
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 

1. รหัสวิชา (Course Number)    2401216  STATE/SOCIETY 

2. จำนวนหนFวยกิต (Course Credit)   3 หนFวยกิต (3-0-6) 

3. ช่ือวิชา (Course Title)    รัฐและสังคม  

(State and Society) 

4. คณะ/ภาควิชา (Faculty / Department)  คณะรัฐศาสตรd  

5. ภาคการศึกษา (Semester)    ภาคการศึกษาตhน 

6. ปjการศึกษา (Academic Year)   ปjการศึกษา 2564 

7. ช่ือผูhสอน (Instructor)    รองศาสตราจารยd เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ 

สามารถติดตFอทาง MS Teams (viengrat.n@chula.ac.th) 

หรือ ทาง E-mail (viengrat@gmail.com) 

8. สถานภาพของวิชา (Status)    วิชาบังคับ สำหรับนิสิตภาควิชาการปกครอง ช้ันปjท่ี 3 

วิชาเลือก สำหรับนิสิตโทปกครอง/รัฐศาสตรd 

9. ช่ือหลักสูตร (Curriculum)    รัฐศาสตรdบัณฑิต 

10. วิชาระดับ (Degree)     ปริญญาตรี 

11. จำนวนช่ัวโมงท่ีสอน/สัปดาหd   3 ช่ัวโมง/ สัปดาหd วันพุธ 09.00-12.00 น.  ทาง Ms Teams  

 

เน้ือหารายวิชา (Course Description) ตามหลักสูตรการศึกษา 

 พัฒนาการและแนวการอธิบายความสัมพันธdระหวFางรัฐและสังคม รูปแบบ ป�ญหา 

และการเปล่ียนแปลงบทบาทของรัฐในสังคม ความสัมพันธdระหวFางรัฐและสังคมโลก 

ป�ญหาและแนวโนhมของรัฐและสังคมในยุคโลกาภิวัตนd 

 

วัตถุประสงคQรายวิชา (กำหนดโดยผูhสอน สำหรับภาคตhนปjการศึกษา 2564) 

1. เพ่ือใหhนิสิตมีความรูhเก่ียวกับความความหมาย พัฒนาการของรัฐ การกFอกำเนิดรัฐสมัยใหมF  

2. เพ่ือใหhนิสิตมีความรูhความเขhาใจแนวทางการอธิบาย (approach) 

ความสัมพันธdระหวFางรัฐและสังคมในแนวตFางๆ ใหhนิสิตสามารถแยกแยะความแตกตFาง 

วิเคราะหdและนำไปประยุกตdไดh โดยเฉพาะการนำไปอธิบายรัฐและสังคมไทย 

3. เพ่ือใหhนิสิตมีความรูhความเขhาใจ 

เก่ียวกับแนวโนhมและป�ญหาของความสัมพันธdระหวFางรัฐและสังคมในประเด็นตFาง ๆ 



4. เพ่ือใหhนิสิตไดhศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขhองกับรัฐ และสามารถวิเคราะหdวิจารณdงานเหลFาน้ันไดh 

 

โครงสรSางรายวิชา 

แบFงเน้ือหาออกเป�น 3 สFวนใหญFๆไดhแกF 

1. รัฐ ความหมาย กำเนิดและพัฒนาการของรัฐ  

2. แนวทางการอธิบายความสัมพันธdระหวFางรัฐและสังคม  

3. รัฐกับสังคมในประเด็นรFวมสมัย  

 

วิธีการเรียนการสอน 

1. บรรยายโดยผูhสอนเป�นหลัก โดยนิสิตรFวมนำเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

หากไมFสามารถมาเรียนตามตารางไดh นิสิต สามารถตามจากคลิปและเอกสารไดh 

2. ใหhนิสิตไปอFานเพ่ิมเติม ตามท่ีแนะนำ หรือนอกเหนือจากท่ีแนะนำในประเด็นท่ีเก่ียวขhอง 

 

แผนและปฏิทินการเรียนการสอน 

 

