รู ปแบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ในระบบ CU-CAS

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1.รหัสวิชา



2.ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ ………………………………………..
3.ชื่อวิชา
ชื่อภาษาไทย :
....................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ : .....................................................
4.หน่ วยกิต

 (-- )

5.ส่ วนงาน
5.1.คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ……………………………………………..
5.2.ภาควิชา.........................................................................................
5.3.สาขาวิชา………………………………………………………………..
6.วิธีการวัดผล
 LG - Letter Grade (A B+ B C+ C D+ D F)
 SU - S/U
7.ประเภทรายวิชา
 1S - Semester Course
 2Y - Year Course
 3R - ลงทะเบียนเรียนซ ้าได้ ทกุ ภาคการศึกษา
8.ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน ……………………………………………….
9.ปี การศึกษาที่เปิ ดสอน
……………………………..
10. การจัดการสอน
ตอนเรียน
ผู้สอน

11.เงื่อนไขรายวิชา
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่าน (Prerequisite) …………………………….
รายวิชาบังคับร่วม(Co-requisite) …………………………………..
รายวิชาควบ(Conrequisite) …………………………………………
 รายวิชาที่คณะอนุญาตให้ เรี ยน (Consent of Faculty)

12.หลักสูตรที่ใช้ รายวิชานี ้ …………………………………………………………
13.ระดับการศึกษา  ปริ ญญาบัณฑิต  มหาบัณฑิต  ดุษฎีบณ
ั ฑิต  อื่นๆ ระบุ...................................
14.จานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ …………………..
15.สถานที่เรียน ……………………………………….
16.เนือ้ หารายวิชา
แนวความคิดขันพื
้ ้นฐานของเศรษฐศาสตร์ มหภาค ความหมายและการวัดรายได้ ประชาชาติ องค์ประกอบและ
ตัวกาาหนดรายได้ ประชาชาติ การบริ โภค การลงทุน รายจ่ายรัฐบาล และการค้ าต่างประเทศ ระดับรายได้ และผลผลิตดุลย
ภาพ ระบบธนาคาร อุปทานของเงินและอุปสงค์ตอ่ เงิน อัตราดอกเบี ้ย การกาาหนดระดับราคา เงินเฟ้ อและเงินฝื ด
นโยบายที่จะแก้ ไขภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝื ด
Basic concepts of macroeconomics; definition,and determination of national income; components of
national income and their determinants: consumption,investment,government expenditure,and international
trade; income level and equilibrium in product market; banking system; supply and demand for money;
interestrate; determination of price level; inflation and deflation; stabilization policies.
17.ประมวลการเรียนรายวิชา
17.1.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
#
วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
ต.ย. เพื่อให้ นิสติ สามารถคิด วิเคราะห์ และสามารถวิพากษ์ วิจารณ์ความถูกต้ อง เหมาะสม ในการดาเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจได้ ในทิศทางที่ถกู ต้ อง
ผลการเรียนรู้ : 3.1. สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ 3.3. มีทกั ษะในการคิดแก้ ปัญหา
วิธีการสอน/พัฒนา : 01. การบรรยาย 06. การใช้ กรณีศกี ษา
วิธีการประเมิน : 01. การสอบข้ อเขียน08. การประเมินรายงาน/โครงงาน
1
ผลการเรียนรู้ :
วิธีการสอน/พัฒนา :
วิธีการประเมิน :
2
ผลการเรียนรู้ :
วิธีการสอน/พัฒนา :
วิธีการประเมิน :
3
ผลการเรียนรู้ :
วิธีการสอน/พัฒนา :
วิธีการประเมิน :

4
ผลการเรียนรู้ :
วิธีการสอน/พัฒนา :
วิธีการประเมิน :
17.2.แผนการสอนรายสัปดาห์
สัปดาห์ ท่ ี
เนือ้ หาที่สอน
ต.ย.
The Data of Macroeconomics
- Measuring a Nation's Income
- Measuring the Cost of Living
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม :  1  2
ผู้สอน : ปิ ติ
1-2

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ผู้สอน : 
3-5

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ผู้สอน : 
6

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ผู้สอน : 
7-16

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : 
ผู้สอน : 

การมอบหมายงาน
แบ่งกลุม่ เพื่อทารายงานใน
หัวข้ อที่นิสติ สนใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจไทย และ/หรื อ
เศรษฐกิจโลก

17.3.สือ่ การสอน (Media)
 เขียนกระดาน white/blackboard
 แผ่นใส่และแผ่นทึบ/transparent sheets
 สือ่ นาเสนอในรูปแบบ Powerpoint media
 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ / electronic media, web sites
 อื่นๆ (โปรดระบุ) /Other (please specify) ………………………………….
17.4.การติดต่อสือ่ สารกับนิสติ ผ่านระบบเครื อข่าย
17.4.1.รูปแบบและวิธีการใช้ งาน:
 อีเมล์/Email
 Facebook
 Twitter
 อื่นๆ (โปรด ระบุ)/Other (Please specify) …………………………………….
17.4.2.ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่ใช้
 Blackboard
 Moodle
 อื่นๆ (โปรดระบุ)/Other (Please specify) ……………………………………..
17.5.จาานวนชัว่ โมงทีใ่ ห้ คาาปรึกษาแก่นิสติ ………….. ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
17.6.การประเมินผล
กิจกรรมการประเมิน

ร้ อยละ

18.รายชื่อหนังสืออ่ านประกอบ
18.1.หนังสือบังคับ……………………………………………………………………
18.2.หนังสือ่ อ่านเพิ่มเติม…………………………………………………………….
18.3.บทความวิจยั /บทความวิชาการ (ถ้ ามี)…………………………………………
18.4.สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง………………………………………
19.การประเมินการสอน
19.1.การประเมินการสอน ผ่ านระบบ CUCAS - SCE
19.2.การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครัง้ ที่ผา่ นมา.………………………………………………………
งานประเมินผลการเรี ยนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (CU-CAS)
สานักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

