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หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ศ. 362 การรวมกลุม่ เศรษฐกิจการค้ าระหว่างประเทศในกลุม่ อาเซียน
EC 362 Economics of Selected Asian Countries
2. จานวนหน่ วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
email : aksornsri@gmail.com
ห้ องทางาน Y651 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (รังสิต)
section 090001 วันพุธ และ ศุกร์ เวลา 13.30 – 15.00 น.
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาค 2 ปี การศึกษา 255
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6. รายวิชาที่เรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี
สอบได้ (ก) ศ.210 หรื อ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรื อ (ค) ศ.213 และ ศ.214
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้ อง วจ.212 อาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
26 ธันวาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ในบรรดาประเทศสาคัญในภูมิภาคเอเชีย คงจะปฏิเสธไม่ได้ วา่ ในขณะนี ้ ประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน(People’s Republic of China :PRC) ได้ กลายมาเป็ นประเด็นความสนใจของประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก ที่สาคัญ จีนกาลังจะก้ าวขึ ้นเป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกใน
อนาคตอันใกล้
ปั จจุบนั จีนมีขนาดเศรษฐกิจในแง่ของ GDP ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก และมีทนุ สารอง
เงินตราระหว่างประเทศมากเป็ นอันดับ 1 ของโลก และเป็ นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย ประเทศจีน
ใช้ เวลาเพียง 30 ปี เศษในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้ าวกระโดด นับตังแต่
้ ปี 1979 ซึง่ เป็ นปี แรกที่มี
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิ ดประเทศ เส้ นทางสูร่ ะบบตลาดและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนจึงเป็ น
กรณีศกึ ษาที่บรรดานักวิชาการและสถาบันการศึกษาทัว่ โลกต่างให้ ความสนใจศึกษาวิเคราะห์
นอกจากนี ้ บทบาทของจีนในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ ทวีความสาคัญมากขึ ้น โดยเฉพาะ
หลังจากที่จีนได้ เข้ าเป็ นสมาชิกองค์การการค้ าโลก (WTO) ในปี 2001 และสามารถก้ าวขึ ้นมาเป็ น
ประเทศผู้สง่ ออกมากเป็ นอันดับ 1 ของโลก
วิชานี ้จึงเน้ นศึกษาพัฒนาการในการนาระบบตลาดมาใช้ กลไกและลักษณะของระบบของ
เศรษฐกิจจีนในปั จจุบนั ทังในระดั
้
บจุลภาค เช่น อุตสาหกรรมสาคัญของจีน บทบาทของรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนจีน และระดับมหภาค รวมทังภาคเศรษฐกิ
้
จระหว่างประเทศ ทังด้
้ านการค้ าระหว่าง
ประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทจีนในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และภูมิภาค เช่น World Trade Organization (WTO), Greater Mekong Subregion (GMS), Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC) และบทบาทของจีนในกระบวนการ ASEAN+1 และความ
ตกลง ASEAN-China FTA รวมทังความสั
้
มพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน
ตลอดจนศึกษาพัฒนาการของดินแดนส่วนอื่นๆ ของจีน ได้ แก่ เขตบริหารพิเศษ (Special
Administration Region : SAR) ทังสองแห่
้
งของจีน คือ ฮ่องกงและมาเก๊ า รวมทังไต้
้ หวัน ซึง่ เป็ น
มณฑลหนึง่ ในทางการเมืองของจีน
นอกจากนี ้ ยัง
จะได้ ศกึ ษาสภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนาการของประเทศสาคัญอื่นๆใน
ภูมิภาคเอเชียโดยเน้ นประเทศในกลุม่ อาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้ แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทังกระบวนการมุ
้
ง่ สูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2015
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนือ่ งจากวิ ชานีเ้ ป็ นเนือ้ หาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) และเป็ นวิ ชาเฉพาะ
ด้านในเนือ้ หาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (พ.ศ.2547) และเป็ นการเปิ ดวิ ชาเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 2550
เป็ นต้นมา การพัฒนาและปรับปรุงรายวิ ชาจึ งพยายามให้นกั ศึกษามี ความรู้เศรษฐศาสตร์พฒ
ั นา และพัฒนาการทาง
เศรษฐกิ จของประเทศในภูมิภาคเอเชี ย เพือ่ เตรี ยมความพร้อมด้านปั ญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานการเรี ยนในวิ ชาอืน่ ๆ ทีเ่ กี ่ยวข้อง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย วิวฒ
ั นาการของโครงสร้ าง
เศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปั จจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านัน้ ศึกษาถึงกลไกของระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียและทัว่
โลก วิชานี ้อาจจะศึกษาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึง่ หรื อหลายประเทศในเอเชียรวมกัน ซึง่
จะประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป สาหรับภาคการศึกษานี ้ จะเน้ นเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็ นหลัก
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

