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รายวชิา 9011103 การบริหารการคลงัและงบประมาณ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

รหสัวชิา (ช่ือวชิาภาษาไทย) (9011103 ) การบริหารการคลงัและงบประมาณ  
             (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ)( 9011103  ) Fiscal and Budgeting Administration 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต   
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
  รายวชิาเฉพาะ บงัคบัเลือก 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
  อาจารย ์ดร.มนูญ จนัทร์สมบูรณ์ 
 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  
  อาจารยธิ์ดารัตน์   สืบญาติ 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ชั้นปีท่ี  2    57/54,57/55,57/56, 57/57, 57/58 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 -  
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8. สถานทีเ่รียน 
 คาบ 1-3   หมู่เรียน  57/56, 57/57    หอ้ง 125 
 คาบ 5-7   หมู่เรียน  57/54,57/55  หอ้ง 125 
 คาบ 8-10   หมู่เรียน  57/58  หอ้ง 125 
 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2553 
 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 นกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน โดยบูรณา
การและเช่ือมโยงองคค์วามรู้ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนเพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
2 .  วตัถุประสงค์ในการพฒันา /ปรับปรุงรายวชิา  

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ พิน้ฐานทางแนวคิดของการเงินการคลงัของ
ประเทศไทย 

2.    เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการเงินการคลงัของประเทศ
ไทย 

3.      เพื่อนกัศึกษาไดท้ราบถึงกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเนน้ผลงาน 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาน ามาใชใ้นกระบวนการศึกษาและ

การท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ.3 

 3 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ความหมาย ทฤษฎีแนวคิด นโยบายเก่ียวกบัการคลงั และงบประมาณ ระบบการคลงั 
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลงั นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของ
รัฐ หน้ีสาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวเิคราะห์งบประมาณ ปัญหา
การงบประมาณของประเทศไทย 
 
 
 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ /งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน  
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย  และดู
ความสามารถของ
นกัศึกษาในแต่ละ
หวัขอ้ 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

นกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
สรุป วเิคราะห์และ
จดัท ารายงาน   พร้อม
กบัน าเสนอ 
1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

 
 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 ) ตามวนัเวลาและสถานท่ี ท่ีอาจารยแ์จง้ในชั้นเรียน( 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1 .1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา (ใหต้รงกบั มคอ.2)  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
  -  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
  -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  -  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
และล าดบัความส าคญั 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  
  -  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2  วธีิการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใช ้โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง  
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  บทบาทสมมติ 
 1.3  วธีิการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
  -  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
    มีความรู้ในหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีส าคญัทางรัฐประศาสนศาสตร์  บทบาทหน้าท่ี
ของนักรัฐประศาสนศาสตร์  ประเภทข้อมูล  แหล่งท่ีมาหรือการค้นควา้ข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์  ประโยชน์และการน าองคค์วามรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยกุตก์บัการปฏิบติังานจริง 
 จรรยาบรรณ  จริยธรรมทางวชิาชีพของนกัรัฐประศาสนศาสตร์  
 2.2  วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 2.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและ
ทฤษฎี 
  -  น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช…้………………..อยา่งสร้างสรรค ์
 3.2  วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  
  -  การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
 3 .3   วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินความพร้อมและความส าเร็จของกิจกรรมกลุ่ม 
  -  ประเมินความพร้อมและความส าเร็จในการจดัท ารายงานและการอภิปราย สัมมนา 
  -   สอบกลางภาคและปลายภาค  
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  -  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
  -  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
  -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้น
ตามก าหนดเวลา 
 4.2  วธีิการสอน 
  -  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  การน าตวัอยา่งการใชห้รือ อ่านบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
  -  การน าเสนอรายงาน 
 4.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
  -  รายงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  -  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา       
  -  ทกัษะการคิดค านวณ เชิงตวัเลข 
  -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล  การเขียน โดยการท ารายงาน 
และน าเสนอในชั้นเรียน 
  -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
  -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
  -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 5.2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และ
ท ารายงาน โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
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 5.3  วธีิการประเมินผล 
  -  การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ )ถ้ามี(  

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

1 แนะน าวชิา 
-  concept เบ้ืองตน้ทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

2 ความรู้เบือ้งต้นทางการเงิน 
การคลงั 

- ความหมายและ
ขอบข่ายของการคลงั
ภาครัฐ 

- หนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และท า
แบบทดสอบหลงัเรียน 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

3 โครงสร้างรายรับของรัฐบาล 
- แนวคิดเก่ียวกบัภาษี

อากร 
- วตัถุประสงคก์าร

จดัเก็บภาษีอากร 
- หลกัการจดัเก็บภาษี 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ และท า
แบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ )ถ้ามี(  

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

- ฐานภาษี 
- ภาระภาษี 
- การผลกัภาระภาษี 

4 ประเภทของภาษี 
1. ภาษีทางตรงและภาษี

ทางออ้ม 
2. ภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษาหรือหวัขอ้ท่ี
ผูส้อนก าหนดให้ 
การ Discussion ใน
เร่ืองภาษีในชั้นเรียน 
คน้ควา้เร่ืองภาษีใน
หอ้งสมุด 30 นาที  

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

5 ประเภทของภาษี 
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให้ 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

6 รายได้ของรัฐบาลไทย 
5. รายไดข้องรัฐบาล

ไทย 
6. โครงสร้างรายรับของ

รัฐบาลไทย 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษาหรือหวัขอ้ท่ี
ผูส้อนก าหนดให้ 
คน้ควา้ขอ้มูลใน
หอ้งสมุดเก่ียวกบั

