระดาษต่อ

หน่วย) 

 

ในวนัสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 1 

 

5 คะแนน 

2)  เขา้ร่วมสมัมนา, ท าโจทยเ์พิม่เตมิในหอ้ง ในวนัสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 1 

 

5 คะแนน 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถตรวจสอบก าหนดการสัมมนาเสริมและรายละเอียดต่างๆไดท้ี่ 
www.stou.ac.th สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รายละเอียดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

mailto:apinya_stou@yahoo.com
http://www.stou.ac.th/
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แผนกจิกรรมการสมัมนาเสรมิ 

ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558 (1/2558)  คร ัง้ที่ 2  
 

ชุดวชิา     60721  ทฤษฎเีศรษฐศาสตรข์ ัน้สูง 

ประธาน   รองศาสตราจารย ์ดร.พอพนัธ ์ อยุยานนท ์

   ( ตดิต่อ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภญิญา วนเศรษฐ 

   Email : apinya_stou@yahoo.com ) 

สถานที่   สมัมนาเสรมิทีม่หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรอื ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.  

และสถานทีอ่ืน่ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ซึง่จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

คะแนนเตม็  15 คะแนน 

 

หน่วยที่ตอ้ง

อา่น 
กจิกรรมที่ตอ้งท า ก าหนดสง่ 

หมายเหต ุ

 (คะแนน) 

 

8 - 14 และ 

 

** ไม่ไดส้อน

หน่วยที่ 8 และ 

15 แต่ควรอา่น

ดว้ยตนเอง ** 

1) Problem Set 3 ในวนัสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 2 

 

5 คะแนน 

2) อ่านประมวลสาระชดุวชิาหน่วยที ่

9,10,11,12, 13, 14   และสรุปประเดน็เนื้อหา

สาระที่ส  าคญัทีไ่ดจ้ากแต่ละหน่วยพรอ้มท ัง้ระบุ

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการศึกษาเน้ือหาสาระ

ดงักลา่ว (ความยาวประมาณ 2-4 หนา้กระดาษ

ต่อหน่วย) 

 

ในวนัสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 2 

 

5 คะแนน 

3)  เขา้ร่วมสมัมนา, เขา้ร่วมสมัมนา, ท าโจทย์

เพิม่เตมิในหอ้ง 

ในวนัสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 2 

 

5 คะแนน 

 

เอกสารอา่นเพิม่เตมิ 

*พรายพล  คุม้ทรพัย,์  เศรษฐศาสตรก์ารเงนิระหว่างประเทศ : ทฤษฎแีละนโยบาย, 2547 

*เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์ (หนงัสอืของ  มสธ.) 

*หนงัสอื/เอกสารเพิม่เตมิ  (บางส่วน) ซึง่อา้งองิไวท้า้ยเล่ม   

mailto:apinya_stou@yahoo.com
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Problem Set 1  

 

ค าส ัง่ ทกุ Problem  Set 1 เขยีนตอบทกุขอ้ดว้ยลายมอื ไม่ตอ้งเยบ็เล่ม ไม่เขา้ปก ใหใ้ชล้วดเยบ็มมุบน

ซา้ยมือนกัศึกษาควรใชเ้ครื่องมือความรูทุ้กอย่างที่มีประกอบการอธิบาย  เช่น วาดกราฟ เขียนสมการ

สมการ ฯลฯ 

 - อา่นประมวลสาระ หน่วยที่ 1-7 และตอบค าถาม ต่อไปน้ี 

   

ขอ้ที่ 1.  เจา้ของโรงหนงัในอ าเภอเลก็ ๆ อ าเภอหน่ึง เพิง่จะเปิดใหบ้ริการโดยฉายภาพยนตรก์ารตู์นเรื่อง  

“ผจญภยัหมพีู”  (The Adventures of Pooh  Bear)  เป็นเรื่องแรก และอยู่ระหว่างการตดัสนิใจว่าจะ

ก าหนดราคาต ัว๋ภาพยนตรอ์ย่างไร โดยแนวทางหน่ึงคือก าหนดราคาต ัว๋ส  าหรบัเด็กใบละ 40 บาท และ

ผูใ้หญ่ใบละ 100 บาท  

 

 ใหน้กัศึกษาวเิคราะหว์า่ 

1) อปุสงคข์องกลุม่ผูช้มภาพยนตรท์ีเ่ป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่จะมคีวามยดืหยุ่นมากกว่ากนั 

2) ถา้เกิดมีช่องทางที่จะซื้อต ัว๋ราคาถูกเพื่อขายราคาแพงจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องเจา้ของ

โรงหนงัอย่างไร 

3) ถา้จะเนน้กลุ่มลูกคา้ผูใ้หญ่ โดยขายตัว๋ราคาเดียวใบละ 70 บาท รายไดข้องเจา้ของโรงหนงั

