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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  และศึกษาจากประมวลสาระ
พร้อมทั้งแนวการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้  นักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาให้ถี่ถ้วน  
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กลุ่มตามที่ก าหนดไว้และมีคะแนนงานในแต่ละครั้งของการสัมมนา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
 

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 
Agricultural Economics  and Agricultural Resource Management 

 

 
1. รายละเอียดชุดวิชา 

    1.1 วัตถุประสงค์ 
       1.1.1. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานการผลิต ต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตรและทรัพยากรการเกษตร 
       1.1.2. เพ่ือให้มีความสามารถในการวางแผนการผลิต การตรวจทางการเกษตร ตลอดจนการ 
ประมาณและพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร 
       1.1.3. เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐที่มีต่อการ
พัฒนาการเกษตรตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
       1.1.4. เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
     1.2 ค าอธิบายชุดวิชา  

        สภาพทั่วไปทางการผลิตปัจจัยการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร อุปสงค์และอุปทาน
ส าหรับสินค้าเกษตร การวิเคราะห์การผลิตและฟังก์ชันการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การตลาดและ
โครงสร้างตลาดและระบบของตลาดสินค้าเกษตรในระบบเศรษฐกิจ ตลาดพืชผลเกษตรล่วงหน้าและตลาด
อนาคต ตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศและผลกระทบของนโยบายการค้าเสรี ทรัพยากรและการ
จัดการทรัพยากรการเกษตรที่เหมาะสม เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการเกษตร นโยบายของรัฐ
ทางด้านการผลิตการตลาดสินเชื่อการเกษตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรและนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 
  เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร  เปิดเรียนภาคท่ี 1/2558  โดยมี
รายชื่อหน่วยการสอน ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 

หน่วยที ่
1.   แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.   อุปสงค์ อุปทานสินค้าเกษตรและการประยุกต์ 
3.   เศรษฐศาสตร์การผลิตและการประยุกต์ 
4.   ตลาดและราคาสินค้าเกษตร 
5.   การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 

 

 
 
 

เศรษฐศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

6.   แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
7.   ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน 
8.   ทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ 
9.   ทรัพยากรประมงและชายฝั่ง 
10.  ทรัพยากรน้ า 
11.  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน ์
12.  การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากตลาดสมมุติ 
13.  การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมจากตลาดตัวแทน 
14.  ผลกระทบของมลพิษต่อเศรษฐกิจและสังคม 
15.  การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.  สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 
 
 2.1  ประมวลสาระ 

       ประมวลสาระมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง 15 หน่วย  มีค่า 6 หน่วยกิตเนื้อหาสาระ 
จัดเป็น 2 เล่ม ดังนี้ 
   เล่มที่ 1 มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 1-6 
   เล่มที่ 2 มีเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 7-15 
    
 2.2  แนวการศึกษา 
 
 แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน ข้อเฉลย 

   ส่วนที่ 2 สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง หรือเสนอ 
     ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้ และ 
     ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการ เช่น  

     เอกสาร ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืน ๆ 

   ส่วนที่ 3 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อน 
     เรียนและหลังเรียน 
 
3.  วิธีการศึกษา 
 3.1  การเตรียมของนักศึกษา 
 
   -  ควรใช้เวลาประมาณ 14 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ในการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ 
                               เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตรทั้ง 15 หน่วย โดยศึกษาจากประมวล 
                               สาระท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแนวการศึกษา (ตอบค าถาม ศึกษาค้นคว้า 
                               เพ่ิมเติม ท ารายงาน ฯลฯ)    
   -  เข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน 
   -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ (ในข้อ 3.3) 
   -  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
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 3.2  การด าเนินการศึกษา 
  ในการด าเนินการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตรนั้น 
ขอเสนอแนะว่านักศึกษาควรด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  3.2.1  ศึกษาด้วยตนเอง 
   1)  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา วางแผนการศึกษาและปฏิบัติตามแผนโดย 
        เคร่งครัด 
   2)  ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผังแนวคิด ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน 
        เรียนแต่ละหน่วยและศึกษาสาระสังเขป 
   3)  ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอน เน้นวัตถุประสงค์ของ 
        แต่ละตอน 
   4)  ศึกษาเอกสารประกอบที่ก าหนดแหล่งวิทยาการในแต่ละหน่วย 
   5)  ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 
   6)  ท าแบบประเมินผลหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบจากเฉลยเปรียบเทียบผล 
 
