รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553219 ชื่อวิชา เพศกับการเมือง (Gender and Politics)
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : กลุ่มวิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อัญชลี รัตนะ (ตอนเรียน A)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.8 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
2 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
2.1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.2.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.2.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
2.1.2.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.1.2.4 สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.3.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.3.2 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลังแรงงาน
ที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้ องการของสัง คมและประเทศชาติ ภายใต้ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆจากแนวคิดและทฤษฎีทาง
สังคม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์หญิง และชายในทางการเมือง วิวัฒนาการบทบาทของหญิงใน
การเมือง ทฤษฎี และทัศนะทางการเมืองแบบเฟมิ นิสต์ ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่าง หญิง-ชายในกระบวนการ
กาหนดนโยบายสาธารณะ การปรับเปลี่ยนและแนวโน้มของความสัมพันธ์หญิง -ชายกับนัยสาคัญต่อลักษณะและการ
พัฒนาทางการเมือง
Study political relationship between men and women, women roles in politics,
theories of feminist political attitudes; relationship in power between men and women in making
public policy, adjustment, including trends signifying political features and development.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้นโดย
เฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/ การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/
ตนเอง
การฝึกงาน
90 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
(2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม

จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
(2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ

พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในสาระการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
ร่วมไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
2. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษา
ร่วมกันรับผิดชอบและนาเสนองานหน้าชั้น
เรียน

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่างๆที่ได้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาใน ตลอดภาค
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
3. การสัง เกตพฤติกรรมที่นัก ศึกษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่
ดี การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน

1. บรรยายเนื้อหารายวิชาและสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายให้ทางานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดย
สรุปความคิดรวบยอดด้วยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)พร้อมทั้งนาเสนอและ

1. ทดสอบย่อย
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และ
การนาเสนองาน
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind
Mapping)
4. รายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และ

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%

ตลอดภาค
การศึกษา
30%
8
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่

มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่าง

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

อภิปรายในชั้นเรียน
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
มอบหมายงานหรือกิจกรรมให้นักศึกษาออกไป
ค้นคว้าและนาข้อมูลกลับมานาเสนอในชั้นเรียน
โดยเน้นการการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
4. มอบหมายให้อ่านงานเพิ่มเติม และศึกษา
จากเอกสารประกอบการเรียน รวมถึง
กรณีศึกษา เพื่อคิดฝึกการวิเคราะห์และเชื่อง
โยงศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
5. มอบหมายใบงานหรือแบบฝึกท้ายบทเรียน

ลักษณะรูปเล่มรายงาน โดยพิจารณาความ
สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานกิจกรรม/โครงการ
เป็นสาคัญ และความเชื่อมโยงในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
6. คะแนนสอบกลางภาค สอบปลาย

1.สอนโดยเน้นการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทากิจกรรมหรือรายงานกลุ่มและวาง
แผนการทางานตามความสนใจของนักศึกษา
2. มอบหมายให้สืบค้นบทความ สรุปเนื้อหา
และวิเคราะห์บทความโดยการแสดงความเห็น
3. การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยและ
ร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อสรุปความคิด
รวบยอด

1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ประเมินจากรายงานหรือโครงงานตามความ
สนใจของนักศึกษา
5. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค

1. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม โดยมอบหมายงาน
เพื่อให้เกิดการทางานเป็นทีมด้วยการแบ่งงาน
ในฐานะผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดการ
ทางานด้วยความเสียสละ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

16

ตลอดภาค
การศึกษา
”
15

30%

8 ,16

20%
ตลอดภาค
การศึกษา
5

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถสื่อสารแนะนาเสนอผลงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือใน
การนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

2. มอบหมายให้อ่านบทความ เกี่ยวกับการ
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อ 3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
ขัดแย้งด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
1. มอบหมายงานเดี่ยว ให้นักศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นที่ตนเองสนใจและการคัดเลือกข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทา
โครงการ รวมทั้งสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้น
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งการพูดและการเขียนเพื่อ
รายงานเนื้อหาสาระที่ได้จากการค้นคว้า