น่าจะเป็นอย่างไร (ก่อนจะตอบขอ้น้ีนกัศึกษาตอ้งพจิารณาลดูประเภทของหนง้ดว้ย อย่างลมืว่า

หนงัเรื่องน้ีคือผจญภยัหมพีู) 

 

ขอ้ที่ 2.  ทุกคร ัง้เมือ่มกีารประกาศลดปริมาณการผลติน า้มนัล่วงหนา้จากกลุ่มผูผ้ลติน า้มนัรายใหญ่ของ

โลก  ปรากฎว่าราคาน า้มนัในตลาดโลกไดป้รบัตวัสูงขึ้นท ัง้ๆที่ปริมาณการผลติในขณะนัน้ยงัไม่ไดป้รบัตวั

ลดลงตามที่ทางกลุ่มผูผ้ลติน า้มนัไดป้ระกาศ  จงใชเ้ครื่องมอือุปสงค์-อุปทานวเิคราะหเ์หตุการณ์ดงักล่าว 

และถา้หากว่าต่อมามกีารลดปรมิาณการผลติน า้มนัอย่างต่อเน่ือง  จงใชเ้ครื่องมอือุปสงค์-อุปทานวเิคราะห์

ผลต่อราคาและปรมิาณการผลติรถยนตข์นาดเลก็และขนาดใหญ่ 

 

ขอ้ที่ 3.  ในอดีตประมาณสบิกว่าปีที่ผ่านมาเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลมรีาคาต่อหน่วยสูงมาก แต่ใน

ปจัจุบนัปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีราคาลดลงมากท ัง้ๆปริมาณการจ าหน่ายเครื่อง

คอมพวิเตอรสู์งขึ้นเรื่อยๆ  จงใชเ้ครื่องมอือปุสงค ์- อปุทานวเิคราะหเ์หตกุารณด์งักลา่ว   
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ขอ้ที่ 4.  

4.1  จงอธิบายพรอ้มเขยีนกราฟประกอบเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงดุลยภาพของตลาด

ว่าราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพมกีารเปลีย่นแปลงไปจากราคาดุลยภาพเดิมและปริมาณดุลยภาพ

เดมิไปอย่างไร เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงระดบัอปุสงคแ์ละระดบัอปุทาน ดงัน้ี 

   4.1.1  ขนาดสมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลงระดบัอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึ้นมากกว่าระดบัอปุทานทีเ่พิม่ขึ้น 

   4.1.2  ขนาดสมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลงระดบัอปุสงคท์ีล่ดลงมากกว่าระดบัอปุทานทีเ่พิม่ขึ้น 

4.2  ก าหนดใหต้น้ทนุการผลติระยะส ัน้ของสนิคา้ X เป็นดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถา้ตน้ทุนส่วนเพิ่มของช่วงการผลิต สินคา้ X มีค่าคงที่และเขียนแสดงความสมัพนัธ์เชิง

คณิตศาสตร ์ไดด้งัน้ี TC  =   b0 + b1X 

  จงหาค่าตน้ทนุต่อไปน้ีพรอ้มเขยีนกราฟประกอบค าอธิบาย 

  4.2.1 AFC 

  4.2.2 AVC 

  4.2.3 SAC 

  4.2.4 SMC 

 
 
 

TC TC 

TVC 

TFC 

X 0 

b0 
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ขอ้ 5.   เหตุการณ์มอียู่ว่าสมชายและสมหญิงเป็นแฟนกนัและอยากจะใชเ้วลาอยู่ดว้ยกนั แต่อยู่ใน

สถานการณท์ไีม่สามารถจะตดิต่อกนัได ้เพือ่จะตกลงกนัว่าควรจะใชเ้วลาไปทีไ่หนดรีะหว่างไปดูมวยที่ถนน

ราชด าเนินหรอืไปดูคอนเสริต์ทีศู่นยว์ฒันธรรม 

 แน่นอนสมชายอยากจะไปดูมวย ในขณะทีส่มหญงิอยากจะไปดูคอนเสริต์ แต่ระหว่างไปดูมวยกบั

สมชายหรอือยู่บา้นคนเดยีวสมหญงิจะเลอืกทีจ่ะไปดูมวย และในท านองเดยีวกนัระหว่างไปดูคอนเสริต์กบั

สมหญงิหรอือยู่บา้นคนเดยีว สมชายจะตดัสนิใจทีจ่ะไปดูคอนเสริต์มากว่า 

 ใหน้กัศึกษาอ่านตวัเลขในตารางผลลพัธข์า้งลา่งและตอบค าถาม 

(หน่วย : บาท) 