  3.2.2  สัมมนาเสริม 
   1)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรต้องเข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง * 
   2)  จัดเตรียมศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระ 
   3)  จัดเตรียมสื่อเสนอผลงาน เช่น แผ่นภาพโปร่งใส เป็นต้น 
   4)  รับการทดสอบความรู้ก่อนสัมมนาเสริม 
   5)  ร่วมสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 
  3.2.3  การประเมินผล 
   1)  ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วย 
   2)  ประเมินผลตนเองจากกิจกรรมประจ าหน่วย 
   3)  ประเมินโดยการท าแบบทดสอบในการสัมมนา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
   4)  ประเมินจากงานที่ส่งและการน าเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม 
   5)  ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
   6)  ประเมินจากการสอบไล่ 
 

  
 
  
 

* หมายเหต ุนักศึกษาสามารถตรวจสอบก าหนดการสมัมนาเสรมิและรายละเอียดตา่งๆ ได้ที่ 
www.stou.ac.th  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รายละเอียดการเรียนการสอนระดับปรญิญาโท 

http://www.stou.ac.th/
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 3.3  งานที่ก าหนดให้ท า 
  รายงานจากการศึกษาค้นคว้าทุกชิ้น จัดพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 มีความยาวไม่ต่ ากว่า 10 
หน้า มีแหล่งอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 รายการ โดยเขียนเอกสารอ้างอิงตามมาตรฐานทางวิชาการ และมีปกตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 16 หน้า   จ านวนรายงานส่งอาจารย์ 1 ชุด นักศึกษาเก็บส าเนาไว้ 1 ชุด และจัดท า
สรุปยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ แจกสมาชิกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมในศูนย์สัมมนาเสริม นั้นๆ ในวัน
สัมมนาเสริม 

 งานชิ้นที่ 1  

ข้อ 1.  ให้นักศึกษาเลือกสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งและวิเคราะห์ 

  1) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาคสินค้าเกษตรประเภทนั้น รวมทั้งมาตรการ
ต่างๆที่รัฐด าเนินการอยู่เพ่ือสนับสนุนการผลิตหรือการตลาด เช่น การอุดหนุนปัจจัยการผลิต นโยบาย 
จ าน าข้าว 

  2) มาตรการดังกล่าว มีส่วนท าให้เกิดการบิดเบือนการค้าขายของกลไกตลาด
อย่างไร 

  3) มาตรการดังกล่าว มีผลกระทบอย่างไรต่อประสิทธิภาพการผลิต 

  4) มาตรการดังกล่าว มีผลกระทบต่อภาวะการกระจายรายได้อย่างไร ระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 ข้อ 2.  ให้สรุปเนื้อหาในหน่วยที่  1-6  จ านวนประมาณหน่วยละ  2-3  หน้ากระดาษพิมพ์ 
 

 งานชิ้นที่ 2  

                  ข้อ 1. ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากมาย ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่ง
อาจจะเก่ียวกับทรัพยากรน้ า ป่าไม้ ที่ดิน ประมง ชายฝั่ง และทะเล และให้จัดท ารายงานโดยมีเนื้อหาหลักๆ 
ดังนี้   

1.  ลักษณะของผลกระทบ 
2.  ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหา หรือเป็นแหล่งก าเนิดของมลพิษ 
3.  ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ 
4.  มีการระบุมูลค่าของความเสียหายหรือไม่ และถ้ามีก าหนดไว้ที่เท่าไหร่ และมีหลักการ

ในการประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างไร 

5.  เครื่องมือในการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เหมาะสม ควรจะเป็นเครื่องมือใด และ
ควรจะประเมินมูลค่าประเภทใด เช่น มูลค่าที่เกิดจากการใช้ทางตรง ทางอ้อม หรือมูล
ค่าท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้ 
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 ส าหรับการศึกษา ให้นักศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ด้วยตนเองโดยต้องไม่น าการวิเคราะห์
ของผู้อ่ืนมารายงาน หรือไม่ให้น ารายงานจากหน่วยงานภาครัฐมารายงาน 

  ข้อ 2.  ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหา  ในหน่วยที่  7-15  จ านวนหน่วยละ  2-3  หน้ากระดาษพิมพ์ 
   