48 ชัว่ โมง

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัตงิ าน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ตามความต้ องการของ บรรยายและการ
นักศึกษาเฉพาะราย
นาเสนอรายงานและมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

การศึกษาด้ วยตนเอง

6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
สาหรับการสือ่ สารนอกเวลาเรี ยนหรื อติ ดต่อพูดคุยในประเด็นทีก่ าลังศึกษาสามารถทาได้อย่างเสรี โดย
นักศึกษาสามารถใช้ช่องทาง ติ ดต่ออาจารย์ได้โดยอีเมล์ ที ่ aksornsri@gmail.com หรื อสามารถมาพบทีห่ อ้ งพัก
อาจารย์ได้เนือ่ งจากอาจารย์ผสู้ อนใช้นโยบาย “ Open Door” หรื อ การเปิ ดประตูตอ้ นรับนักศึกษาทุกเมื ่อ อย่างไรก็
ตามจากการประมาณจานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์จะประมาณ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์สาหรับการดาเนิ นการนี ้ (เฉพาะราย
ทีต่ อ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
วิ ชานีจ้ ะสอนให้นกั ศึกษามี ความเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศต่าง ๆ ในเอเชี ย วิ วฒ
ั นาการของ
โครงสร้างเศรษฐกิ จ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปั จจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื องที ่
มี ผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิ จของประเทศเหล่านัน้ ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิ จ นโยบายเศรษฐกิ จ
ตลอดจนความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิ จกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเชี ยและทัว่ โลก สาหรับภาคการศึกษานี ้ จะเน้น
เศรษฐกิ จของประเทศจี นเป็ นหลัก

1.2 วิธีการสอน
อาจารย์ผสู้ อนจะสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พในการสอน พร้อมยกตัวอย่างใน
กรณีต่างๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษามี ความเข้าใจมากยิ่ งขึ้น นอกจากนัน้ ผูส้ อนจะฝึ กให้นกั ศึกษามี วินยั และความรับผิ ดชอบ
ผ่านการสัง่ งานหรื อแบบฝึ กหัดเป็ นครัง้ คราว และ มอบหมายให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่มเพือ่ ฝึ กการเป็ นผูน้ า การ
เป็ นสมาชิ กกลุ่ม และฝึ กความรับผิ ดชอบ นอกจากนัน้ ผูส้ อนจะดารงตนเพือ่ การเป็ นแบบอย่างทีด่ ีของนักศึกษาและ
แสดงให้เห็นถึงการรับผิ ดชอบต่อสังคมในฐานะนักวิ ชาการผ่านทางงานเขี ยน และการแสดงความคิ ดเห็นในโอกาส
ต่างๆ

1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ นจากการร่ วมกิ จกรรมในชัน้ เรี ยน การแสดงความคิ ดเห็นในชัน้ เรี ยน และการตอบคาถามในโอกาส
ต่างๆ รวมถึงการสอบ และประเมิ นจากความรับผิ ดชอบในหน้าทีท่ ีไ่ ด้รบั มอบหมาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
เข้าใจความรู้พืน้ ฐานของเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและการเชื ่อมโยงต่อสาขาต่างๆ ทีเ่ กี ่ยวข้องกับพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิ จของประเทศในภูมิภาคเอเชี ย นอกจากนัน้ นักศึกษาควรมี ความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนือ้ หาใน
ศาสตร์ ต่างๆ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม และนักศึกษาจะต้องเป็ นผูแ้ สวงหาความรู้
จากงานวิ จยั หรื อแหล่งเรี ยนรู้อืน่ ๆ

2.2 วิธีการสอน
นักศึกษาฟั งการบรรยายและแลกเปลีย่ นความคิ ดเห็นในห้องเรี ยน สามารถค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง
และฝึ กฝนทักษะการคิ ดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และ นักศึกษาสามารถแลกเปลีย่ นความคิ ดเห็นกับเพือ่ น
เพือ่ นาเสนอเป็ นงานกลุ่มในรู ปแบบทีอ่ าจารย์ผสู้ อนกาหนด
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2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ นจากกา มี ส่วนร่ วมในห้องเรี ยน การเขี ยนรายงานและการนาเสนอรายงาน รวมทัง้ การสอบ ปลาย
ภาคเรี ยน ความน่าสนใจของการนาเสนอและตอบคาถามในชัน้ เรี ยน และคุณภาพการนาเสนอผลงานในรู ปแบบที ่
อาจารย์ผสู้ อนกาหนด

