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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน 

โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 

 

หมวดที   ลกัษณะและข้อมูลทัวไปของรายวชิา 

 

      1.รหัสวชิา  ........ 01460349  ..........   ชือรายวชิา   (ไทย)     เพศสภาพกบัการพฒันา  

      (องักฤษ)   Gender and Development   

 

 

2.จาํนวนหน่วยกติ           ...... 3( - ) .....  หน่วยกติ 

3.หลกัสูตร   ........................... 

   ประเภทของรายวชิา   

  วิชาศึกษาทวัไป ...............................................   

 วิชาเลือกเสรี ............................................... 

    

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา  .....อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง................... ................................................ 

- อาจารยผ์ูส้อน   ......อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง………...............................................………………… 

- อาจารยผ์ูร่้วมสอน  ........................................................................................................................... 

- อาจารยพิ์เศษ  ................................................................................................................................... 

-  

5.ภาคการศึกษา   ต้น  

   ชันปีทีเรียน      1-4    

 

6.รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถา้มี)  ..............................ไม่มี........................................... ..... 

 

7.รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถา้มี)  ............................ไม่มี................................... .............. 

 

8.สถานทีเรียน  ...................มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกาํแพงแสน.................. .................................. 

 

9.วนัทีจดัทํา หรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด (ระบุ)  วนัที  ....14....  เดือน  ....พ.ย......  พ.ศ. 2556 



หมวดวชิาที   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา/กระบวนวชิา 

1.  เพือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกียวกับเพศสภาพ แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับ

มุมมองเพศสภาพกบัการพฒันา วฒันธรรมและความเชือทีเกียวขอ้งกบัเพศสภาพ การขดัเกลาทางสังคมสู่เพศ

สภาพ ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศสภาพกบัการพฒันา การจา้งงาน การศึกษาและสุขภาพ ปัญหาเกียวขอ้งกบัเพศ

สภาพ รวมถึงนโยบายทีเกียวขอ้ง 

1.2 เพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการทาํความเขา้ใจประเด็นเพศสภาพในชีวิตประจาํวนั

ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาเกียวกบัเพศสภาพ เพือการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสงบร่มเยน็และมีความสุข 

 

. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

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

 

หมวดที   ลกัษณะและการดําเนินการ 

1.คาํอธบิายรายวชิา 

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกบัเพศสภาพ แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกบัมุมมองเพศสภาพกบั

การพฒันา วฒันธรรมและความเชือทีเกียวขอ้งกบัเพศสภาพ การขดัเกลาทางสังคมสู่เพศสภาพ ความสัมพนัธ์

ระหว่างเพศสภาพกบัการพฒันา การจา้งงาน การศึกษาและสุขภาพ ปัญหาเกียวขอ้งกบัเพศสภาพ รวมถึงนโยบายที

เกียวขอ้ง 

Theoretical concepts in gender and feminism, theoretical perspective in gender and development,  

culture and beliefs relevant to gender, socialization into gender, relations of gender and development in terms of 

employment, education, and health, problems related to gender issues development policies involved. 

 

2.จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

    บรรยาย      ..........45.............ชวัโมง  

 สอนเสริม    .......................... ชวัโมง  

ฝึกปฏิบติัภาคสนาม     .......................... ชวัโมง 

  ฝึกปฏิบติัการฝึกงาน    .......................... ชวัโมง      

การศึกษาดว้ยตนเอง    .......................... ชวัโมง    

 

3.อาจารย์ให้คาํปรึกษา และแนะนาํทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเกยีวกบัรายวชิาทีสอน 

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในชนัเรียน   

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํนอกชนัเรียน 

 



 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/สอดคล้อง    ด้าน  ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น มีดงันี 

1.ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

2.ดา้นความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

3.ดา้นทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

   

บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

1 บทนาํ ความรู้ทวัไปเกียวกบัเพศสภาพ 

 