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
-แนะนารายวิชา ข้อตกลงในการเรียน และ
(3 ชม.) การวัดและการประเมินผล
-หลั ก การทั่ ว ไป ความหมาย และความ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับเพศกับการเมือง
- ความรู้เรื่องเพศ
- คานิยามเรื่องเพศ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint
1. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชา 2. วีดีทัศน์
เกณฑ์การให้คะแนน การวัดและการประเมินผล
แนะนาเอกสาร ตารา website ที่ใช้ประกอบการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคาถาม
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเข้าใจที่เกี่ยวกับคาว่าเพศ
ในทัศนคติของนักศึกษาและให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความเห็น จากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป
2. ผู้สอนตั้งคาถามให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายความ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับเพศกับการเมือง
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาอภิปราย ส่งตัวแทนมานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทารายงาน
เพื่อศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหา
“ความเป็นธรรมทางเพศ” โดยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
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2
เพศสภาวะและเพศวิถี
(3 ชม.) - เพศสภาวะและเพศวิถีในสังคมไทย
- ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอานาจ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายความแตกต่างระหว่างคาว่า
เพศสภาวะและเพศวิถี โดยเน้นในสังคมไทย
2. ผู้สอนบรรยายประเด็นความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างอานาจ โดยใช้กรณีศึกษา “Uniform”
2. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ “ร้านเสื้อผ้าสาหรับคนไม่
ระบุเพศ "ฟลูอิด โปรเจคท์" ใจกลางนครนิวยอร์ก”
และอธิบายเชื่อมโยงเรื่องเพสสภาวะ
https://www.voathai.com/a/gender-neutralstore/4418326.html
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกันสืบค้น-อธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอานาจในสังคมไทย
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือ
ความเหลื่อมล้าทางเพศส่งผลอย่างไรต่อสังคม
3. มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนทาแบบฝึกท้ายบท

1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
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เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3
วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างหญิง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) และชาย
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ อิทธิพล 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
- อิทธิพลทางความคิดจากนักปรัชญา
ทางความคิดจากนักปรัชญาตะวันตก และเชื่อมโยง 3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ตะวันตก
วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายตั้งแต่ ประกอบการ
ที่มอบหมาย
- ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง อดีตจนถึงปัจจุบัน
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
เพศ
2. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับความ
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
แตกต่างระหว่างชายหญิง พร้อมเปิดวีดีทัศน์
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
https://www.youtube.com/watch?v=Tjzkc1q
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
mrjU
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
กิจกรรม/ใบงาน :
2. ด้านความรู้ (30%)
1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นและทา
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
mind mapping ในประเด็นความเหมือนและความ
นาเสนองาน
แตกต่างระหว่างเพศและส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind
2. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
Mapping)
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
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3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุม่ เท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทค นิ ค วิ ธี ก ารน าเสนอและเลื อ กใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4
แนวคิดและทฤษฏีเฟมินิสต์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) - บริบททางสังคมและแนวคิดสตรีนิยม 1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็น “บริบททางสังคมและ 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
ช่วงแรก
แนวคิดสตรีนิยมช่วงแรก” เพื่อนาเข้าสู่การอธิบาย 3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
- สตรีนิยมสายเสรีนิยม
แนวคิดสตรีนิยมสายต่างๆ
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
- สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์
2. ผู้สอนเปิดภาพยนตร์ เรื่อง Suffragette : พลัง เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
- สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน
หญิ ง สยบโลก ซึ่ ง มีเ นื้ อ หาเกี่ย วกั บ เรื่ องราวการ
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
- สตรีนิยมสายวัฒนธรรม
รวมกลุ่ ม กั น ต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ส ตรี ข องเฟมิ นิ ส ต์ ช าว
ประเด็ น ต่ า งๆที่ ไ ด้ ห ยิ บ ยกมาเป็ น กรณี ศึ ก ษา
อังกฤษที่จะได้มีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้งเท่าเทียม
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กั บ ผู้ ช าย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
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กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิส ตรีในด้านต่างๆ เช่น สิทธิในค่าจ้างที่เท่า
เทียมกับผู้ช าย สิทธิในการเลี้ ยงดูบุตร รวมถึงสิทธิ
มนุษยชนของคนทุกเพศ เป็นต้น
3. ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้น
ของแนวคิดสตรีนิยมในสังคม โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก

ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2. ด้านความรู้ (30%)
1. ทดสอบย่อย
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
กิจกรรม/ใบงาน :
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
1. การตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิง
ความรับผิดชอบ (20%)
วิชาการเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสิทธิสตรี
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 (เนื้อหาใน
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
สัปดาห์ที่ 2-3)
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
3. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
แนวคิดและทฤษฏีเฟมินิสต์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) - สายสังคมนิยม
1.ผู้ ส อ นบ ร ร ย าย ใ น ปร ะเ ด็ น เ กี่ ย วข้ อง กั บ 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
- สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์
จุดมุ่งหมายหลักของสตรีนิยม คือ การขจัดความไม่ 3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
- สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่
เท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งเพศ ทั้ ง ในทางการเมื อ ง ประกอบการ
ที่มอบหมาย
- ปัญหาของการประยุกต์ใช้แนวคิดสตรี เศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรมที่ถูกครอบง าด้ว ย เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นิยมในสังคมไทย
ระบบชายเป็นใหญ่
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
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2. ผู้สอนอธิบายแนวคิดสตรีนิยมเกิดขึ้นในช่วงต้น
ทศวรรษ 1970 จนถึงปัจจุบัน
3 .ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัญหาของการประยุกต์ใช้
แนวคิดสตรีนิยมในสังคมไทย

ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
กิจกรรม/ใบงาน :
2. ด้านความรู้ (30%)
1. แบ่ง กลุ่ม(3-4 คน) และให้นักศึกษาระดมความ
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
คิดเห็นในประเด็น “ทัศ นะของนักศึกษาต่อ ปัญหา
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
ของการประยุกต์ใช้แนวคิดสตรีนิยมในสังคมไทย”
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
6
วิวัฒนาการบทบาทของหญิงในทาง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) การเมือง
1. ผู้สอนอธิบายสถานการณ์หรือความพยายามของ 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
- บทบาทสตรี ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาถึ ง ผู้หญิงไทยที่ออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของตนเองซึ่งมี 3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 4-5)
การบันทึกไว้ตั้งแต่อดีต และได้ส่งผลให้เกิดการ
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
- บทบาทสตรี ช่ ว งสมั ย ปฏิ รู ป ระยะหลั ง เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในสังคมไทยในแต่ละช่วงของ เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
(รัชกาลที่ 6-7)
ยุคสมัย
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
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- ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ บทบาททาง 2. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์(ภาพยนตร์)เรื่อง
การเมืองของสตรีไทย
“อาแดงเหมือนกับนายริด”
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตั้งคาถามให้นักศึกษาได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาร่วมกันตอบคาถามเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการภายหลังการดูสื่อวีดีทัศน์
2. แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็น โดยยกเป็น
กรณีศึกษา พร้อมทั้งส่งตัวแทนออกไปนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind
Mapping)
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
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7
บทบาทสตรีไทยในทางการเมือง
(3 ชม.) - การจัดตั้งองค์กรสตรีในประเทศไทย
- การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงไทย
- แนวความคิดที่ปรากฏในงานสตรีศึกษา
ไทย
- บทบาทสตรีในทางการปกครองและ
เมือง
- อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริม
บทบาททางการเมืองของผู้หญิง

3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับความเป็น 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
สมัยใหม่และเชื่อมโยงแนวคิดการเมืองการปกครอง 3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
สมัยใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคม
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
เศรษฐกิจ การเมืองของสตรีไทย
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
2. ผู้สอนยกตัวอย่างบทบาทของสตรีไทยในทาง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ปกครองและการเมืองที่สาคัญ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/ใบงาน :
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
1. การตอบค าถามเพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
วิชาการ โดยการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
ขึ้นกับกระบวนการเข้าสู่การเป็นตัวแทนของผู้หญิ ง
2. ด้านความรู้ (30%)
ในการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
1. ทดสอบย่อย
2. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
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2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (เนื้อหาตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 4-7)
3. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

8
เพศกับพื้นที่
(3 ชม.) - วัฒนธรรมการใช้พื้นที่และเรื่องเพศ
- นิยามของ ‛ที่บ้านและที่สาธารณะ“
- วิ วั ฒน าก าร ขอ ง พื้ น ที่ บ้ าน / พื้ น ที่
สาธารณะ
- เงื่ อ นไขและกลไกในการรั ก ษาผู้ ห ญิ ง /
ผู้ชายให้อยู่ในที่ทางของตนเอง
- ผลกระทบของการจั ด การพื้ น ที่ แ บบ
ทวิลักษณ์
- กระบวนการออกจากบ้านของผู้หญิงเพื่อ
เข้าสู่พื้นที่สาธารณะ
- ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ ห ญิ ง ออกมาสู่ โ ลก
ภายนอก

