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มคอ.3 
 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
คณะ / ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
ศ. 362 การรวมกลุม่เศรษฐกิจการค้าระหวา่งประเทศในกลุม่อาเซียน   
EC 362 Economics of Selected Asian Countries  
 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
 3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อกัษรศรี พานิชสาส์น 
 email : aksornsri@gmail.com 
 ห้องท างาน Y651   คณะเศรษฐศาสตร์  มธ.  (รังสิต)  

section 090001   วนัพธุ และ ศกุร์ เวลา 13.30 – 15.00 น. 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาค 2 ปีการศกึษา 255 4 
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี 
 สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
8. สถานที่เรียน 
           ห้อง วจ.212   อาคารเดือน บนุนาค คณะเศรษฐศาสตร์  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 26 ธนัวาคม 2554 

รายละเอียดของรายวิชา 

mailto:aksornsri@gmail.com
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ในบรรดาประเทศส าคญัในภมูิภาคเอเชีย คงจะปฏิเสธไมไ่ด้วา่ ในขณะนี ้ประเทศ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน(People’s Republic of China :PRC) ได้กลายมาเป็นประเดน็ความสนใจของประเทศ
ตา่งๆ ทัว่โลก ท่ีส าคญั จีนก าลงัจะก้าวขึน้เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของภมูิภาคและของโลกใน
อนาคตอนัใกล้ 

 ปัจจบุนั จีนมีขนาดเศรษฐกิจในแง่ของ GDP ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก และมีทนุส ารอง
เงินตราระหวา่งประเทศมากเป็นอนัดบั 1 ของโลก และเป็นตลาดสง่ออกอนัดบั 1 ของไทย  ประเทศจีน
ใช้เวลาเพียง 30 ปีเศษในการเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งก้าวกระโดด  นบัตัง้แตปี่ 1979 ซึง่เป็นปีแรกท่ีมี
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศ  เส้นทางสูร่ะบบตลาดและพฒันาการทางเศรษฐกิจของจีนจงึเป็น
กรณีศกึษาท่ีบรรดานกัวิชาการและสถาบนัการศกึษาทัว่โลกตา่งให้ความสนใจศกึษาวิเคราะห์   
นอกจากนี ้  บทบาทของจีนในเวทีเศรษฐกิจระหวา่งประเทศได้ทวีความส าคญัมากขึน้  โดยเฉพาะ
หลงัจากท่ีจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก  (WTO)  ในปี  2001   และสามารถก้าวขึน้มาเป็น
ประเทศผู้สง่ออกมากเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

วิชานีจ้งึเน้นศกึษาพฒันาการในการน าระบบตลาดมาใช้   กลไกและลกัษณะของระบบของ
เศรษฐกิจจีนในปัจจบุนั   ทัง้ในระดบัจลุภาค เชน่ อตุสาหกรรมส าคญัของจีน    บทบาทของรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนจีน    และระดบัมหภาค  รวมทัง้ภาคเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  ทัง้ด้านการค้าระหวา่ง
ประเทศ  และการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ  ตลอดจนบทบาทจีนในเวทีเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
และภมูิภาค  เชน่  World Trade Organization (WTO), Greater Mekong Subregion (GMS), Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC)  และบทบาทของจีนในกระบวนการ ASEAN+1 และความ
ตกลง ASEAN-China FTA รวมทัง้ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน 

ตลอดจนศกึษาพฒันาการของดนิแดนสว่นอ่ืนๆ ของจีน  ได้แก่ เขตบริหารพิเศษ  (Special 
Administration Region : SAR) ทัง้สองแหง่ของจีน คือ ฮอ่งกงและมาเก๊า รวมทัง้ไต้หวนั ซึง่เป็น
มณฑลหนึง่ในทางการเมืองของจีน   