 3.4  การส่งงาน 

  ให้นักศึกษาน าส่งที่อาจารย์สัมมนาเสริม ณ ศูนย์สัมมนาเสริมตามก าหนด ดังนี้ 
   งานชิ้นที่ 1   ส่งวันสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  
   งานชิ้นที่ 2   ส่งวันสัมมนาเสริมครั้งท่ี 2 
 
 3.5  การเตรียมเสนอผลงาน 

  นักศึกษาต้องเตรียมเสนอรายงานผลงานที่ก าหนดให้แต่ละชิ้นในวันสัมมนาเสริม  
โดยจะต้องเตรียม ดังนี้ 

   1)  เตรียมส าเนาสรุปรายงานเพ่ือแจกสมาชิกในกลุ่ม 

   2)  เตรียมประเด็นที่น ามาเสนอด้วยวาจา ไม่เกินเวลา 10 นาท ี

3) เตรียมสื่อประกอบการน าเสนอรายงาน เช่น แผ่นภาพโปร่งใส แผนภูมิ  
         เทปกาว ไม้ชี้ เป็นต้น 

   4)  ฝึกซ้อมการน าเสนอผลงานประกอบการใช้สื่อจนเกิดความมั่นใจ 

   5)  เตรียมตอบข้อซักถามจากสมาชิก คณาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาเสริม 

  นักศึกษามีเวลาน าเสนอผลงานและอภิปรายประมาณคนละ 10 นาที ควรน าเสนอโดย
ใช้สื่อประกอบ ไม่ควรน าเสนอผลงานโดยวิธีอ่าน 
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4.  การสัมมนาเสริม 
 

 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องมาร่วมเพ่ือเสนอผลงาน และส่งงาน
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาและแนวการศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริม
ความรู้ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 

 ส าหรับชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตรก าหนดให้มีการสัมมนา 
ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  สัมมนาหน่วยที่  1 - 6   และน าเสนอผลงานชิ้นที่  1 
 ครั้งที่ 2 สัมมนาหน่วยที่ 7 - 15  และน าเสนอผลงานชิ้นที่  2 
   (โปรดดูตารางกิจกรรมสัมมนาเสริม) 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร ประเมินจาก
ผลงานและการเข้าร่วมการสัมมนา ร้อยละ 40 และประเมินจากการสอบประจ าภาค ร้อยละ 60 
 
 5.1  ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 40 จัดแบ่ง ดังนี้ 

  1)  ประเมินจากผลงาน ร้อยละ 60 โดยพจิารณาว่า 
  -  ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาสาระ ร้อยละ 20 
  -  การน าหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 10 
  -  การแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน ร้อยละ 10 
  -  ความชัดเจนของการเขียนรายงาน ได้แก่ การเสนอเรื่องการใช้ภาษา การใช้แผนภูมิ 
      และภาพประกอบเพ่ือให้เข้าใจง่าย ร้อยละ 10  
  -  ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน ได้แก่ การจัดรูปแบบรายงาน การจัดเค้าโครง 
      เรื่อง การอ้างอิง ร้อยละ 10 

  2)  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 40 
  -  ความชัดเจนของการน าเสนอและตอบข้อซักถาม  ร้อยละ  20 
  -  การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ผลงานที่มีผู้เสนอร้อยละ 20 
 

 5.2  ประเมินจากการสอบประจ า ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (1/2558) ร้อยละ 60 
  การประเมินผลจากการสอบไล่เป็นข้อสอบอัตนัย โดยใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 

หมายเหต ุนักศึกษาสามารถตรวจสอบก าหนดการสัมมนาเสรมิและรายละเอียดตา่งๆได้ที ่
www.stou.ac.th  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รายละเอียดการเรียนการสอนระดับปรญิญาโท 

http://www.stou.ac.th/
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ตารางการศึกษานักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (1/2558) 

 
เวลา 

วัน 
     

 
จันทร์ 

 

     

 
อังคาร 

 

     

 
พุธ 
 

     

 
พฤหัสบดี 

 

     

 
ศุกร์ 

 

     

 
เสาร์ 

 

     

 
อาทิตย์ 

 

     

 



9 
 

แบบฟอร์มปกรายงาน 
 

 
รายงานการสัมมนาเสริม 

 
 

ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร  (ครั้งที่…….) 
 
 

เรื่อง 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

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

 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

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

ระหว่างวันที่……….เดือน…………………………….………พ.ศ…………….… 
 

 
 