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายวัฒนธรรมการใช้พื้นที่และเรื่องเพศ
โดยให้นิยามผ่านพื้นที่ ‛ที่บ้านและที่สาธารณะ“
2. ผู้สอนบรรยายกระบวนการออกจากบ้านของ
ผู้หญิงเพื่อเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ
3. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงออกมาสู่โลกภายนอก

3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน )
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
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(Gender Equal

กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในเชิงวิชาการเกีย่ วกับผลกระทบของการ
จัดการพื้นที่แบบทวิลักษณ์
2. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
5. การทดสอบกลางภาค
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
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9
บทบาทของสื่อสารมวลชนกับการสร้าง
(3 ชม.) อุดมการณ์ทางเพศ
- แนวคิดทฤษฎีสื่อสารมวลชนกับ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
- การนาเสนอเรื่องเพศในข่าว
- อุดมการณ์เรื่องเพศสรีระ

(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
2. ผู้สอน เปิดภาพยนตร์สารคดี เรื่อง
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
The Hunting Ground ซึ่งเป็นเรื่องราวการลุกขึ้น ประกอบการ
ที่มอบหมาย
ต่อสู้ของ ‘เหยื่อ’ ที่เคยถูกข่มขืนในมหาวิทยาลัย ซึ่ง เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
เป็นเรื่องที่ไม่มีใครให้ความสนใจ ซึ่งรวมถึงอาจารย์
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งก็คอยแต่จะปกปิดข่าว
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
ฉาวเหล่านี้ เพราะกลัวมหาวิทยาลัยเสียชื่อ และจะ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ตาแหน่งจัดอันดับที่ไม่ดี ส่งผลต่อเงินอุดหนุนจาก
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
รัฐบาล แต่การลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาๆ ได้นาไปสู่การ
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
เปลี่ ย นแปลงที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องสถาบั น การศึ ก ษาใน
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
อเมริ ก า จากนั้ น ผู้ ส อน อธิ บ ายที่ ม าของเพลง
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
ประกอบภาพยนตร์ “Til It Happens To You”
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
ขับร้องโดย เลดี้ กากา(Lady Gaga) และได้นาขึ้น
โครงงานร่วมกัน
ไปแสดงในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 88
2. ด้านความรู้ (30%)
โดยมีหนุ่มสาวเกือบ 50 คนที่เคยตกเป็นเหยื่อจาก
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
การข่มขืนร่วมแสดงโชว์ด้วย
นาเสนองาน
( https://www.adaymagazine.com/articles/w
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
omen-2)
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
3. ผู้สอนตั้งคาถามถึงหลักจริยธรรมและบทบาทของ
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
สื่อมวลชนในปัจจุบัน โดยเน้น “การผลิตซ้าวาท
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
กรรมชายเป็นใหญ่”
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
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กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายบทบาทสื่อไทย
และต่างประเทศในการสร้างอุดมการณ์หรือภาพจา
เกี่ยวกับเพศสภาวะและเพศวิถีในสังคม
2. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

10 พุทธศาสนาและมิติเรื่องเพศในสังคมไทย
(3 ชม.) - บทบาทของศาสนาที่มีต่อเรื่องเพศ
- ผู้หญิงจากทรรศนะทางศาสนาพุทธ
- ภิกษุณีสงฆ์ : สถาบันนักบวชหญิง
แห่งแรกของโลก
- สิทธิสตรีทางศาสนา : รากฐานของ
สิทธิทั้งปวง

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอธิบายบริบทและพัฒนาการทางสังคม
เกี่ยวกับความเชื่อของมนุษย์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น
ศาสนาหลักของโลก
2. ผู้สอนบรรยาย บทบาทของศาสนาที่มีต่อเรื่อง
เพศ (คริสต์ – อิสลาม – พุทธ) กรณีศึกษา แนวคิด
สังคมสมัยใหม่สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิสตรีทางศาสนา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึ กษาใน
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
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- ภิกษุณีกับโสเภณี : ทางออก
เชิงโครงสร้าง