นอกจากนี ้ ยงั จะได้ศกึษาสภาพทางเศรษฐกิจและพฒันาการของประเทศส าคญัอ่ืนๆใน
ภมูิภาคเอเชียโดยเน้นประเทศในกลุม่อาเซียนอีก 9 ประเทศ  ได้แก่  บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พมา่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทัง้กระบวนการมุง่สูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2015 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เนือ่งจากวิชานีเ้ป็นเนือ้หาในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2552) และเป็นวิชาเฉพาะ
ดา้นในเนือ้หาตามหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (พ.ศ.2547) และเป็นการเปิดวิชาเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2550 
เป็นตน้มา การพฒันาและปรบัปรุงรายวิชาจึงพยายามใหน้กัศึกษามีความรู้เศรษฐศาสตร์พฒันา และพฒันาการทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพือ่ เตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบั
เศรษฐศาสตร์การพฒันา เพือ่เป็นพืน้ฐานการเรียนในวิชาอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศตา่ง ๆ ในเอเชีย  วิวฒันาการของโครงสร้าง
เศรษฐกิจ  บทบาทของสถาบนัรัฐและเอกชน  ตลอดจนปัจจยัตา่ง ๆ ทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมืองท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหลา่นัน้   ศกึษาถึงกลไกของระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียและทัว่
โลก  วิชานีอ้าจจะศกึษาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึง่   หรือหลายประเทศในเอเชียรวมกนั  ซึง่
จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ส าหรับภาคการศกึษานี ้จะเน้นเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นหลกั 
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชัว่โมง ตามความต้องการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

บรรยายและการ
น าเสนอรายงานและมี
สว่นร่วมของนกัศกึษา 
3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 ส าหรบัการสือ่สารนอกเวลาเรียนหรือติดต่อพูดคยุในประเด็นทีก่ าลงัศึกษาสามารถท าไดอ้ย่างเสรี โดย
นกัศึกษาสามารถใช้ช่องทาง ติดต่ออาจารย์ไดโ้ดยอีเมล์ ที ่ aksornsri@gmail.com  หรือสามารถมาพบทีห่อ้งพกั
อาจารย์ไดเ้นือ่งจากอาจารย์ผูส้อนใช้นโยบาย “ Open Door” หรือ การเปิดประตูตอ้นรบันกัศึกษาทกุเมื่อ อย่างไรก็
ตามจากการประมาณจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์จะประมาณ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ส าหรบัการด าเนินการนี ้(เฉพาะราย
ทีต่อ้งการ) 

mailto:aksornsri@gmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 วิชานีจ้ะสอนใหน้กัศึกษามีความเข้าใจการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย  วิวฒันาการของ
โครงสร้างเศรษฐกิจ  บทบาทของสถาบนัรฐัและเอกชน  ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองที่
มีผลต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านัน้  ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ 
ตลอดจนความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียและทัว่โลก   ส าหรบัภาคการศึกษานี ้จะเนน้
เศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นหลกั 
 

1.2 วิธีการสอน 
อาจารย์ผูส้อนจะสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน  พร้อมยกตวัอย่างใน

กรณีต่างๆ เพือ่ใหน้กัศึกษามีความเข้าใจมากย่ิงข้ึน นอกจากนัน้ผูส้อนจะฝึกใหน้กัศึกษามีวินยัและความรบัผิดชอบ
ผ่านการสัง่งานหรือแบบฝึกหดัเป็นครัง้คราว และ มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพือ่ ฝึกการเป็นผูน้ า การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม และฝึกความรบัผิดชอบ นอกจากนัน้ผูส้อนจะด ารงตนเพือ่การเป็นแบบอย่างทีดี่ของนกัศึกษาและ
แสดงใหเ้ห็นถึงการรบัผิดชอบต่อสงัคมในฐานะนกัวิชาการผ่านทางงานเขียน และการแสดงความคิดเห็นในโอกาส
ต่างๆ 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน การแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน และการตอบค าถามในโอกาส
ต่างๆ รวมถึงการสอบ และประเมินจากความรบัผิดชอบในหนา้ทีที่ไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
เข้าใจความรู้พืน้ฐานของเศรษฐศาสตร์การพฒันาและการเชื่อมโยงต่อสาขาต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัพฒันาการ

ทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  นอกจากนัน้นกัศึกษาควรมีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนือ้หาใน
ศาสตร์ต่างๆ ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และนกัศึกษาจะตอ้งเป็นผูแ้สวงหาความรู้
จากงานวิจยั หรือแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ 

2.2 วิธีการสอน 
 นกัศึกษาฟังการบรรยายและแลกเปลีย่นความคิดเห็นในหอ้งเรียน สามารถคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง
และฝึกฝนทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ นกัศึกษาสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัเพือ่น
เพือ่น าเสนอเป็นงานกลุ่มในรูปแบบทีอ่าจารย์ผูส้อนก าหนด 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากกา มีส่วนร่วมในหอ้งเรียน การเขียนรายงานและการน าเสนอรายงาน รวมทัง้การสอบ ปลาย

