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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)   

1. รหัสวิชา   2403352 
2. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  SOCIO DEV 
3. ชื่อวิชา 

ช่ือภาษาไทย :   สังคมวิทยาพัฒนาการ   
ช่ือภาษาอังกฤษ :   SOCIOLOGY OF DEVELOPMENT 

4. หน่วยกิต   3 (3-0-6) หน่วยกิต  
5. ส่วนงาน 

5.1 คณะ/หน่วยงาน 
เทียบเท่า   คณะรัฐศาสตร ์
5.2 ภาควิชา  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
5.3 สาขาวิชา    

6. วิธีการวัดผล  ให้เกรดสัญลักษณ์ตา่งๆ ได้แก่  A B+ B C+ C D+ D F 
7. ประเภทรายวิชา  บังคับเลือก (กลุ่มสังคมวิทยา) 
8. ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ภาคต้น 
9. ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน 2562 
10. การจัดการสอน 

ตอนเรียน ผู้สอน ช่วงเวลาประเมิน 
 ดร. ศิริมา ทองสว่าง 1-11-2564 ถึง 31-12-2564 
 

11. เง่ือนไขรายวิชา 
12. หลักสูตรที่ใช้รายวิชานี ้

24910011100012 : รัฐศาสตรบณัฑิต : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (rev.2019) 
13. ระดับการศึกษา  ปริญญาบัณฑติ 
14. สถานที่เรียน  (เดิม ห้อง 515 ตึก 3/ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น). 

 
15. เนื้อหารายวิชา 

ความเป็นมาของการพัฒนา แนวคิด ทฤษฎี ตัวช้ีวัดการพัฒนา การพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่นๆ การประเมินสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของตน
ต่อสังคม การพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
             History of development; concepts, theories, developmental index, the context of 
Thailand’s economic and social development plan since the beginning as well as the 
development of other countries; assessment of one’s status and role towards society; self-
development for social contribution. 
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16. ประมวลการเรียน 
รายวิชา 
16.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ลำดับ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา 

ผลการเรยีนรู้: • 1.1 รู้รอบ 
วิธีการสอน/พัฒนา : • 01.การบรรยาย 
วิธีการประเมิน : • 01. การสอบข้อเขียน 

2 สามารถอธิบายสถานการณ์การพฒันาของสังคมไทยและนานาชาติในช่วงครึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา 
ผลการเรยีนรู้ : • 1.1 รู้รอบ 
วิธีการสอน/พัฒนา : • 01. การบรรยาย • 02. การอภิปราย • 06. การใช้กรณีศึกษา 
วิธีการประเมิน : • 01. การสอบข้อเขียน • 08. การประเมินรายงาน/โครงงาน • 11. การประเมินการ
วิพากษ์/การนำเสนอผลงาน  

3 สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการอธิบายปรากฏการณด์้านการพัฒนา 
ผลการเรยีนรู้ : • 1.1 รู้รอบ • 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
วิธีการสอน/พัฒนา : • 01.การบรรยาย 
วิธีการประเมิน : • 01. การสอบข้อเขียน • 08. การประเมินรายงาน/โครงงาน • 11. การประเมินการ
วิพากษ์/การนำเสนอผลงาน 

 
16.2 แผนการสอนรายสัปดาห์ 
สัปดาห์ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เนื้อหาที่สอน ผู้สอน 

1. 9 สิงหาคม 2564 แนะนำรายวิชา  ศิริมา 
2. 16 สิงหาคม 2564 ความหมายและความเป็นมาของการพัฒนากับนักคิดทางสังคมวิทยา ศิริมา 
3. 23 สิงหาคม 2564 กรอบแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนา ศิริมา 
4. 30 สิงหาคม 2564 กรอบแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนา ศิริมา 
5. 13 กันยายน 2564 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาในระดับนานาชาติและประเทศไทย: ว่าด้วย

ตัวแสดงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในมิติการพัฒนาในช่วง 50 ปีท่ี
ผ่านมา (1) 