 
สัปดาหdท่ี/หัวขhอ อFานประกอบ 

1. 11 สค 

-แนะนำรายวิชา   

-บรรยายความหมายของรัฐ 30 นาที 

(อัดคลิป) 

- ตกลงภาระงาน 

หารือรูปแบบการเรียนการสอน 

 

● Pierson, Christopher. The modern state. Routledge, 2012 

(p.1-25) 

● Poggi, Gianfranco. "The Development of the Modern 

State." A Sociological Introduction, London (1978). (เฉพาะ 

Introduction: the Business of Rule P.1-15) 

● Joe Painter. “Chapter 1 Conceptualizing ‘Society’ and 

‘State’,” in State, Society and Transformation, edited by 

Beth A. Mitchneck (Washington D.C.: Wilson Center, 2011 

2. 18 สค. 

ประวัติศาสตรdอารยธรรมตะวันตก 

แหลFงกำเนิด modernity และ modern 

state 

● อาณาจักรกรีก จักรวรรดิโรมัน 

● Davis, Henry William Carless. Medieval Europe. No. 13. H. 

Holt, 1911. (มีใน car.chula.ch.th 

http://www.gutenberg.org/ebooks/6369#download) 



● Feudalism ในยุโรป 

● Empire 

 

● กุลลดา เกษบุญชู-ม้ีด, วิวัฒนาการรัฐ อังกฤษ ฝร่ังเศส 

ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟ£วดัลถึงการปฏิวัติ, 

ฉบับแกhไขปรับปรุงคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ฟ¦าเดียวกัน, 2549). 

● Tilly, Charles. "Reflections on the history of European 

state-making” in C Tilly (ed) The formation of national 

states in Western Europe." (1975). เฉพาะบทของ Tilly 

3. 25 สค. 

Reformation จุดเปล่ียนกFอนเขhาสูFสมัยใหมF 

- 

การเกิดข้ึนของเมืองท่ีนำไปสูFการเปล่ียนแปลงใ

นยุโรป 

-การกFอตัวของการปฏิรูปศาสนา 

และสงครามในศตวรรษท่ี 17 

-การเกิดข้ึนของรัฐสมัยใหมF (modern state) 

และ รัฐกับอำนาจอธิปไตย 

● Hendrik Spruyt, “Origins, Development, and Possible 

Decline of the Modern State,” Annual Review of 

Political Science 5 (June 2002): pp. 127-149. 

● Gorski, Philip S. "Calvinism and state-formation in early 

modern Europe." State/Culture: State formation after the 

cultural turn 147 (1999): 149) 

● Strayer, Joseph R. On the medieval origins of the 

modern state. Princeton University Press, 1970. 

4. 1 กย. 

From Absolutist state to Constitutional 

State 

- 

การเขhารัฐสมัยใหมFในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธ์ิ 

- การปฏิวัติสูFรัฐเสรีนิยมภายใตhรัฐธรรมนูญ 

(From Absolutist State to Liberal 

Constitutional State) 

 

● Anderson, Perry. Lineages of the Absolutist State (Verso 

World History Series). Verso Books, 2013. 

● Kiser, Edgar, and April Linton. "Determinants of the 

growth of the state: War and taxation in early modern 

France and England." Social Forces 80, no. 2 (2001): 411-

448. 

(http://sf.oxfordjournals.org/content/80/2/411.short ) 

● สมเกียรติ วันทะนะ, “กำเนิดรัฐสมัยใหมF”, 

วารสารสังคมศาสตรdมนุษยศาสตรd, 34(1), 161-174 (2551) 

https://drive.google.com/open?id=0B8C9v8Mwfvv3TlBMe

nVSTENZdzA 

● Fukuyama, Francis. (2011). The origins of political order: 

From prehuman times to the French Revolution. Farrar, 

Straus and Giroux. Chapter State Building pages 97-244 



5. 8 กย.  

พัฒนาการรัฐไทยสูFรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช 

โดยวิทยากรพิเศษ รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู 

ม้ีด 

เรียนตามตารางช้ันเรียน ทำควิซ 5 ขhอ 

เอกสารอFานประกอบ มีอยูFในเพจ 

https://kulladablog.wordpress.com/2016/07/11/2/ 

● Mead, Kullada Kesboonchoo. The rise and decline of Thai 

absolutism. Routledge, 2004.  

