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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดชุดวิชา 
 
 1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

 ทฤษฎีหน่วยผลิต  โครงสร้างตลาด  พฤติกรรมการแข่งขันและผลการปฏิบัติงาน  การตั้งราคา  
ผลกระทบทางสวัสดิการของการแข่งขันไม่สมบูรณ์  บทบาทของต้นทุนธุรกรรมและสารสนเทศ  แหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม  บทบาทของเทคโนโลยี  บทบาทและนโยบายของรัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  ความสัมพันธ์
ของนโยบายการค้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม  การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่เกิด
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 บทบาทขององค์กรธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ  การวิเคราะห์อุปสงค์สินค้า  การผลิตและ
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  กลยุทธ์ด้านการจัดการและการแข่งขันทางธุรกิจ  งบประมาณการลงทุนและการ
วิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ  การตัดสินใจภายใต้ภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
 
 1.2  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหน่วยผลิต  โครงสร้างตลาดพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน การตั้ง
ราคา และผลกระทบทางสวัสดิการของการแข่งขันไม่สมบูรณ์ 
 2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและนโยบายของรัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทเทคโนโลยี
และสารสนเทศ  นโยบาย แหล่งที่ตั้ง  นโยบายการค้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
อุปสงค์สินค้า  การผลิตและต้นทุนการผลิต  กลยุทธ์ด้านการจัดการและการแข่งขันทางธุรกิจ 
 4. เพ่ือให้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ โดยการตัดสินใจ
ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  

 

 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

 ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม  มีเนื้อหารวม 15 หน่วย 
ดังนี้ 

หน่วยที่ 1 ขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 2 โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและผลการด าเนินงาน : ทฤษฎีและผลวิจัยเชิงประจักษ์ 
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม 
หน่วยที่ 4 พฤติกรรมของหน่วยผลิตต่อผู้บริโภค 
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีเกมและการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย 
หน่วยที่ 6 พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคาและไม่ใช้ราคาระหว่างผู้ผลิต 
หน่วยที่ 7 การรวมตัวทางธุรกิจ 
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หน่วยที่ 8 บทบาทและนโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 9 บรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  
หน่วยที่ 10 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 
หน่วยที่ 11 กฎ กติกาของรัฐเพ่ือการแข่งขันที่เป็นธรรม 
หน่วยที่ 12 การเงินเพ่ือการอุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 13 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยที่ 14 การจัดการผลิตภัณฑ์ 
หน่วยที่ 15 การบริหารอุตสาหกรรมยุคโลกาภิวัตน์  
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทฤษฎีหน่วยผลิต โครงสร้างตลาด พฤติกรรม ผลการด าเนินงาน 
    ของตลาด 
หน่วยที่ 1 ขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ 
             อุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 2 โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและผลการด าเนินงาน : ทฤษฎีและ 
             ผลวิจัยเชิงประจักษ์ 
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม 
หน่วยที่ 4 พฤติกรรมของหน่วยผลิตต่อผู้บริโภค 
หน่วยที่ 5 ทฤษฎีเกมและการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย 
หน่วยที่ 6 พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคาและไม่ใช้ราคา 
             ระหว่างผู้ผลิต 
หน่วยที่ 7 การรวมตัวทางธุรกิจ 

 
ประมวลสาระชุดวิชา 

เศรษฐศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและการ
จัดการอุตสาหกรรม 2. บทบาทของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาและการจัดการ 

    อุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 8 บทบาทและนโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
หน่วยที่ 9  บรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    หน่วยที่ 10  ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 
    หน่วยที่ 11  กฎ กติกาของรัฐเพ่ือการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
    หน่วยที่ 12  การเงินเพ่ือการอุตสาหกรรม 
    หน่วยที่ 13  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    หน่วยที่ 14  การจัดการผลิตภัณฑ์ 
    หน่วยที่ 15  การบริหารอุตสาหกรรมยุคโลกาภิวัตน์ 
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ส่วนที่ 2 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชา 
 
 2.1  ประมวลสาระชุดวิชา 

 ประมวลสาระมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย  มีค่า 6 หน่วยกิต  เนื้อหาสาระจัดเป็น 2 เล่ม 
ดังนี้ 
 เล่มท่ี 1   มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่  1 - 7 
 เล่มท่ี 2   มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่  8 - 15 
 
 2.2  แนวการศึกษา 

 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1    แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมข้อเฉลย 
 ส่วนที่ 2   สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง เสนอปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ก าหนดให้ และให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆ เช่น   
เอกสาร ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ 

 ส่วนที่ 3   แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
  
 2.3  VCD  ประจ าชุดวิชา 
 
 2.4  การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

 การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมใช้รูปแบบ LMS Moodle 
   
  



6 
 

ส่วนที่ 3 
วิธีการศึกษา 
 
3.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 3.1.1  ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 
  -  นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2558 ถึงวันที่  
     15 กรกฎาคม 2558 
  -  ควรใช้เวลาประมาณ 14 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ในการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
     และการจัดการอุตสาหกรรม โดยศึกษาจากประมวลสาระ และท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 
     ในแนวการศึกษา  
  -  เข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครัง้ๆ ละ 1 วัน คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2558 และ  
     วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 
  -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ (ในข้อ 3.3) 
  -  ศึกษาจาก VCD  ประจ าชุดวิชาและค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 3.1.2  จัดท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
    