ศิริมา 

6. 20 กันยายน 2564 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาในระดับนานาชาติและประเทศไทย: ว่าด้วย
ตัวแสดงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในมิติการพัฒนาในช่วง 50 ปีท่ี
ผ่านมา (2) 

ศิริมา 

7. 27 กันยายน 2564 สอบกลางภาค 2 ช่ัวโมง  
8. 4 ตุลาคม 2564 นโยบายสาธารณะและนโยบายสังคม 

มอบหมายงานเดี่ยว: ประยุกต์ประเด็นการพัฒนาที่นิสิตสนใจเพื่อการ
ประเมินสถานภาพและบทบาทหน้าท่ีของตนต่อสังคม และ 

ศิริมา 
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การพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เริม่นำเสนอสัปดาห์ 12 
9. 11 ตุลาคม 2564 ตัวช้ีวัดการพัฒนา ศิริมา 
10. 18 ตุลาคม 2564 เป้าหมายการพัฒนานานาชาติและแบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่น ๆ ศิริมา 
11. 25 ตลุาคม 2564 การพัฒนาเมืองและชนบท 

 
ศิริมา และ/
หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

12. 1 พฤศจิกายน 2564 ประเด็นต่าง ๆ ด้านการพัฒนา  
การนำเสนองานเดี่ยว 

ศิริมา 

13. 8 พฤศจิกายน 2564 การประเมินสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคม และ 
การพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม (1) 
การนำเสนองานเดี่ยว 

ศิริมา 

14. 15 พฤศจิกายน 2564 การประเมินสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคม และ 
การพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ต่อ) 
การนำเสนองานเดี่ยว 

ศิริมา  

15. 29 พฤศจิกายน 2564 สอบปลายภาค  
 
16.3 สื่อการสอน 

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก (และเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ กรณีสอนในช้ันเรียนปกติ) 
16.4 การติดต่อสื่อสารกับนิสิตผ่านระบบเครือข่าย 

16.4.1 รูปแบบและวิธีการใช้งาน 
ติดต่อผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่องทาง sirima.th@chula.ac.th 
16.4.2 ระบบการจัดการเรยีนรู้ (LMS) ที่ใช้ 

- Blackboard 
 16.5 จำนวนชั่วโมงที่ให้คำปรึกษาแก่นิสิต 
  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ 9.00-12.00 น.) 

16.6 การประเมินผล 
 

กิจกรรมการประเมิน ร้อยละ 
1. การสอบกลางภาค 40 
2. การสอบปลายภาค 55 
3. รายงานเดี่ยวขนาดสั้น (2,000 คำ) และการนำเสนอ 5 
รวม 100 

 
การประเมินผล: แบบอิงเกณฑ์ในกรณีผู้เรียนไม่เกิน 40 คน  
      แบบอิงกลุ่มโดยการกระจายตามโค้งปกติ เมื่อผู้เรียนเกิน 40 คน 
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เกณฑ์
ประเมินสอบ
กลางภาค 

(A)  ความรู้ความ
เข้าใจในหัวข้อท่ี 10 

(B) การนำเสนอการ
วิเคราะห ์10 

(C) การวิพากษ์แนวคิด
ทฤษฎีกับประเด็นท่ี
อภิปราย วิเคราะห์ 10 

(D) ความคิดสร้างสรรค์และการ
ยกตัวอย่างประกอบ 10 

A 
1.เข้าใจประเด็น และมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้ออย่างลึกซ้ึง (10-9) 
2.เข้าใจประเด็น และมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อระดับดี (8-7) 
3.เข้าใจประเด็น และมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อระดับปานกลาง (6-5)  
4.กล่าวถึงประเด็น และแสดงความรู้ความเข้าใจในหัวข้อในลักษณะพื้นฐานท่ัวไป ขาดองค์ความรู้ทางวิชาการ (4-1) 
5.ไม่แสดงถึงการเข้าใจในประเด็นท่ีหยิบยกมา และขาดความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ (0) 

