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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมประจาชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผูเ้ รียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจรตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่วนทัง้
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรมเป็ นส่วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผูเ้ รียนและนักศึ กษา
ทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถสรุปหรือประมวลเนื้ อหาสาระของเอกสารการสอน
ประยุกต์ความรู จ้ ากเอกสารการสอนเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือในการดารงชีวิต สามารถวิเคราะห์ นาเสนอข้อมูล
และความคิดในเชิงสร้างสรรค์
การทากิจกรรมประจาชุดวิชาช่วยให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตัง้ แต่ตน้ ภาคการศึกษา และจากการ
วิจยั พบว่านักศึกษาที่ตงั้ ใจทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านมากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะขอให้นกั ศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษา
ชุดวิชานี้ และสามารถนาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
มีนาคม 2564
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1. การประเมินผล

การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มคี ะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค
80 คะแนน
ส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมทีก่ าหนด
20 คะแนน
การทากิจกรรมในส่วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่บงั คับให้นักศึกษาทุกคนต้องทา หากนักศึกษาท่านใดไม่
ประสงค์จะทา มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษานี้ จากคะแนนสอบปลายภาคในส่วนที่ 1 เพียง
อย่างเดียวจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึ กษาเพียงอย่างเดียว (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) มาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบปลายภาค (จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน) รวมกับคะแนนกิจกรรม (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการ
ตัดสินผลสอบให้นกั ศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็น การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม ความ
ถูกต้องของคาตอบตามหลักวิชาการ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของงาน
อนึ่ง คะแนนกิจกรรมนี้จะนาไปใช้ทงั้ การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการ
สอบไล่จะส่งกิจกรรมเพือ่ เป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้

-3-

2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึ กษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีสม้ ) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ น
หลักฐาน
3. ส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
4. จัดทาหน้าปกรายงานให้มขี อ้ ความตามตัวอย่างทีแ่ นบมา
5. ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย ์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

ในกรณีทส่ี ่งทางไปรษณียใ์ ห้เก็บสลิปหรือต้นขัว้ การส่งไว้เป็ นหลักฐานด้วย
นัก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบว่ า ส านัก บริ ก ารการศึ ก ษาได้ร บั กิ จ กรรมที่ น ัก ศึ ก ษาส่ ง ไปแล้ว หรื อ ยัง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพ ท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621 หรือ
โทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 และ โทรสาร 0-2503-3547
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
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3. เนื้ อหากิจกรรม
ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและตรงประเด็น โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือ
ที่อ่านง่าย อาจสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเว็บไซต์ จากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
1. ตอบคำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป
1.1 อธิบำยควำมแตกต่ำงของบทบำทของภำครัฐระหว่ำงแนวคิดเสรีนิยมและอรรถประโยชน์นิยม
1.2 อธิบำยประสิทธิภำพของพำเรโต
1.3 จงตอบคำถำมจำกภำพข้ำงล่ำงนี้

ก) จุดใดที่ไม่สำมำรถผลิตได้
ข) จุดใดทีเ่ ป็นกำรจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค) จุดที่มีประสิทธิภำพจุดใดที่ภำครัฐผลิตมำกกว่ำภำคเอกชน
2. ตอบคำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป
2.1 อธิบำยควำมแตกต่ำงของเงื่อนไขประสิทธิภำพระหว่ำงกำรวิเครำะห์ในตลำดเดียวกับกำรวิเครำะห์ทุกตลำด
พร้อมกัน
2.2 อธิบำยแนวทำงในกำรเลือกของสังคมว่ำมีหลักกำรอะไรบ้ำง

-53. ตอบคำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป
3.1 อธิบำยลักษณะของสินค้ำสำธำรณะที่สำคัญที่แตกต่ำงจำกสินค้ำเอกชน พร้อมยกตัวอย่ำงสินค้ำสำธำรณะ
3.2 อธิบำยควำมหมำยของผลกระทบภำยนอก พร้อมยกตัวอย่ำงผลกระทบภำยนอกทั้งทำงลบและทำงบวก
3.3 ยกตัวอย่ำงมำตรกำรทำงกำรคลังและทำงกฎหมำยในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำยนอกทำงลบ
4. ตอบคำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป
4.1 อธิบำยปัญหำกำรเลือกของสังคมในกำรผลิตหรือจัดหำสินค้ำสำธำรณะว่ำมีประเด็นใดบ้ำง
4.2 ดุลยภำพทำงกำรเมืองจะเกิดขึ้นภำยใต้เงื่อนไขใด
4.3 อธิบำยควำมหมำยของทฤษฎีควำมเป็นไปไม่ได้ของแอร์โรว์
5. ตอบคำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป
5.1 อธิบำยวัตถุประสงค์ของภำษีอำกร
5.2 อธิบำยโครงสร้ำงภำษีอำกรของไทยและประเภทของภำษีทำงตรงและทำงอ้อมว่ำมีอะไรบ้ำง
5.3 อธิบำยลักษณะโครงสร้ำงภำษีอำกรของประเทศที่พัฒนำแล้วว่ำเป็นอย่ำงไร
6. ตอบคำถำมดังต่อไปนี้และบำงข้ออำจมีกรำฟประกอบเพื่อง่ำยในกำรอธิบำย
6.1 ต้นทุนสวัสดิกำรหรือภำระส่วนเกินของภำษี (excess burden) หมำยถึงอะไร
6.2 อธิบำยประสิทธิภำพของภำษีอำกรว่ำเป็นอย่ำงไร
6.3 ภำษีเหมำจ่ำยหมำยถึงอะไร ทำไมในทำงทฤษฎีถึงกล่ำวว่ำภำษีเหมำจ่ำยเป็นภำษีไม่บิดเบือน (Nondistortionary tax) หรือเป็นภำษีที่มีประสิทธิภำพ และอธิบำยเหตุผลว่ำทำไมภำษีเหมำจ่ำยจึงไม่สำมำรถ
นำมำใช้ได้จริงในทำงปฏิบัติ
6.4 ภำษีมูลค่ำเพิ่มหมำยถึงอะไร อธิบำยเหตุผลว่ำทำไมภำษีมูลค่ำเพิ่มจึงไม่มีประสิทธิภำพ
7. อธิบำยควำมหมำยดังต่อไปนี้มำพอสังเขป พร้อมยกตัวอย่ำง
7.1 ภำษีประโยชน์ (benefit tax)
7.2 ควำมเป็นธรรมตำมแนวนอน
7.3 ควำมเป็นธรรมตำมแนวตั้ง
7.4 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรหลบหนีภำษีและกำรหลีกเลี่ยงภำษี