กับสถานะการบวชของภิกษุณีสงฆ์
3. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ “กาเนิดภิกษุณีในไทย”
https://www.youtube.com/watch?v=NzIPf
6Zx7AQ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ
“สิทธิขั้นพื้นฐาน : สิทธิในการนับถือศาสนา”และ
ให้นักศึกษาส่งตัวแทนเพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2. รับชมวิดิทัศน์และร่วมกันแสดงทัศนะของนศ.
หลายบุคคล
3. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
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11 การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะผูห้ ญิง
(3 ชม.) - ภาวะไร้สุขภาวะของผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ
- การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะผู้หญิงใน
ระดับโลก
- แนวทางการทางานขององค์กรด้าน
ผู้หญิงในประเทศไทย

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้สอนตั้งคาถามนิยามความหมายของคาสุขภาวะ 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
โดยให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
2. ผู้สอนบรรยายประเด็นการขับเคลื่อนสุขภาวะ
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศทั้งในระดับสากล เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
และในประเทศไทย
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
3. ผู้สอนยกตัวอย่าง “ภาวะไร้สุขภาวะของผู้หญิง
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
กลุ่มเฉพาะ” (เน้นประเด็นของผู้หญิงที่เป็นชายขอบ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
และหรือด้อยโอกาส)
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
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กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย
1.1 กลุ่มผู้หญิงที่มีลักษณะทางกายภาพหรือ
วัฒนธรรมเป็นชนส่วนน้อย
1.2 กลุ่มผู้หญิงด้อยโอกาสที่เปราะบางต่อการ
ถูกเลือกปฏิบัติ
และส่งตัวแทนเพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสัง เกตการเข้าร่วมกิจ กรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกันในสัง คมและการแก้ไขข้อขัดแย้ ง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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12 รัฐ กฎหมาย และผูห้ ญิง
(3 ชม.) - ความส าคั ญ ของการเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองของผู้หญิง
- อคติ การกีดกันและความเสมอภาคทาง
เพศ
- ความเสมอภาคและสิทธิ
- ความเสมอภาคระหว่างเพศและความ
ละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาวะ
- ผู้หญิงกับความยุติธรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสาคัญของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ผู้สอนบรรยายประเด็นความเสมอภาคระหว่าง
เพศและผู้หญิงกับความยุติธรรม(เน้นเชิงระบบและ
โครงสร้าง)
3. ผู้สอนยกกรณีศึกษา “การงดรับพนักงาน
สอบสวนหญิง” โดยอ้างเหตุผลข้อจากัดแห่งเพศ
https://today.line.me/TH/pc/article/3VxzBP?
utm_source=lineshare
และยกตั ว อย่ า งการขั บ เคลื่ อ นงานของชมรม
พนักงานสอบสวนหญิง เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง
ทางเพศ คดีเด็กและสตรีของ ส่วนหนึ่งของกิจกรรม
คือ "โครงการตุ๊กตาวิเศษ” ซึ่งเป็น ตุ๊กตาผ้า ที่กลุ่ม
จิ ต อาสาจั ด ท าตุ๊ ก ตาซึ่ ง มี อ วั ย วะครบทุ ก ส่ ว น ทั้ ง
อวัย วะเพศหญิง และอวัยวะเพศชาย พร้อมมีช่อ ง
ปาก ช่องคลอด ช่องทวาร เพื่อให้พนักงานสอบสวน
นักสัง คมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา นาไปใช้เป็น
อุ ป กรณ์ ใ นการถามปากค าเด็ ก ในคดี ค วามผิ ด
เกี่ยวกับเพศหรือคดี อื่น ที่เด็ กหรือผู้อ่อ นด้อยทาง
สติ ปั ญ ญาไม่ ส ามารถสื่ อ สารให้ เ ข้ า ใจกั น เพื่ อ ให้
ตุ๊กตาเป็นเสียง เป็นภาษา สื่อสารให้ กับพนั กงาน
สอบสวน ในการรวบรวมพยานหลักฐานให้สามารถ
นาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษได้ตามกฎหมาย