B 
1.หัวข้อมีความสอดคล้อง สามารถนำเสนอการวิเคราะห์ มีโครงสรา้งการเขียนท่ีชัดเจน ตดิตามได้ เปน็เหตุผลระดับดีมาก (10-9) 
2.หัวข้อมีความสอดคล้อง สามารถนำเสนอการวิเคราะห์ มีโครงสรา้งการเขียนท่ีชัดเจน ตดิตามได้ เปน็เหตุผลระดับดี (8-7) 
3.หัวข้อมีความสอดคล้อง วิเคราะห์ประเด็นได้บ้าง มีโครงสร้างการเขียน บางจุดไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้อง (6-5)  
4.หัวข้อไม่สอดคล้องหลายจุด ปรากฏข้อจำกัดในการวิเคราะห์ มีโครงสร้างการเขียนที่บกพร่อง ไม่ชัดเจนและไมส่อดคล้อง (4-1) 
5.ไม่ปรากฎความสอดคล้องและการวิเคราะห์ของประเด็นและไม่มีโครงสร้างการเขียน (0) 
C 
1.สามารถนำเสนอการวิเคราะห์และวิพากษ์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี อย่างลึกซึ้ง สมเหตุสมผล (10-9) 
2.สามารถนำเสนอการวิเคราะห์และวิพากษ์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี ระดับดี มีความสมเหตุสมผล (8-7) 
3.สามารถนำเสนอการวิเคราะห์และวิพากษ์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีได้ แม้จะไม่สมเหตุสมผลนัก(6-5) 
4.การวิเคราะห์และวิพากษเ์ชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีมีอย่างจำกัด การวิเคราะห์ไม่ชัดเจน แสดงถึงความรู้ความเข้าใจท่ีจำกัด (4-1) 
5.ไม่แสดงถึงการวิเคราะห์และวิพากษ์ (0) 
D 
1. การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามข้างต้นระดับดีมาก (10-9) 
2. การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามข้างต้นระดับดี (8-7) 

3.การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามข้างต้นระดับปานกลาง มีความไม่สอดคล้องและเป็นตัวอย่างที่พบได้ท่ัวไป (6-5) 

4.การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ระดับน้อยถึงน้อยมาก และขาดหรือตกหล่นเกณฑ์หน่ึงเกณฑ์ใดหรือหลายเกณฑ์ (4-1) 

5. ไม่ปรากฏการยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ขาดความเป็นOriginalityและความคิดสร้างสรรค์ (0) 

 
เกณฑ์
ประเมินสอบ
ปลายภาค 

(A)  ความรู้ความ
เข้าใจในหัวข้อท่ี 15 

(B) การนำเสนอการ
วิเคราะห ์15 

(C) การวิพากษ์แนวคิด
ทฤษฎีกับประเด็นท่ี
อภิปราย วิเคราะห์ 15 

(D) ความคิดสร้างสรรค์และการ
ยกตัวอย่างประกอบ 10 

A 
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1.เข้าใจประเด็น และมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้ออย่างลึกซ้ึง (15-13) 
2.เข้าใจประเด็น และมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อระดับดี (12-10) 
3.เข้าใจประเด็น และมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อระดับปานกลาง (9-7)  
4.กล่าวถึงประเด็น และแสดงความรู้ความเข้าใจในหัวข้อในลักษณะพื้นฐานท่ัวไป ขาดองค์ความรู้ทางวิชาการ (6-4) 
5.พยายามกล่าวถึงประเด็น และพยายามแสดงความรู้ความเข้าใจในประเดน็หลัก ขาดองค์ความรู้ทางวิชาการ ไม่ถูกต้องหลายจุด (3-1) 
6.ไม่แสดงถึงการเข้าใจในประเด็นท่ีหยิบยกมา และขาดความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ (0) 