● กุลลดา เกษบุญชู-ม้ีด, “ทุนนิยมโลกกับวิวัฒนาการของรัฐไทย” ใน 

วารสารฟ@าเดียวกัน, ปjท่ี 9 ฉบับท่ี 2, เมษายน-มิถุนายน 2554. 

● สนธิสัญญาบาวร่ิงกับการปฏิวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลh

าเจhาอยูFหัว 

● การปรับปรุงประเทศใหhเป�นสมัยใหมFในรัชกาลท่ี 5 

และผลกระทบตFอการเปล่ียนแปลงในระยะตFอมา 

● ทุนนิยมอังกฤษกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตh 

6. 15 กย. การเกิดข้ึนของรัฐในมิติกฎหมาย 

โดยวิทยากรพิเศษ อ.ภัทรพงษd แสงไกร 

คณะนิติศาสตรd ม.ธรรมศาสตรd 

(ป�จจุบัน PhD Candidate และ instructor 

ท่ีGraduate Institute of International 

and Development Studies, 

Switzerland) 

● Quentin Skinner, A Genealogy of the Modern State 

● Martin Loughlin, Foundations of Public Law (Chapter 7 - 

The Concept of the State) 

7. 22 กย. 

รัฐในลัทธิมารdกซd (Marxism) 

● Colin Hay, “Marxism and the State,” in Marxism and Social 

Science, (eds.) Andrew Gamble, David Marsh and Tony Tant 

(Macmillan : University of Press, 1999), pp. 152-174. 

● คารdล มารdกซ และเฟรเดอริค เองเกลสd. 

แถลงการณSพรรคคอมมิวนิสตS/ The Communist Manifesto 

(กรุงเทพฯ: นกฮูก, 2543). 

● ใจ อ๊ึงภากรณd, (บก.). อะไรนะลัทธิมารSคซS? เลbม 1: มารSคซS 

เองเกิลสS เลนิน ตรอทสกี โรซา คลิฟ. (กรุงเทพฯ: 

ชมรมหนังสือประชาธิปไตยแรงงาน, 2542). และเลFม 2 ปj 2545. 

● สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล. "สังคมไทย จากศักดินาสูFทุนนิยม,” 

วารสารธรรมศาสตรS 11: 2 (มิถุนายน 2525): pp. 128-164.  

 



8. 29 กย. แนวการศึกษาท่ีเนhนรัฐเป�นศูนยdกลาง 

● Neo-Marxists 

● Statist Theories 

● Miliband, Ralph. "The state in capitalist society." (1969). 

● Colin Hay, “Marxism and the State,” in Marxism and Social 

Science, (eds.) Andrew Gamble, David Marsh and Tony Tant 

(Macmillan : University of Press, 1999), pp. 152-174. 

(http://www.ssc.wisc.edu/soc/faculty/pages/wright/SOC621/M

arxism%20and%20Social%20Science.pdf) 

● วรวิทยd ไชยทอง, “อันโตนิโอ กรัมช่ี: 

มารdกซิสเชิงวัฒนธรรมกับการศึกษาโครงสรhางสFวนบน,” 

เขhาถึงไดhจาก http://onarm.blogspot.com/2012/11/blog-

post.html.  

● สรวิศ ชัยนาม. “บทนำ,” ใน จากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตนS: 

ความรูmเบ้ืองตmนการเมืองโลกเชิงวิพากษSผbานส่ือภาพยนตรS 

(กรุงเทพฯ: สยามปริทัศนd, 2555). 

● Theda Skocpol. “Bringing the State Back in,” in Bringing 

the State Back in (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

1985), “pp. 3-37”. 

● Timothy Mitchell. “The Limits of the State: Beyond 

Statist Approaches and Their Critics.” American Political 

Science Review 85/1 (March 1991): pp. 77-94. 

