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ค าน า 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา  

เล่าเรียนครบวงจรตัง้แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จสิ้นไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมินครบส่วนท ัง้  

การประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และประเมนิผลสุดทา้ย 

  การประเมนิกิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสุดทา้ย จึงใหผู้เ้รียนและนกัศึกษา 

ท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิตามที่ก  าหนดโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ามารถสรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอน  
ประยุกตค์วามรูจ้ากเอกสารการสอนเพื่อน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือในการด ารงชีวิต สามารถวิเคราะห ์น าเสนอขอ้มูล 

และความคิดในเชงิสรา้งสรรค ์ 

  การท ากจิกรรมประจ าชดุวชิาช่วยใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตัง้แต่ตน้ภาคการศึกษา และจากการ

วจิยัพบว่านกัศึกษาที่ต ัง้ใจท ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านมากกว่านกัศึกษาทีไ่ม่ท  ากจิกรรม 

  คณะกรรมการบรหิารชดุวชิาเศรษฐศาสตรส์าธารณะขอใหน้กัศึกษาทกุท่านประสบความส าเรจ็ในการศึกษา

ชดุวชิาน้ี และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อการด าเนินชวีติและการท างานสบืไป 
 
                  คณะกรรมการบริหาร 
              ชดุวชิาเศรษฐศาสตรส์าธารณะ 
           มนีาคม  2564 
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 การประเมนิผลปลายภาคของชุดวชิาน้ีมคีะแนนเตม็ 100 คะแนน แบง่ออกเป็น 2 ส่วน 
   ส่วนที ่1  จากคะแนนสอบปลายภาค      80  คะแนน 
   ส่วนที ่2  จากคะแนนกจิกรรมทีก่  าหนด  20  คะแนน 

 การท ากิจกรรมในส่วนที่ 2 ขา้งตน้ มหาวิทยาลยัไม่บงัคบัใหน้ักศึกษาทุกคนตอ้งท า  หากนกัศึกษาท่านใดไม่
ประสงคจ์ะท า มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลการสอบของชุดวชิาในภาคการศึกษาน้ีจากคะแนนสอบปลายภาคในส่วนที่ 1 เพยีง
อย่างเดยีวจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

 ส าหรบันกัศึกษาที่ท  ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษาไดป้ระโยชนสู์งสุด โดยการน าคะแนนสอบ

ปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอย่างเดียว (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) มาเปรียบเทียบกบัคะแนนสอบปลายภาค (จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน) รวมกบัคะแนนกิจกรรม (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) แลว้น าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใชใ้นการ
ตดัสนิผลสอบใหน้กัศึกษา 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็น การครอบคลุมประเด็นหลกัที่ถาม  ความ

ถกูตอ้งของค าตอบตามหลกัวชิาการ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอยีดประณีตของงาน 

 อน่ึง คะแนนกิจกรรมน้ีจะน าไปใชท้ ัง้การประเมนิผลสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาที่มิไดส้่งกิจกรรมในการ

สอบไลจ่ะส่งกจิกรรมเพือ่เป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา รหสัชุดวิชา รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ยดินสอ 2B  
ลงในแบบกรอกคะแนน (สสีม้) ตามตวัอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิาฉบบัจรงิไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากจิกรรมที่ท  าเสรจ็แลว้ไว ้1 ชดุ ไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

3. ส่งกจิกรรมประจ าชดุวชิาภายในวนัที ่30  ตุลาคม  2564 
4. จดัท าหนา้ปกรายงานใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
5.  ส่งกจิกรรมที่ท  าเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้พรอ้มแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านกับรกิารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนโดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 
    
 
 
 
 

  
 
 

    ในกรณีทีส่่งทางไปรษณียใ์หเ้กบ็สลปิหรอืตน้ข ัว้การส่งไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย  
  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส  านักบริการการศึกษาไดร้บักิจกรรมที่น ักศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั  

โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทต์ิดต่อส านกับริการการศึกษา หมายเลข 0 -2504-7621  หรือ

โทรศพัทต์ดิต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788  และ โทรสาร 0-2503-3547     
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 

2. การสง่กจิกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 
 

ศูนยบ์รกิารการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับรกิารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบรุ ี11120 

