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ปมก.002 



 

คํานํา 

 

  ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุงใหนักศึกษาไดรับความรูจากการศึกษาในระบบการศึกษา

ทางไกลและมีส วนรวมในกระบวนการศึกษาเล า เรียนตั้ งแตกอน เรียน  ระหวางเรียน  และหลั งเรียน 

โดยจัดใหมีระบบการประเมินผลการเรียนท้ังการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียน และประเมินผลสุดทาย 

  กิจกรรมประจําชุดวิชานี้เปนสวนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดทาย โดยใหนักศึกษา  

ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดใหอยางครบถวนทุกขอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของกลุมเนื้อหากลุมใดกลุมหนึ่งของเอกสารการสอน  

2. เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการวิจัยและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปศึกษาและวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐศาสตร และสามารถ

นําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆได 

นอกจากนี้การทํากิจกรรมประจําชุดวิชายังชวยใหนักศึกษาไดศึกษาเอกสารการสอนตั้งแตตน

ภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีทํากิจกรรมประจําชุดวิชาจะมีโอกาสสอบผานในปลาย

ภาคมากกวานักศึกษาท่ีไมทํากิจกรรมประจําชุดวิชา 

  อนึ่ง กิจกรรมประจําชุดวิชาท่ีใหนักศึกษาทําเปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน

ทางไกลเทานั้น ในการเตรียมสอบปลายภาค นักศึกษาควรอานหนังสือใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของชุดวิชาและ

ปฏิบัติกิจกรรมท่ีกําหนดไวในตอนทายของเนื้อหาแตละเรื่องก็จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาในการทําขอสอบ 

  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร

ขอใหนักศึกษาทุกทานประสบความสําเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนําความรูไปใชประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตและการทํางานรวมถึงการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนตอไป 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจําเริญทางเศรษฐกิจ 

  พฤศจิกายน  2565   
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงออกเปน 2 สวน 

 สวนท่ี 1  จากคะแนนสอบปลายภาค      80  คะแนน 

 สวนท่ี 2  จากคะแนนกิจกรรมท่ีกําหนดใหทํา  20  คะแนน 

         เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นคําถาม การครอบคลุมประเด็น

หลักท่ีถาม ความถูกตองของคําตอบ ความชัดเจนของการนําเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงานและตอบ 

ครบทุกขอคําถาม 

  มหาวิทยาลัยไมบังคับใหนักศึกษาทุกคนตองทํากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทําหรือไมทําก็ได  

โดยการประเมินปลายภาคสําหรับชุดวิชานี้ แบงออกเปน 2 กรณี 

  กรณีท่ี 1 นักศึกษาทํากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบงคะแนนออกเปน 2 สวน สวนแรกจากคะแนน

สอบปลายภาคคิดรอยละ 80 และสวนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมรอยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนําไปใชท้ังการ

ประเมินผลสอบไลและสอบซอม นักศึกษาท่ีมิไดสงกิจกรรมในการสอบไลจะสงกิจกรรมเพ่ือเปนคะแนนกิจกรรมใน

การสอบซอมไมได    

  กรณีท่ี 2 นักศึกษาไมทํากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยางเดียว 

  ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุมท่ีทํากิจกรรมและไมทํากิจกรรมจะตองประเมินผลโดย

ใชขอสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุมท่ีทํากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน สวนนักศึกษากลุมท่ีไมทํากิจกรรมมี

คะแนนเต็ม 100 คะแนน สําหรับนักศึกษาท่ีทํากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุด   

โดยการนําคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาอยางเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ

คะแนนกิจกรรม  แลวนําคะแนนสวนท่ีมากกวาไปใชในการตัดสินผลสอบใหกับนักศึกษาดังตัวอยางตอไปนี้ 

  ตัวอยางท่ี 1 นักศึกษาไดคะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทําขอสอบถูกได 70 ขอ จากขอสอบ

ท้ังหมดจํานวน 120 ขอ คะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาจะไดคะแนนสอบปลายภาค คิดเปน 70×0.66666 

(80÷120)  เทากับ 46.67 คะแนน นักศึกษาจะไดคะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 

เทากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยางเดียว 100 คะแนน นักศึกษาจะได 

70×0.83333 (100÷120) เทากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกใหนักศึกษาได 64.67 คะแนน  

  ตัวอยางท่ี 2 นักศึกษาจะไดคะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทําขอสอบถูกได 92 ขอ จากขอสอบ

ท้ังหมดจํานวน 120 ขอ คะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาจะไดคะแนนสอบปลายภาค คิดเปน 92×0.66666 

(80÷120) เทากับ 61.33 คะแนน  นักศึกษาจะไดคะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เทากับ 

74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย างเดี ยว  100 คะแนน  นักศึกษาจะได  

92×0.83333 (100÷120) เทากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกใหนักศึกษาได 76.67 คะแนน 

 

1. การประเมินผล 
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  ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้ 

1. ใหนักศึกษาสงกิจกรรมประจําชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสําเนากิจกรรมท่ีทําเสร็จ

แลวไว   1 ชุด ไวเปนหลักฐาน 

2. สงกิจกรรมประจําชุดวิชาภายในวันท่ี  30  เมษายน  2566     

3. ใหจัดทําหนาปกรายงานใหมีขอความตามตัวอยางท่ีแนบมา 

4. สงกิจกรรมท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลวดวยตนเอง ณ สํานักบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนโดยจาหนาซองดังนี้ 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

    ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียใหเก็บสลิปหรือตนข้ัวการสงไวเปนหลักฐานดวย  

  5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบวาสํานักบริการการศึกษาไดรับกิจกรรมท่ีนักศึกษาสงไปแลว 

หรือยังโดยโทรศัพทสอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพทติดตอสํานักบริการการศึกษา หมายเลข  

0-2-504-7621 หรือโทรศัพทติดตอศูนยสารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,  

0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 

  โทรศัพทฝากขอความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191 และ  

0-2504-7193  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 

  6. นักศึกษาสงกิจกรรมประจําชุดวิชาได 2 ชองทาง  

     1) ระบบออนไลนท่ี http//eduapp.ac.th/practice/ 

     2) สงทางไปรษณีย 

 

 

 

2. การสงกิจกรรมประจําชุด

 

 

ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย 

สํานักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 60474 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจําเรญิทางเศรษฐกิจ ) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ีใหครบถวนและตรงประเด็นคําถาม โดยเขียนดวยลายมือตนเองเปนลายมือที่อานงาย 

 

ขอ 1 จงตอบคําถามดังตอไปนี้ 

1.1 อธิบายวาเหตุใดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงสามารถสรางความจําเริญทางเศรษฐกิจได 

1.2 ในกรณีประเทศไทยนั้นควรมุงการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตอยางไร เพ่ือใหเกิดความจําเริญทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
 

ขอ 2 จงอธิบายถึงแนวคิดท่ีเก่ียวของกับความจําเริญทางเศรษฐกิจในแตละชวงเวลามาโดยละเอียด 
 

ขอ 3 จงตอบคําถามดังตอไปนี้ 

3.1 อธิบายถึงปจจัยใดบางท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีหมุดหมายใดบางเก่ียวกับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 

ขอ 4 จงอธิบายแนวคิดท่ีเก่ียวกับการคาระหวางประเทศท่ีมีตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในแตละชวงมาโดยละเอียด 
 

ขอ 5 จากการศึกษาพฤติกรรมผูผลิตจะเปนไปตามลักษณะโครงสรางของตลาดเพ่ือเปนไปตามเปาหมายหรือใหได

กําไรสูงสุด ใหนักศึกษาอธิบายความหมายคําดังตอไปนี้มาพอสังเขป 

5.1 อัตราสวนการกระจุกตัว 

5.2 ดัชนีเฮอรฟนดาหล-เฮริชแมน 

5.3 แนวคิดของแบบจําลองกับดักนักทองเท่ียว  
 

ขอ 6 อธิบายความแตกตางของแบบจําลองในตลาดผูขายนอยราย ดังตอไปนี้  

6.1 แบบจําลองการแขงขันเชิงปรมิาณ( Cournot Model)  

6.2 แบบจําลองผูนําปริมาณการผลิต ( Stackelberg Model)  