 
ดูคอนเสิร์ต ดูมวย 

สมชาย 
ดูคอนเสิร์ต 1, 2 0, 0 
ดูมวย 0, 0 2, 1 

 นักศึกษาจงพิจารณาตัวเลขในตารางและตอบค าถามต่อไปนี้ 

1) เกมนี้มีชื่อว่าอะไร 

2) จงอธิบายผลตอบแทนของสมชายและสมหญิงจากตารางผลลัพธ์ 

3) จงหากลยุทธ์บริสุทธิ์ท่ีเป็นดุลยภาพแนช (Pure strategy Nash Equilibrium) และ
อธิบายเหตุผล 

4) เกมนี้อาจจะมีกลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy) ท่ีเป็นดุลยภาพแนชได้หรือไม่ 
 

ข้อ 6.  การทีร่ัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่่า ที่สูงกว่าดุลยภาพตลาดจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อย่างไร 
 
ข้อ 7.  จงอธิบายและระบุเงื่อนไขการเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแบบพาเรโต 
 
ข้อ 8.  จงอธิบายว่าผลกระทบภายนอกทั้งเชิงลบก่อให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดอย่างไร 
และโปรด 
         เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกท้ังเชิงลบที่เกิดขึ้น 
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Problem Set 2 

 

ค าส ัง่   อ่านประมวลสาระหน่วยที ่9, 10, 11,12, 13, และ 14  นกัศึกษาควรใชเ้ครื่องมอืความรูท้กุอย่างที ่  

มปีระกอบการอธิบาย เช่น วาดกราฟ เขยีนสมการ สมการ ฯลฯ 

 

ขอ้  1.  จงอธิบายสาระส าคญัของทฤษฎกีารบรโิภคของเคนส ์ และในทฤษฎดีงักลา่ว  เพราะเหตใุดใน 

 ระยะยาวค่าของ  APC  มค่ีาเท่ากบั  MPC  

 

ขอ้ 2 จงอธิบายสาระส าคญัของ (1)ทฤษฎวีงจรของการบริโภคและการออม และ (2) ทฤษฎรีายไดถ้าวร

และโปรดอธิบายถงึผลงานเชงิประจกัษข์องฟงักช์นัการบรโิภคของทฤษฎที ัง้สองขา้งตน้ 

 

ขอ้ 3.   จงอธิบายในทศันะของเศรษฐศาสตร ์ส  านกัคลาสสกิว่า ผลของการชดเชยงบประมาณขาดดุล  

มผีลต่อ “ Crowding Out Effect” อย่างไร  

 

ขอ้ 4.   จงฝึก derive  เสน้ IS ว่ามทีีม่าอย่างไร 

 

ขอ้ 5.   แนวคิดเชงิทฤษฎขีองนกัเศรษฐศาสตรข์อง  ส านกัเคนส ์ หรอื  เคนเซยีน  มกัจะเนน้การใช ้

นโยบายการคลงั  (Fiscalists)  ในขณะที่กลุ่มโมเนททาริสต ์ (Monetarists)  นิยมใชน้โยบาย

การเงนิในการแกไ้ขปญัหา  “เศรษฐศาสตรร์ะยะส ัน้”  ซึง่ท ัง้สองฝ่ายถอืว่าเป็นกรณีปลายสุดท ัง้คู่  

(Extreme cases)  จงอธิบายในทศันะของกลุ่มเคนสเ์ซยีน  เหน็ว่า  ควรใชน้โยบายการคลงั  

เมือ่สถานการณท์างเศรษฐกิจเป็นเช่นไร  จึงจะมปีระสทิธิผลเต็มที่  หรือ  ในสถานการณ์เช่นไรที่

นโยบายการคลงัจะไม่มปีระสทิธิผล 

 

ขอ้ 6.  จงระบปุจัจยัทีท่  าใหเ้สน้ IS  เสน้ LM และ เสน้ BP ในระบบเศรษฐกิจเปิดเคลือ่นยา้ย 

 

ขอ้7.   ประเทศ A ใชน้โยบายอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัแต่มมีาตรการที่ท  าใหเ้งนิทุนไม่สามารถ

เคลือ่นยา้ยระหว่างประเทศไดโ้ดยเสรี ปจัจุบนัเศรษฐกิจของประเทศ A เกิดดุลยภาพภายใน ณ ระดบัที่

ต า่กว่าการจา้งงานเต็มที่ เงนิฝืด และขาดดุลการช าระเงนิ ท่านคิดว่ารฐับาลหรือธนาคารกลางควรใช ้

นโยบายการเงนิและ/หรือนโยบายการคลงัอย่างไร เพื่อท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ A ปรบัตวัเขา้สู่ ณ 

ระดบัการจา้งงานเมทีแ่ละดุลการช าระเงนิสมดุล 
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