1. PowerPoint
2. วีดีทศั น์
3. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณี ศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
1. ทดสอบย่อย
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
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กิจกรรม/ใบงาน :
1. การตอบคาถามในประเด็นสาคัญ โดยเน้นการ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
(เนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8-11)
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
13 การเลื่อนไหลของเพศสภาวะและเพศวิถี
(3 ชม.) - พื้นทีข่ องเพศนอกกรอบในสังคมไทย
- การรื้อสร้างหมวดหมู่ของเพศสภาวะ
และเพศวิถี
- ความคิดเรื่องเพศในสังคมไทยก่อนและ
หลังยุคสมัยใหม่
- การปรากฎตัวของวัฒนธรรมเกย์
กะเทย ทอม ดี้

2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและอุดมการณ์ทาง
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
การเมืองกับการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
2. ผู้สอนผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
3. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเหมือน/ความต่างของ
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ ครั้งที่ 2
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึ ก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/ใบงาน :
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
1. นักศึกษาอภิปรายประเด็นปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ทางเชื้อชาติอันเกิดจากความเชื่อเรื่องเชื้อสาย
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
บริสุทธิ์ เข้มแข็งและดีที่สุด (The Best)
2. ด้านความรู้ (30%)
2.นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขี ย นแสดงความเห็ น เกี่ย วกับ การ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทค นิ ค วิ ธี ก ารน าเสนอและเลื อ กใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
14 ประชาธิปไตยกับความหลากหลาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) ทางเพศ
1. ผู้สอนอธิบายนิยามของความหลากหลายทางเพศ 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
- การปรากฏตัวของวัฒนธรรมเกย์ กะเทย ในปัจจุบัน และให้นักศึกษาร่วมแสดงทัศนคติความ 3. เอกสาร
หิดเห็นส่วนตัวต่อประเด็นความหลากหลายทางเพส ประกอบการ
ที่มอบหมาย
ทอมและดี้
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
- การเมืองในอัตลักษณ์ของเพศนอกกรอบ ในปัจจุบัน
2. ผู้สอนบรรยายอัตลักษณ์ของเพศนอกกรอบและ
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
- สิทธิของเพศนอกกรอบ
สิทธิของเพศนอกกรอบ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
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3. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ รายการสารคดี สามัญชน
คนไทย ตอน “คนไทยข้ามเพศ” ออกอากาศ 1
สิงหาคม 2558 ทางช่องไทยพีบีเอส
https://www.youtube.com/watch?v=KP7LE
tdW7AQ

กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการชม
สื่ อ สารคดี เพื่ อ สะท้ อ นมุ ม มองและทั ศ นคติ ข อง
นักศึกษา
2. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
4. รายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และลักษณะ
รูปเล่มรายงาน โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของ
เนื้อหารายงานกิจกรรม/โครงการเป็นสาคัญ และ
ความเชื่อมโยงในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ชัดเจน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ประเมินจากรายงานหรือโครงงานตามความ
สนใจของนักศึกษา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
25
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เพศสภาวะและเพศวิถีกับการเมืองใน
ศตวรรษที่ 21
- แนวคิดหลักกับการทางานเชิงยุทธศาสตร์
- ข้อเสนอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ
สุขภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ
- การกาหนดตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายของต่างประเทศ
และหน่วยงานภายในประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายสรุปการทางานเชิงยุทธศาสตร์
และข้อเสนอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสุข
ภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ การมีส่วนร่วม
ของทางการเมืองของทุกเพศในฐานะพลเมือง
2. การตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันในชั้นเรียน

ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2. เอกสาร
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
ประกอบการ
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
เรียน
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
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กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 4
(เนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-14)
2. นักศึกษานาเสนอรายงาน ซึ่งนักศึกษาเลือก
ประเด็นย่อยตามความสนใจ ภายใต้ธีม
“ความเป็นธรรมทางเพศ”
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(3 ชม.)