B 
1.หัวข้อมีความสอดคล้อง สามารถนำเสนอการวิเคราะห์ มีโครงสรา้งการเขียนท่ีชัดเจนตดิตามได ้เป็นเหตุผลระดับดีมาก (15-13) 
2.หัวข้อมีความสอดคล้อง สามารถนำเสนอการวิเคราะห์ มีโครงสรา้งการเขียนท่ีชัดเจนตดิตามได ้เป็นเหตุผลระดับดี (12-10) 
3.หัวข้อมีความสอดคล้อง วิเคราะห์ประเด็นได้บ้าง มีโครงสร้างการเขียน บางจุดไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้อง (9-7)  
4.หัวข้อหลายจุดไมส่อดคล้อง ปรากฏข้อจำกัดในการวิเคราะห์ มีโครงสร้างการเขียนที่บกพร่อง ไม่ชัดเจนและไมส่อดคล้อง (6-4) 
5.มีความพยายามในการวิเคราะหป์ระเด็นให้ปรากฏ ไมส่อดคล้องมาก โครงสรา้งการเขียนท่ีบกพร่องมาก (3-1) 
6.ไม่ปรากฎความสอดคล้องและการวิเคราะห์ของประเด็นและไม่มีโครงสร้างการเขียน (0) 
C 
1.สามารถนำเสนอการวิเคราะห์และวิพากษ์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี อย่างลึกซึ้ง สมเหตุสมผล (15-13) 
2.สามารถนำเสนอการวิเคราะห์และวิพากษ์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี ระดับดี มีความสมเหตุสมผล (12-10) 
3.สามารถนำเสนอการวิเคราะห์และวิพากษ์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีได้ แม้จะไม่สมเหตุสมผลนัก (9-7) 
4.การวิเคราะห์และวิพากษเ์ชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีมีอย่างจำกัด การวิเคราะห์ไม่ชัดเจน แสดงถึงความรู้ความเข้าใจท่ีจำกัด (6-4) 
5. พยายามนำเสนอการวิเคราะห์และวิพากษ์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีบางจุด แม้การวิเคราะห์และความรู้จำกัดมาก (3-1) 
6.ไม่แสดงถึงการวิเคราะห์และวิพากษ์ (0) 
D 
1. การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามข้างต้นระดับดีมาก (10-9) 
2. การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามข้างต้นระดับดี (8-7) 

3.การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ครบถ้วนตามข้างต้นระดับปานกลาง มีความไม่สอดคล้องและเป็นตัวอย่างที่พบได้ท่ัวไป (6-5) 

4.การยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ชิ้นงานเป็น Originality แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ผ่านทางแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ระดับน้อยถึงน้อยมาก และขาดหรือตกหล่นเกณฑ์หน่ึงเกณฑ์ใดหรือหลายเกณฑ์ (4-1) 

5. ไม่ปรากฏการยกตัวอย่างสอดคล้องกับการวิเคราะห์วิพากษ์ ขาดความเป็นOriginalityและความคิดสร้างสรรค์ (0) 

 
เกณฑ์คะแนน รายงานเด่ียวขนาดสั้น (2,000 คำ) และการนำเสนอ รวม 5 คะแนน 
ส่วนตัวเล่มการเขียน: 3 คะแนน ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์  1 คะแนน 

หลักการทำรายงาน 1 คะแนน (การอ้างอิง การสะกดคำ รูปแบบการเขียน) 
การส่งตรงเวลาและไม่คัดลอกงานผู้อื่น 1 คะแนน 

ส่วนการนำเสนอ: 2 คะแนน การสรุปประเด็นในการนำเสนอ ครบถ้วน 1 คะแนน 
รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจและสร้างสรรค์ 1 คะแนน 
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17.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
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17.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
-มอบหมายในภายหลัง- 
หมายเหตุ ในบางสัปดาห์จะมอบหมายเอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งๆไป 

18. การประเมินการสอน 
18.1 การประเมินการสอน  
ผ่านระบบ CU-CAS 
18.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนคร้ังท่ีผ่านมา 
ปรับเพิ่มในการใส่สื่อการเรยีนการสอนในประเด็นร่วมสมัย 

19. หมายเหตุ 
เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเชิญผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกบรรยาย 1 ครั้ง 
 