●  

 

9. 6 ตค. สอบกลางภาค ●  

10. 13 ตค. วันหยุดราชการ   

11. 20 ตค.พรีเซ็นตdงาน  

12. 27 ตค. 

รัฐสมัยใหมFกับการกำหนดเพศสภาพ”  

● Connell, Robert W. "The state, gender, and sexual 

politics." Theory and society 19, no. 5 (1990): 507-544. 



 โดยวิทยากรพิเศษ อ. เคท คร้ังพิบูลยd 

คณะสังคมสงเคราะหdศาสตรd 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรd 

(http://www.xyonline.net/sites/default/files/Connell,%20

State,%20Gender.pdf 

13. 3 พย. 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตh โดยวิทยากรพิเศษ 

คุณ อกนิษฐd หอรัตนคุณ นักศึกษาปริญญาเอก 

ม. McGill  

● Eldridge, Philip J. Politics of human rights in Southeast 

Asia. Routledge, 2013. 

● Ciorciari, John D. "Institutionalizing human rights in 

Southeast Asia." Human Rights Quarterly (2012): 695-725. 

 

14. 10 พย. 

บรรยาย 

แนวทางการศึกษาอำนาจทางการเมืองท่ีไมFเนh

นรัฐ 

● เสรีนิยม 

● พหุนิยม 

● State and Civil Society 

● Paul Kelly, “Introduction: What is Liberalism?” in 

Liberalism (Cambridge, U.K.: Malden, Mass; Policy, 2005). 

หรือเขhาถึงไดhจาก 

http://www.polity.co.uk/keyconcepts/samples/ kelly-

chapter.pdf  

● เอนก เหลFาธรรมทัศนd, เรียบเรียงเป�นไทยโดย สายทิพยd สุคติพันธd. 

“บทนำและบทท่ีเจ็ด,” ใน 

มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผbานการเคล่ือนไหวของสมาคมธุรกิจ 

(กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2539). 

15. 17 พย. 

แนวทางการศึกษาเนhนความสัมพันธdระหวFางรัฐ

กับสังคม 

● Joel S. Migdal. "The State in Society: An Approach to 

Struggles for Domination," in Joel S. Migdal, Atul Kohli, 

Vivienne Shue, eds. State Power and Social Forces: 

Domination and Transformation in the Third World (New 

York: Cambridge University Press, 1994). 

● John Holloway, "The State and Everyday Struggle," Simon 

Clarke, ed. The State Debate (Hong Kong: Macmillan, 

1991).  

● Joel S. Migdal. Strong Societies and Weak States: State-

Society Relations and State Capabilities in the Third 

World (Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1988). 

16. 24 พย. สรุปและทบทวนบทเรียน  
 



คะแนน 100 คะแนน ประกอบไปดhวย 

1. สอบยFอยในช้ันเรียน 10 คร้ัง รวม 20 คะแนน (ทำขhอสอบงFายๆในช้ันเรียน เพ่ือดูการมีสFวนรFวม) 

2. รายงานกลุFม 30 คะแนน และนำเสนอในหhองเรียน 10 คะแนน 

3. สอบปลายภาค 40 คะแนน 

 

รายงานกลุFม 40 คะแนน (ตัวเลFม 30 และรายงานหนhาช้ัน 10) กลุFมละ 5-6 คน 

1. ใหhแตFละกลุFมเลือกทำรายงาน เก่ียวกับ Monarchy transformation in the modern world 

โดยเลือกประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีนิสิตสนใจ จะเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนหรือลงลึกประเทสเดียวกhไดh 

2. เลือกประเด็นหลักๆ หรือยุคท่ีสนใจ ทำประเทศซ้ำกันไดh แตFเน้ือหาตhองสะทhอนวFาตFางคนตFางทำ 

3. มีการคhนควhา ใชhเอกสารทางวิชาการ และเอกสารอ่ืน ๆ อยFางกวhางขวาง 

มีการอhางอิงท่ีถูกตhองตามหลักการอhางอิง จะเป�น footnote, endnote, วงเล็บนามปjและบรรณานุกรม 