3 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

2 แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเกียวกบัเพศ

สภาพ 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

3 แนวคิดเชิงทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัเพศ

สภาพกบัการพฒันา 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

4 วฒันธรรมและความเชือทีเกียวขอ้งกบั

เพศสภาพ และการขดัเกลาทางสงัคมสู่

เพศสภาพ 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

5 ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศสภาพกบัการ

พฒันา การจา้งงาน การศึกษาและ

สุขภาพ 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

6 ปัญหาทีเกียวข้องกับเพศสภาพ  และ

นโยบายทีเกียวขอ้ง 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

7 เพศสภาพกบัสงัคมไทย และมุมมองเชิง

เปรียบเทียบกบัสงัคมตะวนัตก 

 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 



บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

8 บทสรุป และขอ้ทา้ทายประเด็นเพศ

สภาพทีกาํลงัอยูใ่นความสนใจของ

สงัคมไทย 

 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

  

รวม                                  45 ชวัโมง 

  

 

 

2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

  

กจิกรรม

ที 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัปดาห์ท ี

ประเมนิ 

สัดส่วนของ 

การประเมนิผล 

 

 คะแนนสอบ     

สอบกลางภาค    

สอบปลายภาค    

 

 

คะแนนเกบ็     

การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอยา่งและ

อภิปรายในชนั   

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและการนาํเสนอ

หนา้ชนัเรียน    

          -รายงานกลุ่มและนาํเสนอ  

-รายงานเดียว   

-ความตงัใจและการมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน   

     รวม                   

 

  

2 % 

20% 

 

 

 

 

15% 

 

 

25% 

15% 

5% 

 

100% 

 

  

 

 



หมวดที    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสารหลกั 

.   หนงัสือบงัคบั  .....ไม่มี ... 

  .   ตาํรา/เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาทีอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูเ้ขียน :   

 เอกสารประกอบการสอนวิชา 01460349  เพศสภาพกบัการพฒันา (Gender and Development) 

 

. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

1.1 หนงัสืออ่านเพิมเติม 

ปริศนา   พงษท์ดัศิริกุล และคณะ. “มิติหญิงชายกบัการวางแผนและการพฒันา”  ใน การศึกษาบทบาทหญิงชาย.    

            บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545. 

 ภาวดี   ทองอุไทย.   ความเสมอภาคระหว่างเพศและการจา้งงานทีเป็นธรรมในประเทศไทย.         กรุงเทพมหานคร:  

                                 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศและธนาคารเพือการพฒันาแห่งเอเซีย, 2545. 

 ภาวดี   ทองอุไทย และ สุพตัรา   ภู่ธนานุสรณ์.   เพดานแกว้ ฤาจะแกร่งเกินพลงัสตรี.  โครงการวิจยัภายใต ้

                                  การสนบัสนุนของ Friedrich Ebert Stiftung. กรุงเทพมหานคร: สมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย  

                                  (ตพส.), 2548. 

 ภสัสร   ลิมานนท.์  เพศ  สถานภาพสตรีกบัการพฒันา.  กรุงเทพมหานคร: วิทยาลยัประชากรศาสตร์   

                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 

 วารุณี   ภูริสินสิทธิ.   สตรีนิยม  ขบวนการและแนวคิดทางสังคมศาสตร์แห่งศตวรรษที .          

                  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพค์บไฟ, 2545. 

สุธีรา   ทอมสัน และ เมธินี   พงษเ์วช.   ผูห้ญิงบนเส้นทางนกับริหาร.   กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวจิยับทบาทหญิงชายและ   

               การพฒันา, 2541. 

    สาํนกังานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว. แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

                  ฉบบัที 10 พ.ศ. 2550-2554. กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย.์ 

 

.   บทความวจิยั/บทความวิชาการ 

 

.   แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ  ซึงจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิมเติม 

 หอ้งสมุด ฐานขอ้มลูต่างๆ 

 วิทยานิพนธ ์/ สาระนิพนธ ์ / การศึกษาอิสระ 

 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ/สือการสอน 

      เอกสารวิชาการ           

 สืออิเลก็ทรอนิกส์   

 เวบ็ไซด ์แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ 

 



หมวดที    การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

ใชแ้บบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา 

 

2.กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ผลการเรียนของนกัศึกษา 

 การสมัภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

 ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ 

 งานทีมอบหมาย   

   ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

 

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลจากการทบทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิของนกัศึกษา 

 

 

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