ภาคเรียน ความน่าสนใจของการน าเสนอและตอบค าถามในชัน้เรียน และคณุภาพการน าเสนอผลงานในรูปแบบที่
อาจารย์ผูส้อนก าหนด 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม สามารถคิดวิเคราะห์ 

รู้เท่าทนัสถานการณ์ท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สงัคม และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบคน้และประเมิน
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

 

3.2 วิธีการสอน 
ผูส้อนจะเนน้เร่ืองกระบวนการคิด การตัง้ค าถาม และการแก้ปัญหาประกอบกบัการบรรยายและศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองวิธีนี ้ผ่านค าถามในชัน้เรียน ค าถามในกรณีศึกษา ค าถามส าหรบัการศึกษารายงานวิจยั ผูส้อน
เชื่อว่า ผูเ้รียนจะสามารถแสดงศกัยภาพของตนเองไดสู้งทีส่ดุ และสอดคลอ้งกบักระบวนการสร้างคณุค่าในตนเอง 
และพฒันาคณุภาพบณัฑิตอนัพึงประสงค์ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินผลจากคณุภาพของการเขียนรายงานของนกัศึกษา การน าเสนอผลงาน ความลุ่มลึกของค าตอบ 

ค าถามทีส่ะทอ้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นกัศึกษามีความรบัผิดชอบต่อหนา้ทีใ่นฐานะนกัศึกษาทีต่อ้งเข้าชัน้เรียน และผูท้ ารายงานร่วมกบัเพือ่น 
ดงันัน้นกัศึกษาจะตอ้งสามารถปรบัตวั รบัฟัง ยอมรบัความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอื้น่ได ้มีมนษุยสมัพนัธ์ทีดี่กบั
เพือ่นร่วมชัน้และกบับคุคลทัว่ไป สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
รวมทัง้ด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ นอกจากนัน้นกัศึกษาจะตอ้งมีความสามารถและรบัผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ง 

 

4.2 วิธีการสอน 
อาจารย์จะตัง้ค าถามในชัน้เรียนบ่อยๆ และจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน้การท างานเป็นทีมและงานที่

ตอ้งมีปฎิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล เพือ่ฝึกกระบวนการเรียนรู้และความรบัผิดชอบ 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
พิจารณาจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากรณีศึกษาร่วมกบัเพือ่น การน าเสนอ

ผลงานเป็นกลุ่ม ประเมินความสม ่าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประเมินความรบัผิดชอบในหนา้ทีที่ไ่ดร้บั
มอบหมาย ประเมินโดยเพือ่นร่วมชัน้ 

นกัศึกษาในวิชา ศ 362 จะตอ้งเป็นผูที้ร่กัการอ่าน และตืน่ตวัสนใจติดตามข่าวและความเคลือ่นไหวของ
เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจประเทศในกลุ่มอาเซียน เพือ่ใหเ้ข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย/มาตรการที่
เกี่ยวข้องได ้ ทีส่ าคญั นกัศึกษาจะตอ้งมีส่วนร่วมในหอ้งเรียนอย่างเต็มที ่  

 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
นกัศึกษาสามารถท าความเข้าใจข้อมูลและ บทความ ทีอ่าจารย์น ามาอา้งอิงในชัน้เรียนได ้สามารถอ่าน

บทความภาษาองักฤษได ้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ เพือ่การสืบคน้ ศึกษาดว้ย
ตนเอง น าเสนอ และสือ่สาร นอกจากนัน้นกัศึกษาจะเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติทีเ่หมาะสมในการแก้ปัญหา 

เว็บไซด์ส าคญั เพื่อใช้ในการสบืค้น 
www.thaibizchina.com 
www.chineselawclinic.moc.go.th 
www.thailand-china.com  
www.tdctrade.com/mktprof/china 
www.aseansec.org ,  
www.apecsec.org.sg ,  
www.ustr.gov  
www.moc.go.th,  www.depthai.go.th , www.thaifta.com, 
อื่นๆ เช่น   www.nidambe11.net,  www.manager.co.th  