ก็ไดh Style ใดก็ไดh แตFใหhใชhสไตลdเดียวกันเลFม  

4. Font 16 ความยาว 10- 25 หนhา 

รายงานท่ีดีตhองสะทhอนใหhเห็นการคhนควhา มีการวิจัย เพ่ือตอบคำถามหลัก คือกรณีศึกษาน้ันมีป�จจัย 

ตัวแสดง และเง่ือนไข อะไรในการเปล่ียนผFาน เปล่ียนเป�นอยFางไร 

ควรระบุใหhเห็นวFารัฐธรรมนูญกำหนดไวhอยFางไร 

รายงานท่ีดีตhองมีโจทยdท่ีชัดเจน วFาตhองการศึกษาอะไร มีการกำหนดขอบเขตชFวงเวลาท่ีศึกษา 

มีคำถามท่ีชัดเจน  

การวิเคราะหdตhองสะทhอนใหhเห็นการใชhความรูhทางการเมือง การมี critical thinking 

และการหาหลักฐานหาเหตุผลมาตอบโจทยdท่ีวางไวh 

ขhอสอบปลายภาค 40 คะแนน 

เกณฑdการใหhคะแนน  
  

เกรด คุณภาพ การแสดงผลการเรียนรูS ขSอคิดเห็น/ขSอถกเถี

ยง 

รูปแบบ 

การนำเสนอ 

(การเขียน) 

A ผลการปร

ะเมินข้ันดี

เลิศ 

มีหลักฐานที่แสดงให1เห็นว5าได1มีการอ5านอย5างกว1

างขวางเป<นพิเศษนอกเหนือจากงานที่แนะนำให1

ศึกษาค1นคว1าและแสดงให1เห็นอย5างโดดเด5นกับส

อดคล1องกับเนื้อหา; 
มีความเข1าใจที่ยอดเยี่ยม 

สะท1อนความคิดของผู1เ

รียนที่ไม5เหมือนใคร; 
สามารถเป<นตัวแบบข1อ

ถกเถียงที่ใช1สำหรับกา

รตั้งคำถาม 

รูปแบบการนำเสนอดีเลิศ 
มขี1อผิดพลาดน1อยมาก 

ซึ่งจะไม5ส5งผลต5อความเข1า

ใจของผู1อ5านให1คลาดเคลื่



และการวิเคราะหRประเด็นปSญหาและ/หรือบริบ

ทที ่
สนับสนุนบนพื้นฐานของกรอบแนวคิด; 

มีการแสดงให1เห็นเปWนที่ประจักษRชัดถึงการอภิป

รายสิ่งที่เกี่ยวข1องและประเด็นสนับสนุนพร1อมร

ายละเอียด 

หรือเป<นความรู1ความเ

ข1าใจเชิงลึกให1กับคนอื่

นๆ ได1 

อนไป; 

สามารถนำไปเผยแพร5ได1 

B+ ผลการปร

ะเมินข้ันดี

มาก 

มีหลักฐานที่แสดงให1เห็นว5าได1มีการอ5านงานนอก

เหนือไปจากงานที่แนะนำให1ศึกษาค1นคว1า 

และแสดงให1เห็นอย5างดีมากว5างานเหล5านั้นมีคว

ามสอดคล1องกบัเนื้อหา;  มีความเข1าใจที่กระจ5าง 

มีการวิเคราะหRประเด็นปSญหาในขอบเขตและ/ห

รือบริบท; 

สามารถควบคุมรายละเอียดและการใช1กรอบแน

วคิดได1อย5างดีมาก 

แสดงให1เห็นถึงความรู1

ความเข1าใจเชิงลึกอย5า

งสลับซับซ1อนต5อประเ

ด็นคำถาม 

รูปแบบการนำเสนอที่ดีมา

ก มีข1อผิดพลาดน1อย 

ซึ่งจะไม5ส5งผลต5อความเข1า

ใจของผู1อ5านให1คลาดเคลื่

อนไป; 

สามารถปรับและนำไปเผ

ยแพร5ได1 

B ผลการปร

ะเมินข้ันดี 

มีการใช1ความรู1ที่เรียนไปวิเคราะหRกับเนื้อหาได1ดี

; 