(กจิกรรมประจ าชดุวชิา 60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร)์ 
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 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและตรงประเด็น โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือ 
ที่อ่านง่าย อาจสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเว็บไซต์ จากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น  

 
1. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป 

1.1 อธิบำยควำมแตกต่ำงของบทบำทของภำครัฐระหว่ำงแนวคิดเสรีนิยมและอรรถประโยชน์นิยม  
1.2 อธิบำยประสิทธิภำพของพำเรโต  
1.3 จงตอบค ำถำมจำกภำพข้ำงล่ำงนี้  

 
 

ก) จุดใดที่ไม่สำมำรถผลิตได้  
ข) จุดใดทีเ่ป็นกำรจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ค) จุดที่มีประสิทธิภำพจุดใดที่ภำครัฐผลิตมำกกว่ำภำคเอกชน 
 

2. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป 
2.1 อธิบำยควำมแตกต่ำงของเงื่อนไขประสิทธิภำพระหว่ำงกำรวิเครำะห์ในตลำดเดียวกับกำรวิเครำะห์ทุกตลำด

พร้อมกัน  
2.2 อธิบำยแนวทำงในกำรเลือกของสังคมว่ำมีหลักกำรอะไรบ้ำง  
 

3. เน้ือหากจิกรรม  
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3. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป 

3.1 อธิบำยลักษณะของสินค้ำสำธำรณะที่ส ำคัญที่แตกต่ำงจำกสินค้ำเอกชน พร้อมยกตัวอย่ำงสินค้ำสำธำรณะ  
3.2 อธิบำยควำมหมำยของผลกระทบภำยนอก พร้อมยกตัวอย่ำงผลกระทบภำยนอกทั้งทำงลบและทำงบวก  
3.3 ยกตัวอย่ำงมำตรกำรทำงกำรคลังและทำงกฎหมำยในกำรแก้ปัญหำผลกระทบภำยนอกทำงลบ  
 

4. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป 
4.1 อธิบำยปัญหำกำรเลือกของสังคมในกำรผลิตหรือจัดหำสินค้ำสำธำรณะว่ำมีประเด็นใดบ้ำง  
4.2 ดุลยภำพทำงกำรเมืองจะเกิดข้ึนภำยใต้เงื่อนไขใด  
4.3 อธิบำยควำมหมำยของทฤษฎีควำมเป็นไปไม่ได้ของแอร์โรว์  

 
5. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป 

5.1 อธิบำยวัตถุประสงค์ของภำษีอำกร 
5.2 อธิบำยโครงสร้ำงภำษีอำกรของไทยและประเภทของภำษีทำงตรงและทำงอ้อมว่ำมีอะไรบ้ำง 
5.3 อธิบำยลักษณะโครงสร้ำงภำษีอำกรของประเทศที่พัฒนำแล้วว่ำเป็นอย่ำงไร 

 
6. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้และบำงข้ออำจมีกรำฟประกอบเพ่ือง่ำยในกำรอธิบำย 

6.1 ต้นทุนสวัสดิกำรหรือภำระส่วนเกินของภำษี (excess burden) หมำยถึงอะไร  
6.2 อธิบำยประสิทธิภำพของภำษีอำกรว่ำเป็นอย่ำงไร 
6.3 ภำษีเหมำจ่ำยหมำยถึงอะไร ท ำไมในทำงทฤษฎีถึงกล่ำวว่ำภำษีเหมำจ่ำยเป็นภำษีไม่บิดเบือน (Non-

distortionary tax) หรือเป็นภำษีท่ีมีประสิทธิภำพ และอธิบำยเหตุผลว่ำท ำไมภำษีเหมำจ่ำยจึงไม่สำมำรถ
น ำมำใช้ได้จริงในทำงปฏิบัติ 

6.4 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหมำยถึงอะไร อธิบำยเหตุผลว่ำท ำไมภำษีมูลค่ำเพ่ิมจึงไม่มีประสิทธิภำพ 
 