 
5.2 วิธีการสอน 
ผูส้อนจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้เร่ือง การใช้ข้อมูลและกราฟ การฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารหลากหลายและเหมาะสม จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
พิจารณาจากการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน  การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่สืบคน้ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

http://www.thaibizchina.com/
http://www.chineselawclinic.moc.go.th/
http://www.aseansec.org/
http://www.apecsec.org.sg/
http://www.ustr.gov/
http://www.moc.go.th/
http://www.depthai.go.th/
http://www.nidambe11.net/
http://www.nidambe11.net/
http://www.nidambe11.net/
http://www.manager.co.th/
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - 3 1. พฒันาการของระบบเศรษฐกิจจีน และฉนัทามติปักก่ิง 
(Beijing Consensus)     
           -ภมูิหลงั เหตผุลและความจ าเป็นในการปฎิรูป
เศรษฐกิจและเปิดประเทศ  
           -เส้นทางสูร่ะบบตลาด   :  การปฎิรูปเศรษฐกิจ การ
น าระบบตลาดและแรงจงูใจมาใช้    เช่น   การกระจาย
อ านาจออกจากสว่นกลาง  (decentralization)   การปฏิรูป
ระบบภาษี 
           -โมเดลจีนและฉนัทามติปักก่ิง (Beijing Consensus) 

4.5 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

อาจารย์
อกัษรศรี 

4 2. ระบบเศรษฐกิจจีนในปัจจบุนั      
           : เศรษฐกิจระบบตลาดแบบจีน  (Socialist Market 
Economy with Chinese characteristics)  

3 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

 

4 - 6 3. เศรษฐกิจจีนในระดบัจลุภาค   
           กรณีศกึษาพฒันาการของอตุสาหกรรมส าคญั  เช่น  
อตุสาหกรรมยานยนต์  อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว อตุสาหกรรม
พลงังาน 

4.5 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา  

6 - 8 4. เศรษฐกิจจีนในระดบัมหภาค    
           บทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน / 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติของจีน 
           กฏหมายและกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง
กบันกัธุรกิจตา่งชาติ  

4.5 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา  

8 5. เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ    
           5.1 การค้าระหวา่งประเทศ : ระบบและกลไกการค้า
ระหวา่งประเทศของจีน  การน าเข้า การสง่ออก คูค้่า 
ส าคญั และการค้าชายแดน 
           5.2  การลงทนุระหวา่งประเทศ : การออกไปลงทนุใน
ตา่งประเทศของจีน (outward FDI) 

3 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 
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8 - 9 6. เศรษฐกิจมณฑลจีน : กรณีศกึษามณฑลส าคญัของจีนท่ี
มีนยัตอ่ไทย 

4.5 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

 

9 - 10 7. บทบาทจีนในเวทีระหวา่งประเทศ  เช่น  WTO,  GMS, 
APEC และ ASEAN+1 

4.5 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

 

10 -11 8. ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน :  การค้า / การลงทนุ 
และความตกลงการค้าเสรี ASEAN-China FTA 

4.5 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

 

11 - 12 9. เศรษฐกิจของดินแดนสว่นอื่นๆ ของจีน  ได้แก่  
         ฮ่องกง  และมาเก๊า   เขตบริหารพิเศษของจีน  
         ไต้หวนั            มณฑลหนึง่ของจีน    
                                       (ทางการเมือง) 

4.5 บรรยายและการ
มีส่วนร่วมของ
นักศึกษา  

13 - 14 10. เศรษฐกิจประเทศในกลุม่อาเซียน  และกระบวนการมุง่สู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC)   
         เศรษฐกิจของ 9 ประเทศในกลุม่อาเซียน ได้แก่  บรูไน 
กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา่ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 
และเวียดนาม  

4.5 การมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาโดย
การน าเสนอ
รายงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  รายงานคู ่  15% 

2  รายงานกลุม่ country report และการน าเสนอ   45% 
3  การสอบปลายภาค  

วนัท่ี 28 เมษายน   2555  เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 40% 