2. ด้านความรู้ (30%)
1. ทดสอบย่อย
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สอบปลายภาค

27

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
10%
- กิจกรรมในห้องเรียน/โครงงาน
20%
- ทดสอบย่อย/ใบงาน
20%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
อัญชลี รัตนะ. เพศกับการเมือง. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฤตยา อาชวนิจกุลและกุลภา วจนสาระ. มองผ่านเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย :
ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิง. นครปฐม: สมาคมเพศิถีศึกษา, 2558.
กฤตยา อาชวนิจกุลและกนกวรรณ ธาราวรรณ. การเมืองเรื่องเพศ และร่างกายผู้หญิง: เอดส์
แท้ง ความรุนแรงและหญิงรักหญิง ในชุดรวมบทความ อันดับที่ 25. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
พิมพ์วัลย์ บุญมงคลและคณะ. ภาษาเพศในสังคมไทย: อานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ.
กรุงเทพฯ: ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเพศภาวะ เพศวิถี
และสุขภาพ, 2551.
ภัสสร ลิมานนท์. บทบาท สถานภาพสตรีกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนาเอกสาร
วิชาการและตาราวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
วิลาสิณี พิพิธกุล. (ม.ป.ป.).‚วาทกรรมเรื่องเพศในหนังสือพิมพ์ , การสื่อสารเรื่องเพศใน
สังคมไทย. ค้นเมื่อ 10 เมษายน 2559, จาก http://www.tja.or.th/speak.doc.
วารุณี ภูริสินสิทธิ์. สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษที่ 20, กรุงเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.
_________. แนวคิดสตรีนิยมในสกุลความคิดต่างๆ . สืบค้นเมื่อ 2559, สิงหาคม 30, เข้าถึง
ได้จาก http://v1.midnightuniv.org/datamid2001/newpage17.html.
วารณี โภคาพานิชวงษ์และกุลภา วจนสาระ(แปล). พุทธศาสนาและมิติเรื่องเพศในสังคมไทย
วงวนวิชาการกับความพยายามทบทวนใหม่ ในรวมบทความ ฉบับที่ 25. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
วิทยากร บุญเรือง(บรรณาธิการ). ผู้หญิง : การทางาน การเมือง สังคมและวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ: ศูนย์วัฒนธรรมแรงงาน(Labour Culture Center) ภายใต้โครงการรณรงค์
เพื่อแรงงานไทย(Thai Labour Campaign), 2553.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. สตรีกับการเมือง : ความเป็นจริง พื้นที่
ทางการเมืองและการขับเคลื่อน. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา. สตรีในประวัตศาสตร์การเมืองไทย : ประเด็น 2475. ในรวม
บทความจากการประชุมวิชาการประจาปี 2546. อุ่นเรือน ทองอยู่สุข(บรรณาธิการ), มิติ
สตรีไทย วิถีสังคมไทย(หน้า 17-23). กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2546.
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
สมคิด พุทธศรี. อานาจความชอบธรรมและความฉ้อฉล. สืบค้นเมื่อ 2560, กันยายน 30,
เข้าถึงได้จากhttps://thaipublica.org/2014/06/absolute-power-corruptsabsolutely/
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. ความเป็นชายที่เปลี่ยนไป สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง บทความ
นาเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ วรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2553.
สุชาดา ทวีสิทธิ์. การเลื่อนไหลของเพศสถานะและเพศวิถีของผู้หญิงไทย ในรวมบทความ
ฉบับที่ 25. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
Arneil, Barbara. Politics and Feminism. United Kingdom: Blackwell Publishers
Ltd, 1999.
Binnie, Jon. The Globalization of Sexuality. London, Sage Publications, 2004.
Beasley, Chris. What is Feminism?. London: Sage Publication, 1999.
Code, Larraine. “Taking Subjectivity into Account” in Women, knowledge and
Reality. Ann Garrey and M. Pearsall eds. New York: Routledge 1996.
Jackson, Peter A. and Cook, Narida M.(eds.). Genders and Sexualities in
Modern Thailand. Chiang Mai, Silkworm Books, 1999.
Lee, Byoungkwan. 2004. The effects of information sources on consumer
attitudes toward direct-to-consumer prescription drug advertising: a
consumer socialization approach. paper presented in International
Communication Association 2004 convention.
Plumwood, Val. Feminism and the Mastery of Nature. New York: Routledge
1997.
Randall, Vicky and G. Waylen. Gender, Politics and the State. London:
Routledge 1998.
Rhys Davids, (Translator). Book of the Kindred Sayings : Samyutta Nikaya or
Grouped Suttas (5 Parts-Set).Published by Motilal Banarsidass, Delhi,
2005.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ควรสอดคล้องกับ

หมวด 4 ข้อ 4.1
ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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