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ให้เกิ ดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม สามารถคิ ดวิ เคราะห์
รู้เท่าทันสถานการณ์ทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สงั คม และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นและประเมิ น
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ทีห่ ลากหลาย

3.2 วิธีการสอน
ผูส้ อนจะเน้นเรื ่องกระบวนการคิ ด การตัง้ คาถาม และการแก้ปัญหาประกอบกับการบรรยายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองวิ ธีนี้ ผ่านคาถามในชัน้ เรี ยน คาถามในกรณีศึกษา คาถามสาหรับการศึกษารายงานวิ จยั ผูส้ อน
เชื ่อว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้สูงทีส่ ดุ และสอดคล้องกับกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเอง
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ตอันพึงประสงค์

3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ นผลจากคุณภาพของการเขี ยนรายงานของนักศึกษา การนาเสนอผลงาน ความลุ่มลึกของคาตอบ
คาถามทีส่ ะท้อนกระบวนการคิ ดและการแก้ปัญหา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นักศึกษามี ความรับผิ ดชอบต่อหน้าทีใ่ นฐานะนักศึกษาทีต่ อ้ งเข้าชัน้ เรี ยน และผูท้ ารายงานร่ วมกับเพือ่ น
ดังนัน้ นักศึกษาจะต้องสามารถปรับตัว รับฟั ง ยอมรับความคิ ดเห็น และทางานร่ วมกับผูอ้ ืน่ ได้ มี มนุษยสัมพันธ์ ทีด่ ีกบั
เพือ่ นร่ วมชัน้ และกับบุคคลทัว่ ไป สามารถรวมกลุ่มคิ ดริ เริ่ ม วางแผน และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
รวมทัง้ ดารงชี วิตได้อย่างมี ความสุข นอกจากนัน้ นักศึกษาจะต้องมี ความสามารถและรับผิ ดชอบในการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง

4.2 วิธีการสอน
อาจารย์จะตัง้ คาถามในชัน้ เรี ยนบ่อยๆ และจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีเ่ น้นการทางานเป็ นทีมและงานที ่
ต้องมี ปฎิ สมั พันธ์ ระหว่างบุคคล เพือ่ ฝึ กกระบวนการเรี ยนรู้และความรับผิ ดชอบ
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4.3 วิธีการประเมินผล
พิ จารณาจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากรณีศึกษาร่ วมกับเพือ่ น การนาเสนอ
ผลงานเป็ นกลุ่ม ประเมิ นความสม่ าเสมอของการเข้าร่ วมกิ จกรรมกลุ่ม ประเมิ นความรับผิ ดชอบในหน้าทีท่ ีไ่ ด้รบั
มอบหมาย ประเมิ นโดยเพือ่ นร่ วมชัน้
นักศึกษาในวิ ชา ศ 362 จะต้องเป็ นผูท้ ีร่ กั การอ่าน และตืน่ ตัวสนใจติ ดตามข่าวและความเคลือ่ นไหวของ
เศรษฐกิ จจี นและเศรษฐกิ จประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เพือ่ ให้เข้าใจและวิ เคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย/มาตรการที ่
เกี ่ยวข้องได้ ทีส่ าคัญ นักศึกษาจะต้องมี ส่วนร่ วมในห้องเรี ยนอย่างเต็มที ่

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจข้อมูลและ บทความ ทีอ่ าจารย์นามาอ้างอิ งในชัน้ เรี ยนได้ สามารถอ่าน
บทความภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ เพือ่ การสืบค้น ศึกษาด้วย
ตนเอง นาเสนอ และสือ่ สาร นอกจากนัน้ นักศึกษาจะเข้าใจปั ญหา วิ เคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติทีเ่ หมาะสมในการแก้ปัญหา
เว็บไซด์สาคัญ เพื่อใช้ ในการสืบค้ น
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
ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้นเรื ่อง การใช้ข้อมูลและกราฟ การฝึ กทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารหลากหลายและเหมาะสม จัดประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี ่ยวข้อง

5.3 วิธีการประเมินผล
พิ จารณาจากการนาเสนอผลงานในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเขี ยนรายงาน
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพือ่ สืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ

การนาเสนอรายงาน การใช้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1-3

1. พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจจีน และฉันทามติปักกิ่ง
(Beijing Consensus)
-ภูมิหลัง เหตุผลและความจาเป็ นในการปฎิรูป
เศรษฐกิจและเปิ ดประเทศ
-เส้ นทางสูร่ ะบบตลาด : การปฎิรูปเศรษฐกิจ การ
นาระบบตลาดและแรงจูงใจมาใช้ เช่น การกระจาย
อานาจออกจากส่วนกลาง (decentralization) การปฏิรูป
ระบบภาษี
-โมเดลจีนและฉันทามติปักกิ่ง (Beijing Consensus)
2. ระบบเศรษฐกิจจีนในปั จจุบนั
: เศรษฐกิจระบบตลาดแบบจีน (Socialist Market
Economy with Chinese characteristics)
3. เศรษฐกิจจีนในระดับจุลภาค
กรณีศกึ ษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมสาคัญ เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
พลังงาน
4. เศรษฐกิจจีนในระดับมหภาค
บทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้ องถิ่น /
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน
กฏหมายและกฎระเบียบด้ านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับนักธุรกิจต่างชาติ
5. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5.1 การค้ าระหว่างประเทศ : ระบบและกลไกการค้ า
ระหว่างประเทศของจีน การนาเข้ า การส่งออก คูค่ ้ า
สาคัญ และการค้ าชายแดน
5.2 การลงทุนระหว่างประเทศ : การออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศของจีน (outward FDI)
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4-6

6-8

8

จานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
4.5

บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา

3

บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา

4.5

บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา

4.5

บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา

3

บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา

ผู้สอน
อาจารย์
อักษรศรี

7

8-9

6. เศรษฐกิจมณฑลจีน : กรณีศกึ ษามณฑลสาคัญของจีนที่
มีนยั ต่อไทย

4.5

9 - 10

7. บทบาทจีนในเวทีระหว่างประเทศ เช่น WTO, GMS,
APEC และ ASEAN+1

4.5

10 -11

8. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน : การค้ า / การลงทุน
และความตกลงการค้ าเสรี ASEAN-China FTA

4.5

11 - 12

9. เศรษฐกิจของดินแดนส่วนอื่นๆ ของจีน ได้ แก่
ฮ่องกง และมาเก๊ า เขตบริ หารพิเศษของจีน
ไต้ หวัน
มณฑลหนึง่ ของจีน
(ทางการเมือง)
10. เศรษฐกิจประเทศในกลุม่ อาเซียน และกระบวนการมุง่ สู่
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC)
เศรษฐกิจของ 9 ประเทศในกลุม่ อาเซียน ได้ แก่ บรูไน
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์
และเวียดนาม

4.5

13 - 14

บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา
บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา
บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา
บรรยายและการ
มีส่วนร่ วมของ
นักศึกษา

4.5

การมีส่วนร่ วม
ของนักศึกษาโดย
การนาเสนอ
รายงานกลุ่มที่
ได้ รับมอบหมาย

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่

1
2
3

ผลการ
เรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

รายงานคู่
รายงานกลุม่ country report และการนาเสนอ
การสอบปลายภาค

15%
45%
40%

วันที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
กาหนดส่ งรายงานและนาเสนอ
ส่ง ร่างรายงานคู่
10 กพ. 2555
ส่ง รายงานคู่ ฉบับสมบูรณ์
16 มีค 2555
ส่ง ร่าง รายงานกลุม่
3 กพ. 2555
ส่ง รายงานกลุม่ ฉบับสมบูรณ์ 2 มีค.
2555
ช่วงนาเสนอรายงาน 7 มีค – 11 เมย. 2555 ครัง้ ละ 1 กลุม่
ส่งไฟล์สะสมงานทังหมดของแต่
้
ละคน วันที่ 11 เมย. 2555

=
=
=
=
=

5 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน
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นักศึกษาในวิชา ศ 362 จะต้ องเป็ นผู้ที่รักการอ่าน และตื่นตัวสนใจติดตามข่าวและความเคลือ่ นไหวของ
เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจประเทศในกลุม่ อาเซียน เพื่อให้ เข้ าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย/มาตรการที่
เกี่ยวข้ องได้ ที่สาคัญ นักศึกษาจะต้ องมีสว่ นร่วมในห้ องเรี ยนอย่างเต็มที่

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
อักษรศรี พานิชสาส์น .(2554). เศรษฐกิจจี น ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ ไทย. กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊คส์.
อักษรศรี พานิชสาส์น. (2550). เศรษฐกิจมณฑลจี น .กรุ งเทพมหานคร :ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
อักษรศรี พานิชสาส์น (2553). เอกสารคาสอน วิชา ศ .362 วิชา การรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้ าระหว่ างประเทศใน