 
ก าหนดส่งรายงานและน าเสนอ 
สง่ ร่างรายงานคู ่               10  กพ. 2555    = 5 คะแนน 
สง่ รายงานคู ่ฉบบัสมบรูณ์                16 มีค 2555    = 10 คะแนน 
สง่ ร่าง รายงานกลุม่    3  กพ. 2555    = 10 คะแนน 
สง่ รายงานกลุม่ฉบบัสมบรูณ์   2  มีค. 2555    =  15 คะแนน 
ช่วงน าเสนอรายงาน  7 มีค – 11 เมย.  2555  ครัง้ละ 1 กลุม่   = 20 คะแนน 
สง่ไฟล์สะสมงานทัง้หมดของแตล่ะคน    วนัท่ี 11 เมย. 2555   
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นกัศกึษาในวิชา ศ 362 จะต้องเป็นผู้ที่รักการอา่น และตื่นตวัสนใจติดตามขา่วและความเคลือ่นไหวของ
เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจประเทศในกลุม่อาเซียน เพื่อให้เข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย/มาตรการท่ี
เก่ียวข้องได้  ที่ส าคญั นกัศกึษาจะต้องมีสว่นร่วมในห้องเรียนอยา่งเต็มที่   

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 

อกัษรศรี พานิชสาส์น .(2554). เศรษฐกิจจีน ในมมุมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: โอเพน่บุ๊คส์.  

อกัษรศรี พานิชสาส์น.   (2550). เศรษฐกิจมณฑลจีน . กรุงเทพมหานคร :ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา.  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
Jinquan Jiang. (2009) . Study on the China Model : Analysis of Economic Development Path of China : People  

Publicing House. 
Jin Quan . (2008). China in Diagrams 1978-2008 : China Intercontinental Press. 
Naughton,  Barry. (2007). The Chinese Economy: Transitions and Growth. MIT Press. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
อกัษรศรี พานิชสาส์น (2553). เอกสารค าสอน วิชา ศ .362 วิชา การรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน จดัพิมพโ์ดยคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร ไดแ้ก่ 
--บทที่ 1 เส้นทางสูร่ะบบตลาดของจีน และการเป็นสมาชิก WTO (กรกฎาคม 2550) 
--บทที ่2  โครงสร้างการบริหารปกครองของจีน (Decentralization) และการกระจายอ านาจในด้านเศรษฐกิจ  
(กรกฎาคม 2550) 
--บทที ่3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 : ระดบัประเทศและระดบัมณฑล (กรกฎาคม 2550) 
--บทที ่4 นโยบายและมาตรการของจีนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจตา่งชาต ิ (กรกฎาคม 2550) 
--บทที ่5 ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งไทย-จีน (กรกฎาคม 2550) 
--บทที ่6 การค้าไทย-จีน และการจดัท าข้อตกลงการค้าเสรีระหวา่งกนั (กรกฎาคม 2550) 
--บทที ่7  อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นยานยนต์ของจีน (สงิหาคม , 2550) 
--บทที ่8  อตุสาหกรรมพลงังานของจีน (สงิหาคม , 2550) 
--บทที ่9 อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวของจีน (สงิหาคม , 2550) 
--บทที่ 10  ระบบการเงินการธนาคารของจีน (มิถนุายน, 2553) 
--บทที่ 11  จีนกบัสมาชิกภาพในองค์การการค้าโลก  (WTO) (มิถนุายน, 2553) 
--บทที่ 12  จีนกบัการท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) (มิถนุายน, 2553) 
--บทที่ 13 การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน (มิถนุายน, 2553) 
--บทที่ 14 เศรษฐกิจในเอเชียและจีน (มิถนุายน, 2553) 
--บทที่ 15 ฐานข้อมลูจีนศกึษาด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยและตา่งประเทศ (ตลุาคม, 2553) 
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--บทที่ 16  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : What ? How ? and For Whom ? (ตลุาคม, 2553) 
 

อกัษรศรี พานิชสาส์น (2555). เอกสารค าสอน วิชา ศ .362 วิชา การรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน “ส่องเศรษฐกิจประเทศ AEC”   จดัพิมพโ์ดยคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร.    
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

พิษณุ เหรียญมหาสาร และอกัษรศรี พานิชสาส์น  (2548) . ถอดเกร็ดมงักร ตอน ลดัเลาะรายมณฑล .  
กรุงเทพมหานคร :ไซออน มีเดีย บ .คา้สากลซีเมนตไ์ทย จ ากดั  ( SCT) และ สถาบนัไฟฟ้าและ 
อิเลก็ทรอนิกส์. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2554). “ เม่ือเศรษฐกิจแดนมงักรพลิกโฉม :นยัต่อเศรษฐกิจไทย” เอกสาร 
 ประกอบการสมัมนาวิชาการประจ าปี 2554 วนัท่ี 20-21 ตุลาคม 2554 
วรศกัด์ิ มหทัธโนบล, บรรณาธิการ  (2542). จีนในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพ :ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ 

