
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2556 
 

1.      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์   

 

2.   รหัสวิชา  01460349     ชือวิชา   (ไทย)  เพศสภาพกบัการพฒันา  
 หน่วยกิต 3( - )    (องักฤษ) Gender and Development  

วิชาพืนฐาน  - 

หมู่ 700        

วนัองัคาร    เวลา  10.30-12.00 น.  ณ  SC9-508    และวนัพฤหสับดี  เวลา  9.00-10.30 น.  ณ  SC9-237                     

 

3.   อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง  โครงการจดัตังสายวิชาสงัคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

และวิทยากรรับเชิญ 

 

4.      การให้นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนํานอกเวลาเรียน 

 อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง    โทร. - - -    ต่อ   

ห้องพกั  SC. -   - - -   ต่อ  

E-mail    faasctm@ku.ac.th 

เวลาให้นิสติเข้าพบ จนัทร์     8.30-12.30 น. 

 พธุ    13.00-15.00 น. 

 หรือ  ในเวลาราชการทีผู้สอนไม่ติดราชการอืน 

   

5.      จดุประสงค์ของวิชา (Course Objectives) 

.  เพือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกียวกบัเพศสภาพ แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับมุมมองเพศ

สภาพกับการพัฒนา วัฒนธรรมและความเชือทีเกียวข้องกับเพศสภาพ การขัดเกลาทางสงัคมสู่เพศสภาพ ความสมัพันธ์

ระหว่างเพศสภาพกบัการพฒันา การจ้างงาน การศกึษาและสขุภาพ ปัญหาเกียวข้องกบัเพศสภาพ รวมถงึนโยบายทีเกียวข้อง 

 .2 เพือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทําความเข้าใจประเด็นเพศสภาพในชีวิตประจําวัน

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเกียวกบัเพศสภาพ เพือการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างสงบร่มเย็นและมีความสขุ 

 

6.      คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพ แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับมุมมองเพศสภาพกับการพัฒนา 

วฒันธรรมและความเชือทีเกียวข้องกบัเพศสภาพ การขัดเกลาทางสงัคมสู่เพศสภาพ ความสมัพันธ์ระหว่างเพศสภาพกับการ

พฒันา การจ้างงาน การศกึษาและสขุภาพ ปัญหาเกียวข้องกบัเพศสภาพ รวมถงึนโยบายทีเกียวข้อง 

 

 

 

 



 2

7.  เค้าโครงรายวิชา  (Course Outline) 

เนือหา จาํนวนชัวโมง 

              บทท ี   ความรู้ทวัไปเกียวกบัเพศสภาพ 

 

3 

              บทท ี2  แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเกียวกบัเพศสภาพ 

  

6 

              บทท ี3  แนวคิดเชิงทฤษฎีทีเกียวข้องกบัเพศสภาพกบัการพฒันา 

  

6 

              บทท ี4  วฒันธรรมและความเชือทีเกียวข้องกบัเพศสภาพ และการขดัเกลาทางสงัคมสูเ่พศสภาพ 

  

6 

               บทที 5  ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศสภาพกบัการพฒันา การจ้างงาน การศึกษาและสขุภาพ 

  

6 

               บทที 6  ปัญหาทีเกียวข้องกบัเพศสภาพ  และนโยบายทีเกียวข้อง 

 

6 

               บทที 7  เพศสภาพกบัสงัคมไทย และมุมมองเชิงเปรียบเทียบกบัสงัคมตะวันตก 

 

6 

                บทสรุป และข้อท้าทายประเด็นเพศสภาพทีกําลงัอยู่ในความสนใจของสงัคมไทย 6 

รวม 45 

 

 

8.  วิธีสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

. การบรรยาย การซักถาม และแลกเปลยีนความคิดเห็น   

.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

 . การมอบหมายงานรายบคุคล  แบบฝึกหดั 

. การแบ่งกลุ่มทํางานตามหัวข้อทีได้รับมอบหมาย 

 . การจดัทํารายงาน นําเสนอผลงานหน้าชนั และอภิปราย 

 . การเขียนแสดงความคิดเห็น 

 8.7การสงัเกตการณ์   

 

9.   อุปกรณ์สือการสอน 

คอมพิวเตอร์  LCD Projector  และเครืองฉายแผ่นทบึ  กระดานขาว  (White board) 

เอกสารประกอบการสอน     วิชา 01460349   เพศสภาพกบัการพฒันา     

      Gender and Development  

กรณีศกึษา แบบฝึกหดั   

หนงัสอื  บทความ  และเอกสารสงิพิมพ์ทีเกียวข้อง    
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10.  การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน 

10.1 คะแนนสอบ         % 

 - สอบกลางภาค        % 

 - สอบปลายภาค        % 

10.2 คะแนนเก็บ        % 

 - การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอย่างและอภิปรายในชนั   15% 

 - การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนําเสนอหน้าชนัเรียน   % 

  -รายงานกลุ่มและนําเสนอ     % 

  -รายงานเดียว      % 

 - ความตงัใจและการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน     % 

         รวม                   % 

หมายเหตุ    

1. หากผู้ เรียนขาดเรียนต้องสง่ใบลาทีถกูต้อง  คือ  มีใบลาป่วยแนบใบรับรองแพทย์  หรือมีใบลากิจทีมีอาจารย์

ทีปรึกษาลงนามรับรองตามขนัตอน 

 2. ผู้ เรียนต้องส่งงานภายในระยะเวลาทีผู้ สอนกําหนด   ไม่รับส่งงานล่าช้า  ยกเว้นกรณีทีมีใบลาทีถูกต้อง       

ดงัรายละเอียดในข้อ 1. 