6.3 แบบจําลองการรวมมือกันของหนวยธุรกิจ ( Collusion Model)  
 

3. เนื้อหากิจกรรม   
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ขอ 7 จงตอบคําถามดังตอไปนี้ 

7.1 อธิบายความแตกตางของการควบกิจการแบบแนวตั้งและแนวนอน  

7.2 กรณีธนาคารแหงหนึ่งจะรวมทํากิจการกับบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งจะถือวาเปนการควบกิจการแบบใด 

7.3 กรณีบรษัิทสงออกสับปะรดกระปองจะรวมทํากิจการกับสหกรณการเกษตรปลูกไรสับปะรดถือวาเปน

การควบกิจการแบบใด 
 

ขอ 8 อธิบายการกําหนดราคาเพ่ือใหไดกําไรมากข้ึน ดังตอไปนี้  

8.1 การกําหนดราคาแบบเลือกปฎิบัติ 

8.2 การตั้งราคาแบบสองสวน 

8.3 การกําหนดราคาแบบขายควบ 

8.4 การกําหนดราคาสินคาคงทน 
 

ขอ 9 จงตอบคําถามตอไปนี้ มาพอสังเขป 

9.1 อธิบายความหมายและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนทุนการผลิตระยะสั้นกับตนทุนการผลิต 

     ระยะยาว พรอมยกตัวอยาง 

9.2 อธิบายความหมายและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนทุนทางบัญชีกับตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
 

ขอ 10 จงตอบคําถามตอไปนี้ มาพอสังเขป 

10.1 อธิบายแนวคิดการวิเคราะหแหลงท่ีตั้งอุตสาหกรรมของอัลเฟรด เวบเบอร 

10.2  อธิบายแนวคิดการวิเคราะหแหลงท่ีตั้งอุตสาหกรรมของออกุสต โลช 

10.3  อธิบายแนวคิดการวิเคราะหแหลงท่ีตั้งอุตสาหกรรมของทอรด พาแลนเดอร 

10.4 เปรียบเทียบความแตกตางของการเลือกท่ีตั้งโรงงานโดยวิธีวิเคราะหตนทุนกับวิธีวิเคราะหระดับ 

      ของปจจัย 

10.5  อธิบายความหมายและความแตกตางของการประหยัดตอขนาดและการไมประหยัดตอขนาด 
 

ขอ 11  อธิบายความหมายและอุปสรรคของการรวมกลุมของหนวยธุรกิจตามแนวตั้งและแนวนอนพรอมเปรียบเทียบ  

ความแตกตาง ความสําคัญ ผลดี และผลเสียของการรวมกลุม 
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ขอ 12 จงตอบคําถามตอไปนี้ มาพอสังเขป 

12.1  อธิบายความหมายและความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

12.2  อธิบายปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

12.3  อธิบายผลกระทบทางบวกและทางลบของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

12.4  อธิบายจุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรมของไทย 

12.5  ยกตัวอยางนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยท่ีทานสนใจ 

12.6  ยกตัวอยางนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการลงทุน  
 

ขอ 13 จงอธบิายพอสังเขป  

13.1. เหตุใด "เทคโนโลยี" จึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ  

13.2. การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการเกษตรทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนอยางไรบาง  
 

ขอ 14 จงอธิบายความสัมพันธของวัฏจักรสินคากับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการผลิต  
 

ขอ 15 การพัฒนานวัตกรรมของผูประกอบการสามารถทําไดในลักษณะใดบาง และการพัฒนาในแตละอยางจะมีผล

ตอตําแหนงผลิตภัณฑและความสามารถในการแขงขันอยางไร 
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          ปกรายงาน 

 

 

กิจกรรมประจําชุดวิชา  

             60474 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจําเริญทางเศรษฐกิจ 

 
 

  ภาคปลาย  ปการศึกษา  2565 

 

   ช่ือนักศึกษา……………………………………………………………….. 

 

  รหัสประจําตัวนักศึกษา   

 

  ที่อยู ………………………………………………………………..……….. 

           ……………………………………………………………………..………... 

  โทรศัพท  (ถามี) …………………………………………………………. 

  E-mail  (ถาม)ี   …………………………………………………………. 

