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ปมก.002 



คำนำ 
 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจรตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กำหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเอกสารการสอน 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. คิด วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

  นอกจากนี ้การทำกิจกรรมประจำชุดวิชายังทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั ้งแต่  
ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทำกิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ทำกิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อม ขอให้
นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนำความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
และการทำงานสืบไป 
 

 
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
มีนาคม  2565 
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 การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  จากคะแนนสอบปลายภาค      80  คะแนน 
 ส่วนที่ 2  จากคะแนนกิจกรรมที่กำหนดใหท้ำ  20  คะแนน 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคำถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม 
ความถูกต้องของคำตอบ ความชัดเจนของการนำเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสำหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
  กรณีที่ 1 นักศึกษาทำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20  และคะแนนกิจกรรมจะนำไปใช้ 
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่ ไม่ได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้    
  กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทำกิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
  ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทำกิจกรรมและไม่ทำกิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน   นักศึกษากลุ่มที่ทำกิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทำกิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการ
นำคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม แล้วนำคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทำข้อสอบได้ 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 และทำข้อสอบได้ 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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  ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสำเนากิจกรรมที่ทำเสร็จ
แล้วไว้   1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน 

3. ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาภายในวันที่  30  ตุลาคม  2565     
4. ให้จัดทำหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
5. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ สำนักบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
    
 
 
 
 

  
 
 

    ในกรณีที่สง่ทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรอืต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐานด้วย  
  6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสำนักบริการการศึกษาได้ร ับกิจกรรมที ่นักศึกษาส่งไปแล้ว 
หรือยังโดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสำนักบริการการศึกษา หมายเลข  
0-2-504-7621 หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,  
0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 
  โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191 และ  
0-2504-7193  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย ์
สำนักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 
(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ใหค้รบถ้วนทุกข้อและตรงประเดน็คำถาม 
โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย 

 

1. อธิบายคำถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
     1.1 เปรียบเทียบลักษณะที่สำคัญของอุปสงค์สินค้าเกษตรและลักษณะของอุปทานสินค้าเกษตรว่าเป็น
อย่างไร 
     1.2 อธิบายดุลยภาพของตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของกลไกราคาในตลาดสินค้า
เกษตร 
     1.3 วิเคราะห์ลักษณะพิเศษของการผลิตสินค้าเกษตรว่าแตกต่างจากการผลิตในธุรกิจอื่นๆ อย่างไร 
 
2. กำหนดให้   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 กำไร 

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

 

     2.1 จงคำนวณต้นทุนประเภทต่างๆ รายได้รวม รายได้สุทธิ และกำไร โดยเขียนคำตอบลงในสดมภ์ต่างๆ 
ของตาราง 
     2.2 ข้อมูลจากตารางควรจะใช้ปุ๋ยกี่กิโลกรัมจึงทำให้กำไรสูงสุด และเงื่อนไขการผลิตควรจะผลิตอย่างไร จึง
จะได้กำไรสูงสุด 
 
3. จงอธิบายความหมายหรือตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
     3.1 ความหมายและอุดมการณ์สหกรณ ์
    3.2 หลักและวิธีการของสหกรณ ์
     3.3 บทบาทของสหกรณ์ต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

3.  เนื้อหากิจกรรม  
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4. อธิบายคำถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
 4.1 ความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 4.3 แนวคิดเก่ียวกับความล้มเหลวของกลไกตลาด 

 
5. อธิบายคำถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
 4.1 แนวคิดเก่ียวกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
 4.2 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากร 
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ปกรายงาน 
 

 
                          กิจกรรมประจำชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร 

          ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
 

  ภาคต้น  ปกีารศึกษา 2565 

 
 

   ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………….. 
 
  รหัสประจำตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู่ ………………………………………………………….………….. 
           …………………………………………………………………………... 
  โทรศัพท์  (ถ้าม)ี …………………………………………………………. 
  E-mail  (ถ้าม)ี   …………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 
 
      ลงชื่อ ………………………………………. 
      (………………………………………………) 
 
 
  



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
คำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที ่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการเรียน  

การสอน คำตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนำมาสรุปในภาพรวมจึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรอืความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติม

ข้อความในช่องว่างทีเ่ว้นไว้ 

3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกีย่วกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

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

ในภาคการศึกษานี้ ท่านลงทะเบียนชุดวิชานี้ 
 เป็นครั้งแรก  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อม รวมทั้งสิ้น ......... ครั้ง 

 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมนิผลตนเองกอ่น-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจดัลำดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้      
6. การทำแบบประเมินตนเองและทำกิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคำตอบกับ 
   แนวตอบมีความเหมาะสม 

     

7. ไดร้ับความรูเ้พิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้      
8. สามารถนำความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้ในภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
 
  ระดับความเข้าใจ 

เนื้อหาหน่วยการสอน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  5 4 3 2 1 

หน่วยที่ 1 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

หน่วยที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน การผลิต รายได้ และกำไรของสินค้า
เกษตร 

          

หน่วยที่ 3 โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร           

หน่วยที่ 4 ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           

หน่วยที่ 5 สินเชื่อเพื่อการเกษตร           

หน่วยที่ 6 ราคาสินค้าเกษตร และธุรกิจการเกษตร           

หน่วยที่ 7 นโยบายการเกษตรกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทย           

หน่วยที่ 8 สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย           

หน่วยที่ 9 สหกรณ์ภาคการเกษตรในต่างประเทศ           

หน่วยที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

หน่วยที่ 11 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของ 
กลไกราคา 

          

หน่วยที่ 12 หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           

หน่วยที่ 13 การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

หน่วยที่ 14 เครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ           

หน่วยที่ 15 นโยบายและมาตรการในการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

 
จุดเด่นของการเรียนการสอนชดุวิชานี้  ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
จุดที่ควรพัฒนา   ................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 

  



ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจำชุดวชิา 

 
 
 
 

ให้นักศึกษาประเมินกิจกรรมประจำชุดวิชา 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยตอบคำถามในแบบฟอร์ม ดังนี้  
 
1. ท่านคิดว่าคำถามโดยรวมที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรมประจำชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มีความยากมากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 

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

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

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

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

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

 
3. ท่านเห็นว่าการทำกิจกรรมประจำชุดวิชานี ้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาของท่าน 
    มากน้อยเพียงใด   โปรดแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
 

เมื่อนักศึกษาตอบคำถามประเมนิกิจกรรมประจำชุดวชิาแล้วเสร็จ กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ (ที่ตอบคำถามแล้ว) 
มาพร้อมกบักจิกรรมประจำชุดวิชา 

 
 

 

4. คำถามประเมินกิจกรรมประจำชุดวิชา 