 

  11.   การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลการเรียน  ผู้สอนใช้วิธีการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ์  ดงันี 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 
ช่วงคะแนน  – 0 79 – 75 4 – 70 69 – 65 4 – 0 59 –55 4 – 0 49 –  

 

  12.  หนังสืออ่านประกอบ 

 

 ปริศนา   พงษ์ทดัศิริกลุ และคณะ. “มิติหญิงชายกบัการวางแผนและการพฒันา”  ใน การศกึษาบทบาทหญิงชาย.   

บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 

2545. 

 

 ภาวดี   ทองอไุทย.   ความเสมอภาคระหว่างเพศและการจ้างงานทีเป็นธรรมในประเทศไทย.         

กรุงเทพมหานคร: องค์การแรงงานระหว่างประเทศและธนาคารเพือการพฒันา 

แห่งเอเซีย, 2545. 

 

 ภาวดี   ทองอไุทย และ สพุตัรา   ภู่ธนานสุรณ์.   เพดานแก้ว ฤาจะแกร่งเกินพลงัสตรี.  โครงการวิจัยภายใต้การ

สนบัสนนุของ Friedrich Ebert Stiftung. กรุงเทพมหานคร: สมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย 

(ตพส.), 2548. 

 

 ภัสสร   ลมิานนท์.  เพศ  สถานภาพสตรีกบัการพฒันา.  กรุงเทพมหานคร: วิทยาลยัประชากรศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 
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 วารุณี   ภูริสนิสทิธิ .   สตรีนิยม  ขบวนการและแนวคิดทางสงัคมศาสตร์แห่งศตวรรษที .          

    กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์คบไฟ, 2545. 
 

สธีุรา   ทอมสนั และ เมธินี   พงษ์เวช.   ผู้หญิงบนเส้นทางนกับริหาร.   กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวิจัยบทบาท

หญิงชายและการพฒันา, 2541. 
 

    สาํนกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว. แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

    ฉบบัที 10 พ.ศ. 2550-25594. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์. 
 

    เอกสารอืนๆ 

 

13.   ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน    

 

ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 5,7 พ.ย. 2556 
แนะนํารายวิชา 

ความรู้ทวัไปเกียวกบัเพศสภาพ 

บรรยายชีแจงการเรียนการสอน   

บรรยาย  ซกัถาม และอภิปราย   

2 12,14 พ.ย. 2556 แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเกียวกบัเพศสภาพ  
บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

3 19,21 พ.ย. 2556 
แนวคิดเชิงทฤษฎีทีเกียวข้องกบัเพศสภาพกบัการ

พฒันา   

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

4 26,28 พ.ย. 2556 

วฒันธรรมและความเชือทีเกียวข้องกบัเพศสภาพ 

และการขดัเกลาทางสงัคมสูเ่พศสภาพ 

 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 56  (1 - 10 ธันวาคม  56)  งดการเรียนการสอน 

6 12 ธ.ค. 2556     
วฒันธรรมและความเชือทีเกียวข้องกบัเพศสภาพ 

และการขดัเกลาทางสงัคมสูเ่พศสภาพ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

7 17,19 ธ.ค. 2556    
ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศสภาพกบัการพฒันา 

การจ้างงาน การศึกษาและสขุภาพ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

8 24,26 ธ.ค. 2556    
ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศสภาพกบัการพฒันา 

การจ้างงาน การศึกษาและสขุภาพ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

  สอบกลางภาค  (นอกตารางสอบ)  

หยุดสอบกลางภาค  4-12  ม.ค. 57 
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ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

9 14,16 ม.ค. 2557    
ปัญหาทีเกียวข้องกบัเพศสภาพ  และนโยบายที

เกียวข้อง 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน  

10 

 

21,23 ม.ค. 2557    

       

ปัญหาทีเกียวข้องกบัเพศสภาพ  และนโยบายที

เกียวข้อง 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

11 28,30 ม.ค. 2557 
เพศสภาพกบัสงัคมไทย และมุมมองเชิง

เปรียบเทียบกบัสงัคมตะวนัตก 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

12 4,6 ก.พ. 2557    
เพศสภาพกบัสงัคมไทย และมุมมองเชิง

เปรียบเทียบกบัสงัคมตะวนัตก 

บรรยาย ซกัถามและอภิปราย 

สงังานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

13 11,13 ก.พ. 2557   

บทสรุป และประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและที

กําลงัอยู่ในความสนใจด้านเพศสภาพใน

สงัคมไทย  

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

14 18,20 ก.พ. 2557   

บทสรุป และประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและที

กําลงัอยู่ในความสนใจด้านเพศสภาพใน

สงัคมไทย  

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

15 25,27 ก.พ. 2557   
สรุปเนือหา ซักถามและอภิปราย                                 

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                  

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     

  สอบปลายภาค  (นอกตารางสอบ)  
 

 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลียนตารางกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 

14.     การทบทวนเพือปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   ไม่มีทบทวน เนืองจากเปิดสอนครังแรก 

   มีทบทวน  โดย     ไม่แก้ไขปรับปรุง  

      แก้ไขปรับปรุง ดงันี        
 

15.     การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

   ไม่มีการประเมินผลการสอน เนืองจากเปิดสอนครังแรก 

     มีการประเมินผลการสอน  โดย     ไม่มีการปรับปรุง           

        มีการปรับปรุง ดงันี    

 

 ลงนาม............................................................(ผู้รายงาน) 

 (นางสาวโชติมา  แก้วกอง) 

       วันที  14  พฤศจกิายน  พ.ศ. 6 