กลุ่มอาเซี ยน จัดพิมพ์โดยคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่
--บทที่ 1 เส้ นทางสูร่ ะบบตลาดของจีน และการเป็ นสมาชิก WTO (กรกฎาคม 2550)
--บทที่ 2 โครงสร้ างการบริ หารปกครองของจีน (Decentralization) และการกระจายอานาจในด้ านเศรษฐกิจ
(กรกฎาคม 2550)
--บทที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 : ระดับประเทศและระดับมณฑล (กรกฎาคม 2550)
--บทที่ 4 นโยบายและมาตรการของจีนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจต่างชาติ (กรกฎาคม 2550)
--บทที่ 5 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทย-จีน (กรกฎาคม 2550)
--บทที่ 6 การค้ าไทย-จีน และการจัดทาข้ อตกลงการค้ าเสรี ระหว่างกัน (กรกฎาคม 2550)
--บทที่ 7 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์ของจีน (สิงหาคม , 2550)
--บทที่ 8 อุตสาหกรรมพลังงานของจีน (สิงหาคม , 2550)
--บทที่ 9 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจีน (สิงหาคม , 2550)
--บทที่ 10 ระบบการเงินการธนาคารของจีน (มิถนุ ายน, 2553)
--บทที่ 11 จีนกับสมาชิกภาพในองค์การการค้ าโลก (WTO) (มิถนุ ายน, 2553)
--บทที่ 12 จีนกับการทาความตกลงการค้ าเสรี (FTA) (มิถนุ ายน, 2553)
--บทที่ 13 การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน (มิถนุ ายน, 2553)
--บทที่ 14 เศรษฐกิจในเอเชียและจีน (มิถนุ ายน, 2553)
--บทที่ 15 ฐานข้ อมูลจีนศึกษาด้ านเศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ (ตุลาคม, 2553)
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--บทที่ 16 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : What ? How ? and For Whom ? (ตุลาคม, 2553)
อักษรศรี พานิชสาส์น (2555). เอกสารคาสอน วิชา ศ .362 วิชา การรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้ าระหว่ างประเทศใน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ นประสิ ทธิ ผลในรายวิ ชานี ้ คณะเศรษฐศาสตร์ วิ ทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ภายใต้การทางานของ
หน่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผล ได้ให้นกั ศึกษาเข้าประเมิ นผลการเรี ยนการสอน โดยใช้
แบบสอบถามทีผ่ ่านการพิ จารณาจากคณาจารย์ และผูบ้ ริ หารของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งเป็ นแบบประเมิ นผูส้ อน
นักศึกษาสามารถให้ความเห็นได้ทางเว็บบอร์ ดของคณะที ่ http://econt3.econ.tu.ac.th/forum/index.php และ
เลือกโครงการปริ ญญาตรี นอกจากนัน้ นักศึกษาสามารถติ ดต่ออาจารย์ได้โดยอีเมล์ ที ่ aksornsri@gmail.com หรื อ
สามารถมาพบทีห่ อ้ งพักอาจารย์ได้เนือ่ งจากอาจารย์ผสู้ อนใช้นโยบาย “ Open Door” หรื อ การเปิ ดประตูตอ้ นรับ
นักศึกษาทุกเมื ่อ

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมิ นจากผลการประเมิ นผูส้ อนและผลการเรี ยนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้รบั ผลการประเมิ นการสอนในข้อ 2 พร้อมทัง้ ผูส้ อนจะปรับปรุงการสอนพร้อมกับปรับปรุงข้อมูล

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิ ชา อาจารย์ผสู้ อนจะทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที ่
คาดหวังจากการเรี ยนรู้ในรายวิ ชา จากการตัง้ คาถามต่างๆ เพือ่ ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา
นอกจากนัน้ ผลงานของนักศึกษา การทารายงาน การนาเสนอรายงาน ก็จะเป็ นการทวนสอบมาตรฐานในช่วงต้นเพือ่
นาไปปรับปรุงการเรี ยนการสอนด้วย และตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน คะแนนสอบ และคะแนนพฤติ กรรมการตอบคาถามและแสดงความคิ ดเห็นในชัน้

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูส้ อนจะทาการรวบรวมข้อมูลทัง้ การประเมิ นผลการสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิ ชา
เพือ่ นามาปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิ ชา เพือ่ ให้เกิ ดคุณภาพมากขึ้น นอกจากนัน้ ผูส้ อนจะส่งผลตอบกลับไปสู่
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด้วย
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