มีความสัมพันธRสอดคล1องระหว5างรายละเอียดแ

ละการใช1กรอบแนวคิดอยู5บ1าง;เชื่อมโยงการจับป

ระเด็นกับความเข1าใจของเนื้อหาได1ด ี

ชัดเจนและตรงประเด็

นในข1อถกเถียงตามที่ใ

ห1มา 

มีรูปแบบการนำเสนอที่ดี 

มีข1อผิดพลาดน1อย 

ซึ่งจะไม5ส5งผลต5อความเข1า

ใจของผู1อ5านให1คลาดเคลื่

อนไป 

C+ ผลการปร

ะเมินข้ันดี

พอใชh 

มีการใช1ความรู1วิเคราะหRเนื้อหาที่ตรงประเด็น; 

แสดงให1เห็นถึงการจับประเด็นของความรู1ได1พอ

สมควร 

มีข1อถกเถียงตามที่ให1ม

าอย5างเพียงพอ 
แม1ว5าอาจจะไม5ครอบค

ลุมกับขอบเขตของข1อ

คำถาม 

แต5ก็มีความสมเหตุสม

ผล 

รูปแบบการนำเสนอที่ดีเพี

ยงพอ  
มีข1อผิดพลาดบ1าง 

แต5เป<นที่สามารถเข1าใจได1 

C ผลการปร

ะเมินข้ันพ

อใชh 

แสดงให1เห็นว5ามีการนำความรู1มาใช1ในการวิเคร

าะหRประเด็นเนื้อหาอยู5บ1าง; 

มีความเข1าใจในประเด็นเนือ้หาพอใช1ซึ่งเป<นควา

มถูกต1อง โดยทั่วไป 

มีการให1ข1อถกเถียง 

แต5อาจจะมีจุดบกพร5อ

งบางส5วน 

รูปแบบการนำเสนอที่พอใ

ช1 

D+ ผลการปร

ะเมิน 

ข้ันคFอนขh

างอFอน 

แสดงให1เห็นว5ามีวิธีการวิเคราะหRและนำเสนอเนื้

อหาขั้นพื้นฐาน 
แต5อาจจะเป<นในลักษณะอย5างคร5าว ๆ 

หรือไม5สมบูรณR 

ไม5มีโครงสร1าง, 
มีส5วนที่ไม5ชัดเจน, 
มีข1อถกเถียงที่เสนอให1เ

ห็นอยู5บ1าง 

ค5อนข1างอ5อนทั้งโครงสร1าง

และรูปแบบ, 
ใช1ไวยากรณRในการนำเสน

อไม5ถูกตามหลักภาษา 



D ผลการปร

ะเมินข้ันอF

อน 

ไม5มีความรู1ที่เพียงพอ, 
ตลอดจนความเข1าใจในเนื้อหาทั้งหมดอ5อน, 
แต5แสดงให1เห็นว5ายังตระหนักในประเด็นอยู5 

ให1ข1อถกเถียงที่คลุมเค

รือ, 

แม1ว5าจะมีความพยายา

มที่จะกล5าวถึงส5วนของ

ข1อคำถาม 

อ5อนทั้งโครงสร1างและรูป

แบบ, 
ใช1ไวยากรณRในการนำเสน

อไม5ถูกตามหลักภาษา 

F ผลการปร

ะเมินข้ันต

ก 

มีความเข1าใจที่ไม5ถูกต1องในเนื้อหาขั้นพื้นฐาน; 
เนื้อหาไม5มีส5วนที่สอดสัมพันธRรับกับข1อคำถาม; 
ล1มเหลวต5อการตอบข1อคำถามอย5างสิ้นเชิง 

รูปแบบแย5มาก, 
เกือบจะไม5สามารถเข1าใจไ

ด1 

เกณฑdการตัดเกรด  

80 ข้ึนไป A,  

75-79.5 B+, 70-74.5 B, 65-69.5 C+, 60-64.5 C, 55-59.5 D+, 50-54.5 D, 49 และต่ำกวFา F 