 

  ขาพเจาขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏบัิติจากผูประเมินเปนทีสุ่ด 

 

      ลงช่ือ ………………………………………. 

            (………………………………………………) 
 

 

 

 

 



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 

คําชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช ขอมูลที่ไดจะใชประโยชนในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการเรียน 

การสอน คําตอบของทานจะเก็บไวเปนความลับและนํามาสรุปในภาพรวมจึงขอใหทานตอบใหครบทุกขอ 

2. โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นของทานเก่ียวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติม

ขอความในชองวางที่เวนไว 

3. แบบประเมนิแบงเปน 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตอนที่ 2 ความเขาใจในเนื้อหาวชิา 

4. นักศึกษาทําแบบประเมินฉบบันีเ้สร็จสิ้นโปรดนําสงมาพรอมกับกิจกรรมประจําชุดวชิา  

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 60474 ชื่อชุดวิชา เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจําเริญทางเศรษฐกิจ 

ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี ้

 เปนคร้ังแรก  ลงทะเบียนทั้งสอบไล สอบซอมคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น ......... คร้ัง 

 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อานเขาใจงาย      

2. กิจกรรมทายเร่ืองกระตุนการคิดวิเคราะหและการแกปญหา      

3. แบบประเมินผลตนเองกอน-หลังเรียนชวยใหเขาใจเนื้อหา      

4. วิธีการศึกษาของชุดวิชาชวยใหเขาใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      

5. การจัดลําดับเนื้อหาวชิาเอ้ือตอการเรียนรู      

6. ทําแบบประเมินตนเองและทาํกิจกรรมทายเร่ืองกอนตรวจคําตอบ 

   กับแนวตอบชวยใหมีความเขาใจในเนื้อหาและเพิ่มความมัน่ใจในการทํา 

   ขอสอบ 

     

7. ไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากการศึกษาชุดวชิานี ้      

8. สามารถนําความรูไปประยุกตใชได      

9. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับชุดวิชากับผูอ่ืน      

10. ไดใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม      

11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคลองกับเร่ืองที่เรียน      

12. ความพึงพอใจที่มีตอชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเขาใจในเน้ือหาของเอกสารการสอน 

เน้ือหา หนวยการสอน เขาใจ ไมเขาใจ 

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐศาสตรอุตสหกรรม เทคโนโลยี 

และความจําเริญทางเศรษฐกิจ 

  

หนวยที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหนวยธุรกิจ และตนทนุการผลติ   

หนวยที่ 3 โครงสรางตลาด พฤติกรรมและผลการดําเนนิงานของหนวยธุรกิจ   

หนวยที่ 4 พฤติกรรมการแขงขันและการกําหนดราคาของหนวยธุรกิจ   

หนวยที่ 5 การวมกลุมของหนวยธุรกิจและกลยุทธการเขาสูอุตสาหกรรม   

หนวยที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร อุตสาหกรรมและการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 

  

หนวยที่ 7 โครงสรางตลาดและพฤติกรรมของหนวยธุรกิจ   

หนวยที่ 8 การกําหนดราคา   

หนวยที่ 9 การวิเคราะหตนทนุการผลิตและทฤษฎีแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรม   

หนวยที่ 10 ปจจัยและผลกระทบในการพัฒนาและความจําเริญทาง

เศรษฐกิจ 

  

หนวยที่ 11 ปจจัย ผลกระทบและนโยบายในการพฒันาอุตสาหกรรม    

หนวยที่ 12 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

  

หนวยที่ 13 ระบบนวัตกรรมแหงชาติ การถายทอดเทคโนโลยี ขีดความ 

สามารถทางเทคโนโลยี และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอ

เศรษฐกิจ 

  

หนวยที่ 14 ผลกระทบของความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวตักรรมที่มีตอ

การพัฒนาและความจําเริญทางเศรษฐกิจ 

  

หนวยที่ 15 กรณศึีกษาการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

  

 

จุดเดนของการเรียนการสอนชุดวิชาน้ี     ............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

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

...................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. ........................ 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบประเมิน 

ขอความรวมมือตอบแบบประเมินน้ีและจัดสงไปพรอมกับกิจกรรมประจําชุดวิชา          
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