3.2  การด าเนินการศึกษา 

 ในการด าเนินการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม  นักศึกษาควร
ด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
 3.2.1  ศึกษาด้วยตนเอง 
  1)   ศึกษาและด าเนินกิจกรรมการศึกษา ตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
  2)   ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผังแนวคิด ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแต่ละ 
        หนว่ยและศึกษาสาระสังเขป 
  3)   ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอน เน้นวัตถุประสงค์ของแต่ละตอน 
  4)   ศึกษาเอกสารประกอบที่ก าหนดแหล่งวิทยาการในแต่ละหน่วย 
  5)   ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 
  6)   ท าแบบประเมินผลหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบจากแนวตอบ 
 

 3.2.2  ศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 
  1)  ศึกษางานที่ก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรมการศึกษา ข้อ 3.3 และส่งงานตามก าหนด 
  2)  พิมพ์รายงานและบนกระดาษ A4 หรือส่งเป็น File ตามปฏิทินที่ก าหนดใน e-Learning 
 

 3.2.3  สัมมนาเสริม 
  1)  นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
  2)  เตรียมศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระก่อนเข้ารับการสัมมนาเสริม 
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  3)  ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  4)  เตรียมสื่อเสนอผลงาน เช่น แผ่นใส,   Power Point 
 

 3.2.4  การประเมินผล 
  1)  ประเมินผลตนเองจากแนวการศึกษาของแต่ละหน่วย 
  2)  ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
  3)  ประเมินจากค าตอบจากงานที่ก าหนดให้ท า 
  4)  ประเมินจากงานที่น าเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริมวันสุดท้าย 
  5)  ประเมินจากรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  6)  ประเมินจากการสอบไล่ 
 
 3.3  งานที่ก าหนดให้ท า ดังนี้ 
  งานชิ้นที่ 1  เป็นกิจกรรมของ  e-Learning  ผ่านทางออนไลน์ต่อไป 
  งานชิ้นที่ 2  ให้นักศึกษาเลือกท ารายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการผลิต
ในประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน สถานะและความสามารถแข่งขันใน
ตลาดระหว่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดังกล่าวในอนาคต จัดพิมพ์โดยใช้กระดาษ  A4 มีความยาวไม่ต่ ากว่า 10 หน้า โดยมีแหล่งอ้างอิงประกอบและ
มีปกตามตัวอย่างท่ีก าหนดในหน้าสุดท้าย (หน้า 10) 
 
 3.4  การส่งงาน 
  งานชิ้นที่ 1  ส่งภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 
  งานชิ้นที่ 2 ส่งภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 
 
 3.5  การเตรียมเสนอผลงานจากรายงานที่ศึกษา โดยจะต้องเตรียม ดังนี้ 

1) เตรียมส าเนาสรุปรายงานเพ่ือแจกสมาชิกในกลุ่ม 
2) เตรียมประเด็นที่น าเสนอด้วยวาจาไม่เกิน 10 นาที 
3) น าเสนอรายงานในรูปแบบ ของ Power Point 
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ส่วนที่ 4 
การสัมมนาเสริม 
 
 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม เพ่ือเสนอผลงานและส่งงานตามที่
ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมและแนวการศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกัน 
 
 ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม ก าหนดให้มีการสัมมนาเสริม ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2558 สัมมนาหน่วยที่ 2 - 7 
 ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 สัมมนาหน่วยที่ 8 - 14 
 
และแนะน าการน าเสนอผลงานผ่าน e-Learning 
 อนึ่ง นักศึกษาควรศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา ก่อนการเข้ารับการสัมมนาเสริม 
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ส่วนที่ 5 
การประเมินผลการศึกษา 
 
 ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมสัมมนา  40 คะแนน 
 ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาค   60 คะแนน 
 
 5.1  ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมสัมมนา  40 คะแนน จัดแบ่งดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การสัมมนาเสริมครั้งครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม  20 คะแนน แบ่งออกเป็น 
  1) ประเมินจากรายงาน 15 คะแนนโดยพิจารณาจาก 
 - ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหา  
 - การน าหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม  
 - ความชัดเจนของการเขียนรายงาน   
 - ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน   
 - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน  
 2) ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนารวม  5  คะแนน 
  - การเข้าร่วมสัมมนา     2  คะแนน 
  - การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ 
    ผลงานที่มีผู้น าเสนอ     3  คะแนน 

ส่วนที่ 2 คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากการตอบค าถามในกิจกรรม e-Learning 
 
 5.2  ประเมินจากการสอบไล่ ประจ าภาค 2/2557   60 คะแนน 
   - ประเมินจากผลการสอบไล่เป็นข้อสอบอัตนัย ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง 
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ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 
 

รายงานการสัมมนาเสริม 
 
 

ชุดวิชา 60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม   
 
 

เรื่อง 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

ชื่อ - สกุล…………………………………………………………….……………………………. 
เลขประจ าตัว…………………………………………………..…………………………… 

 
 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 

สถานที่สัมมนาเสริม………………………………………….………………………………………………………….… 
 

วันที่…………..เดือน…………………………………….………พ.ศ…..……….…. 
 
 

 