-68. ตอบคำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป
8.1 อธิบำยเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจัดตั้งรัฐวิสำหกิจของไทย
8.2 อธิบำยวัตถุประสงค์ที่สำคัญในกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ
8.3 อธิบำยเหตุผลที่ต้องมีกำรกระจำยอำนำจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4 อธิบำยโครงสร้ำงและรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
8.5 อธิบำยควำมหมำยและเครื่องมือของนโยบำยกำรคลัง ยกตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือนโยบำยกำรคลัง ในกรณี
ที่ประสบปัญหำเศรษฐกิจถดถอย
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………….…………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………….
E-mail (ถ้ามี) ………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั จิ ากผูป้ ระเมินเป็ นทีส่ ุด
ลงชื่อ ……………………………………….
(………………………………………)



4. คาถามประเมินกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น กิ จ กรรมประจ าชุ ด วิ ช า 60450 เศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ โดยตอบค าถาม
ในแบบฟอร์ม ดังนี้
1. ท่ า นคิ ด ว่ า ค าถามโดยรวมที่ ป รากฏอยู่ ใ นกิ จ กรรมประจ าชุ ด วิ ช าเศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ มี ค วามยาก
มากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 (1) น้อยที่สุด  (2) น้อย  (3) ปานกลาง  (4) มาก  (5) มากที่สุด
2. ท่านคิดว่าคาถามข้อใดที่ควรปรับปรุง โปรดระบุเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ท่ านเห็ น ว่า การท ากิ จ กรรมประจ าชุ ด วิช านี้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การเรีย นการสอน ตลอดจนกา รศึ ก ษาของท่ า น
มากน้อยเพียงใด โปรดแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เมื่อนักศึกษาตอบคาถามประเมินกิจกรรมประจาชุดวิชาแล้วเสร็จ กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ (ที่ตอบคาถามแล้ว)
มาพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ะใช้ ป ระโยชน์ ในการปรับ ปรุงเอกสารการสอนชุ ด วิ ช าและกิ จ กรรมการเรีย น
การสอน ค าตอบของท่ า นจะเก็ บ ไว้ เป็ น ความลั บ และน ามาสรุ ป ในภาพรวม จึ ง ขอให้ ท่ า นตอบให้ ค รบทุ ก ข้ อ
โปรดท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งว่ า งที่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นเกี่ ย วกั บ ชุ ด วิ ช า นี้
และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
2. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในภาคการศึกษานี้ ท่านลงทะเบียนชุดวิชานี้
 เป็นครั้งแรก  ลงทะเบียนทั้งหมด ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม รวม ......... ครั้ง
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการประเมิน
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน - หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ได้ทาแบบประเมินผลตนเองและกิจกรรมท้ายเรื่องก่อนดูเฉลยและแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
13. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมประจาชุดวิชา (คะแนนเก็บ 20%)
โดยภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
5
4
3
2
1

-2-

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน

มากที่สุด
5

ระดับความเข้าใจ
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
หน่วยที่ 2 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
หน่วยที่ 3 สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก
หน่วยที่ 4 การเลือกของสังคมและกระบวนการทางการเมือง
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์นโยบายและความเหมาะสม

ทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล
หน่วยที่ 6 การใช้จ่ายของรัฐเพื่อสวัสดิการสาหรับ
ประชาชน
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาลและ
กระบวนการงบประมาณ
หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและ
ประสิทธิภาพของภาษีอากร
หน่วยที่ 9 ความเป็นธรรมของภาษีอากร ภาระภาษี
และภาษีอากรที่เหมาะสม
หน่วยที่ 10 โครงสร้างภาษีอากรของไทย
หน่วยที่ 11 การบริหารและการปฏิรูปภาษีอากร
หน่วยที่ 12 รัฐวิสาหกิจกับการคลังรัฐบาล
หน่วยที่ 13 การคลังรัฐบาลท้องถิ่น
หน่วยที่ 14 การขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ
หน่วยที่ 15 นโยบายการคลังกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้ ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา .....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

แบบสอบถามการเข้ารับอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – สกุล............................................................. รหัสประจาตัวนักศึกษา.................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ.......................................................... e-mail………………………..……………..……..…..
ภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะมาแล้ว ......................................................
หากท่านลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ท่านสนใจอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ หรือไม่
⃞ สนใจ
⃞ ไม่สนใจ
หากท่านสนใจอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ โทร. 0 2504 8196-99

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

