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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปมก.002 



ค าน า 
 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวน
การศึกษาเล่าเรียนครบวงจรตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเอกสารการสอน 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

  นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ 
ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ท ากิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขอให้
นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
และการท างานสืบไป 
 

 
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
มีนาคม  2564 
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 การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  จากคะแนนสอบปลายภาค      80  คะแนน 
 ส่วนที่ 2  จากคะแนนกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า  20  คะแนน 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม 
ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
  กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ 
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่ ไม่ได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้    
  กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
  ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน   นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการ
น าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
  ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 
64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 700.83333 เท่ากับ 58.33 
คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้คะแนนนักศึกษาได ้64.67 คะแนน  
  ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 
74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92   0.83333 เท่ากับ 
76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้คะแนนนักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 
 
 

1. การประเมินผล 
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 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1.  กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 
2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ
แล้วไว้   1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน 

3. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่  30  ตุลาคม  2564  
4.  ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
5.  ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
    
 
 
 
 

  
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐานด้วย  
  6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง 
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621  
หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788  และ โทรสาร0-2503-3547     
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 
(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงประเด็นค าถาม 
โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย 

 

1. อธิบายค าถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
     1.1 เปรียบเทียบลักษณะที่ส าคัญของอุปสงค์สินค้าเกษตรและลักษณะของอุปทานสินค้าเกษตรว่าเป็น
อย่างไร 
     1.2 อธิบายดุลยภาพของตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของกลไกราคาในตลาดสินค้า
เกษตร 
     1.3 วิเคราะห์ลักษณะพิเศษของการผลิตสินค้าเกษตรว่าแตกต่างจากการผลิตในธุรกิจอ่ืนๆ อย่างไร 
 
2. ก าหนดให้   ค่าเช่าที่ดิน  ไร่ละ         500 บาท 

ค่าปุ๋ย   กิโลกรัมละ   30 บาท 
ข้าวเปลือก  กิโลกรัมละ   20 บาท 
 

ที่ดิน 
(ไร่) 

ปุ๋ย 
(ก.ก.) 

ผลผลิตข้าว 
(ก.ก.) 

TFC TVC TC MC TR MR ก าไร 

1 10 50        
1 20 80        
1 30 100        
1 40 115        
1 50 125        

 

     2.1 จงค านวณต้นทุนประเภทต่างๆ รายได้รวม รายได้สุทธิ และก าไร โดยเขียนค าตอบลงในสดมภ์ต่างๆ 
ของตาราง 
     2.2 ข้อมูลจากตารางควรจะใช้ปุ๋ยกี่กิโลกรัมจึงท าให้ก าไรสูงสุด และเงื่อนไขการผลิตควรจะผลิตอย่างไร จึง
จะได้ก าไรสูงสุด 
 
3. จงอธิบายความหมายหรือตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
     3.1 ความหมายและอุดมการณ์สหกรณ์ 
    3.2 หลักและวิธีการของสหกรณ์ 
     3.3 บทบาทของสหกรณ์ต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

3.  เนื้อหากิจกรรม  
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4. อธิบายค าถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
 4.1 ความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 4.3 แนวคิดเก่ียวกับความล้มเหลวของกลไกตลาด 

 
5. อธิบายค าถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
 4.1 แนวคิดเก่ียวกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
 4.2 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากร 
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ปกรายงาน 

 

 
                          กิจกรรมประจ าชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

          ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
 

  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 

 
 

   ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู ่………………………………………………………….………….. 
           …………………………………………………………………………... 
  โทรศัพท์  (ถ้ามี) …………………………………………………………. 
  E-mail  (ถ้าม)ี   …………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ ………………………………………. 
      (………………………………………………) 
 
 

  



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการเรียน  

การสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวมจึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติม

ข้อความในช่องว่างที่เว้นไว ้

3. แบบประเมนิแบ่งเปน็ 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวชิา 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ในภาคการศึกษานี้ ท่านลงทะเบียนชุดวิชานี้ 
 เป็นคร้ังแรก  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อม รวมทั้งสิ้น ......... คร้ัง 

 
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. การท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเร่ืองก่อนตรวจค าตอบกับ 
   แนวตอบมีความเหมาะสม 

     

7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวชิานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเร่ืองที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้ในภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
 
  ระดับความเข้าใจ 

เนื้อหาหน่วยการสอน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  5 4 3 2 1 

หน่วยท่ี 1 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

หน่วยท่ี 2 อุปสงค์ อุปทาน การผลิต รายได้ และก าไรของสินค้า
เกษตร 

          

หน่วยท่ี 3 โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร           

หน่วยท่ี 4 ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           

หน่วยท่ี 5 สินเชื่อเพื่อการเกษตร           

หน่วยท่ี 6 ราคาสินค้าเกษตร และธุรกิจการเกษตร           

หน่วยท่ี 7 นโยบายการเกษตรกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทย           

หน่วยท่ี 8 สหกรณภ์าคการเกษตรในประเทศไทย           

หน่วยท่ี 9 สหกรณภ์าคการเกษตรในต่างประเทศ           

หน่วยท่ี 10 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

หน่วยท่ี 11 เศรษฐศาสตร์สวสัดิการและความล้มเหลวของ 
กลไกราคา 

          

หน่วยท่ี 12 หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ           

หน่วยท่ี 13 การประเมินมูลค่าทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

หน่วยท่ี 14 เครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ           

หน่วยท่ี 15 นโยบายและมาตรการในการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

 
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้  ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา   ................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 

  



ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 
 
 

ให้นักศึกษาประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยตอบค าถามในแบบฟอร์ม ดังนี้  
 
1. ท่านคิดว่าค าถามโดยรวมที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรมประจ าชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีความยากมากน้อยเพียงใด 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 