7. อธิบำยควำมหมำยดังต่อไปนี้มำพอสังเขป พร้อมยกตัวอย่ำง 

7.1 ภำษีประโยชน์ (benefit tax) 
7.2 ควำมเป็นธรรมตำมแนวนอน 
7.3 ควำมเป็นธรรมตำมแนวตั้ง 
7.4 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรหลบหนีภำษีและกำรหลีกเลี่ยงภำษี 
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8. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้มำพอสังเขป 

8.1 อธิบำยเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้งรัฐวิสำหกิจของไทย 
8.2 อธิบำยวัตถุประสงค์ท่ีส ำคัญในกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ 
8.3 อธิบำยเหตุผลที่ต้องมีกำรกระจำยอ ำนำจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4 อธิบำยโครงสร้ำงและรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
8.5 อธิบำยควำมหมำยและเครื่องมือของนโยบำยกำรคลัง  ยกตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือนโยบำยกำรคลัง ในกรณี 

          ที่ประสบปัญหำเศรษฐกิจถดถอย 
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       ปกรายงาน 

 
 

 
       กจิกรรมประจ าชดุวชิา 60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 
 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 

 
 

   ชื่อนกัศึกษา……………………………………………………………….. 
 
  รหสัประจ าตวันกัศึกษา   
 
  ทีอ่ยู่ ………………………………………………………….………….. 
           …………………………………………………………….……………. 
  โทรศพัท ์ (ถา้ม)ี …………………………………………………………. 
  E-mail  (ถา้ม)ี   …………………………………………………………. 
 
  ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ ………………………………………. 
             (………………………………………) 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ให้นักศึกษาประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ โดยตอบค าถาม 
ในแบบฟอร์ม ดังนี้  
 
1. ท่านคิดว่าค าถามโดยรวมที่ปรากฏอยู่ ในกิจกรรมประจ าชุดวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณะ มีความยาก 
    มากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

      (1) น้อยที่สุด    (2) น้อย     (3) ปานกลาง     (4) มาก     (5) มากที่สุด 
 
2. ท่านคิดว่าค าถามข้อใดที่ควรปรับปรุง โปรดระบุเหตุผล 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ท่านเห็นว่าการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชานี้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาของท่าน 
    มากน้อยเพียงใด   โปรดแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

เม่ือนักศึกษาตอบค าถามประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชาแล้วเสร็จ กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ (ที่ตอบค าถามแล้ว) 
มาพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 
 
 

 

4. ค าถามประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชา 



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการเรียน  
การสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชา นี้ 
และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 

2. แบบประเมนิแบ่งเปน็ 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวชิา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ในภาคการศึกษานี้ ท่านลงทะเบียนชุดวิชานี ้

 เป็นคร้ังแรก  ลงทะเบียนทั้งหมด ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม รวม ......... ครั้ง 
 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเร่ืองกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน - หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวชิาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ได้ท าแบบประเมินผลตนเองและกิจกรรมท้ายเรื่องก่อนดูเฉลยและแนวตอบ        
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวชิานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเร่ืองที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
13. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมประจ าชุดวิชา (คะแนนเก็บ 20%)  
     โดยภาพรวม 

     



- 2 - 
 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
 

 
เนื้อหาหน่วยการสอน 

ระดับความเข้าใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะ      

หน่วยที่ 2 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ      

หน่วยที่ 3 สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก      

หน่วยที่ 4 การเลือกของสังคมและกระบวนการทางการเมือง      

หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์นโยบายและความเหมาะสม  
ทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล 

     

หน่วยที่ 6 การใช้จ่ายของรัฐเพ่ือสวัสดิการส าหรับ
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 
 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวชิา         



แบบสอบถามการเข้ารบัอบรมเข้มพิเศษชดุวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 
 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – สกุล............................................................. รหัสประจ าตัวนักศึกษา................................. 
               ที่อยู่.............................................................................................................................................. . 
                    ........................................................................................................................................... .... 
                    .............................................................................................................................................. . 

   เบอร์ติดต่อ..........................................................   e-mail………………………..……………..……..….. 
 

ภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะมาแล้ว ...................................................... 
หากท่านลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ท่านสนใจอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ หรือไม ่

 ⃞  สนใจ 

 ⃞  ไม่สนใจ 
 
หากท่านสนใจอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ โทร. 0 2504 8196-99 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา         