วิจยั และศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
_______  (2547). เศรษฐกิจการเมืองจีน . กรุงเทพมหานคร :ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั และศูนยจี์น 

ศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน  (2548). สารานุกรมเศรษฐกิจจีน :คู่มือส าหรับนักธุรกิจไทย . พิมพค์ร้ังท่ี 2 (ปรับปรุง 

เพ่ิมเติม ) . กรุงเทพมหานคร :ส านกัพิมพผ์ูจ้ดัการ. 
อกัษรศรี พานิชสาส์น (2548).  ข้อเทจ็จริง ปัญหา และโอกาสในการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน : 

กรณีศึกษาการค้าไทย-มณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน . กรุงเทพฯ :คณะเศรษฐศาสตร์  
วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร. 

_______ (2548). มองจีน มองไทย . กรุงเทพมหานคร :กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค. 
_______   (2550). ปักธงรุกตลาดจีน  ( Doing business inChina). กรุงเทพฯ :ขมุทองอุตสาหกรรมและการพิมพ ์ 

จ ากดั. 
______ ( 2552). ถนนการค้าสู่จีน .กรุงเทพมหานคร :กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค. 
______  (2554). ทุนจีนรุกอาเซียน .กรุงเทพมหานคร :กรุงเทพธุรกิจ. 
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Andrews Adam (eds.), Feeding the Dragon: Agriculture-China and the GMS, Chiang Mai University Press. 
Lardy, Nicholas. (1998). China's Unfinished Economic Revolution. Institution Press. 
Nolan, Peter. (2001). China and the Global Economy: National Champions, Industrial Policy and the Big  
 Business Revolution. Palgrave Macmillan. 



 11 

Transformation Integration Globalization Economic Research. (2010). Justin Lin Yifu. From 
www.tiger.edu.pl/aktualnosci/Lin_cv.pdf 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร  ภายใตก้ารท างานของ

หน่วยพฒันาการเรียนการสอนและการประเมินผล ไดใ้หน้กัศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอน โดยใช้
แบบสอบถามทีผ่่านการพิจารณาจากคณาจารย์ และผูบ้ริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นแบบประเมินผูส้อน 
นกัศึกษาสามารถใหค้วามเห็นไดท้างเว็บบอร์ดของคณะที ่ http://econt3.econ.tu.ac.th/forum/index.php และ
เลือกโครงการปริญญาตรี นอกจากนัน้นกัศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ไดโ้ดยอีเมล์ ที ่ aksornsri@gmail.com หรือ 
สามารถมาพบทีห่อ้งพกัอาจารย์ไดเ้นือ่งจากอาจารย์ผูส้อนใช้นโยบาย “ Open Door” หรือ การเปิดประตูตอ้นรบั
นกัศึกษาทกุเมื่อ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนกัศึกษา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากไดร้บัผลการประเมินการสอนในข้อ 2 พร้อมทัง้ผูส้อนจะปรบัปรุงการสอนพร้อมกบัปรบัปรุงข้อมูล 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างการเรียนการสอนรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะท าการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามที่
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวิชา จากการตัง้ค าถามต่างๆ เพือ่ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนกัศึกษา 
นอกจากนัน้ผลงานของนกัศึกษา การท ารายงาน การน าเสนอรายงาน ก็จะเป็นการทวนสอบมาตรฐานในช่วงตน้เพือ่
น าไปปรบัปรุงการเรียนการสอนดว้ย และตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรมการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในชัน้ 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ผูส้อนจะท าการรวบรวมข้อมูลทัง้การประเมินผลการสอน และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา 
เพือ่น ามาปรบัปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพือ่ใหเ้กิดคณุภาพมากข้ึน นอกจากนัน้ผูส้อนจะส่งผลตอบกลบัไปสู่ 
คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรดว้ย 

http://www.tiger.edu.pl/aktualnosci/Lin_cv.pdf