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ )ถ้ามี(  

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

 รายไดข้องรัฐบาล 30 
นาที 

7 รายจ่ายสาธารณะ 
7. ทฤษฎีรายจ่าย

สาธารณะ 
8. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

เก่ียวกบัรายจ่ายของ
รัฐบาล 

9. หลกัการท่ีดีของ
รายจ่ายสาธารณะ 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และท า
แบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

8 สอบกลางภาค 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

การทดสอบความรู้จาก
การศึกษา บทท่ี 1- 
บทท่ี 5 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

9 งบประมาณแผ่นดิน 
10. ความหมายของ

งบประมาณ 
11. บทบาทของ

งบประมาณ 
12. ปัจจยัท าให้

งบประมาณมี
ความส าคญั 

13. รูปแบบของ
งบประมาณ 

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให้ 
 
 
 
 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

10 งบประมาณแผ่นดินแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 
- แนวคิดการบริหารจดัการ 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ )ถ้ามี(  

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

 หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และ 
Discussion เก่ียวกบั
งบประมาณในประเทศ
ไทย 

11 หนีส้าธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกบัหน้ี
สาธารณะ 
 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และ
Discussion เก่ียวกบั
ปัญหาหน้ีสาธารณะใน
ประเทศไทย 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

12 นโยบายการเงินและการคลงั 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให้ 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

13 นโยบายการเงินและการคลงั 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาหรือ
หวัขอ้ท่ีผูส้อน
ก าหนดให ้และท า
แบบทดสอบในชั้น 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

14 Present group work 
ทบทวนเนือ้หา 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษาหรือหวัขอ้ท่ี
ผูส้อนก าหนดให้ 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 



มคอ.3 

 11 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ )ถ้ามี(  

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 
ผู้สอน 

15 Present group work 
ทบทวนเนือ้หา 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษาหรือหวัขอ้ท่ี
ผูส้อนก าหนดให ้และ
ท าแบบฝึกหดั 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

16 สอบปลายภาค 1 
ชัว่โมง 
30 นาที 

การทดสอบความรู้จาก
การศึกษา บทท่ี 1- บท
ท่ี 10 

อาจารยธิ์ดารัตน์   
สืบญาติ 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 9 30 
  -  สอบปลายภาค 17 30 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม 3 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
ตลอดเทอม 3 

(4) วเิคราะห์กรณีศึกษาและการน าเสนอ สัปดาห์ท่ีก าหนด 5 
(5) การท างานกลุ่มและผลงาน สัปดาห์ท่ีก าหนด 15 
(6) การท าแบบทดสอบและแบบฝึกหดั สัปดาห์ท่ีก าหนด 10 
(7) ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดเทอม 4 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลกั 
 เอกสารประกอบการเรียน   “การบริหารการคลังและงบประมาน”  ปี  255 7  รวบรวม
และเรียบเรียงโดย อาจารยธิ์ดารัตน์   สืบญาติ    โปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์     คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ต าราและเอกสารอ่านประกอบ 
 
ไพรัช  ตระการศิรินนัท์. การคลงัภาครัฐ. 2550. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
สุพตัรา  ราชรักษ.์ ทฤษฎแีละนโยบายการคลงั. 2537. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพห์า้งหุน้ส่วนจ ากดั ทีพี  
  เอน็ เพรส.  
ชมเพลิน  จนัทร์เรืองเพญ็. ทฤษฎแีละนโยบายการเงิน. 2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั.  
จีรพรรณ  ชีรานนท.์ ทฤษฎแีละนโยบายการคลงั. 2548. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ .  
นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ์. การงบประมาณ : หลกัทฤษฎแีละแนววเิคราะห์เชิงปฏิบัติ . 2538. 
กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์เอส แอนด ์จี กราฟฟิค.  
กชกร  เฉลิมกาญจนา. การงบประมาณ. 2548. กรุงเทพฯ : บริษทัส านกัพิมพท์อ้ป จ ากดั. 
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3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  
กรมส่งเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ.  2548. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโอกาสทางการค้าและ     

การลงทุนของไทย. กรุงเทพฯ. 
เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม. 2543. การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย .  กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
จรัส  สุวรรณมาลา. 2554. ประเด็นความท้าทาย การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย.

กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมนวตักรรมและธรรมาภิบาลทอ้งถ่ินและภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.     

วีระศกัด์ิ  เครือเทพ. 2554. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . 
กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. 

วริศรา ภานุวฒัน์. 2556. แนวทางการลงทุนใน AEC.กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
 
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์. 2551. การคลังเพื่อสังคม :จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า. พิมพค์ร้ัง

ท่ี 5. กรุงเทพฯ : บริษทั พี.เอ. ลีฟวิง่ จ  ากดั. 
                   .   2555. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาประเด็นทางการจัดการ . กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร. 
พรชยั  ลิขิตธรรมโรจน์ 2550. การคลังรัฐบาลและกาคลังท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียน 

สโตร์. 
ไพรัช  ตระการศิรินนท.์ 2548. การคลงัภาครัฐ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. เชียงใหม่ : คนึงนิจการพิมพ ์
สมบติั  ธ ารงธญัวงศ.์  2543. นโยบายสาธารณะ: แนวคิด การวเิคราะห์และกระบวนการ . 
สีดา  สอนศรีและคณะ.  2552. อาเซ๊ยนและประเด็นปัญหาและความท้าทาย . 

    มหาสารคาม : วทิยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
อเนก  เหล่าธรรมทศัน์. 2554. บูรพาภิวฒัน์ ภูมิ-รัฐศาสตร์และเศรษฐกจิโลกใหม่. กรุงเทพฯ:  

    กรุงเทพธุรกิจ.  
A.R. Prest. Public Finance in Developing Countries.  Printed in Great Britain by Redwood  
 Burn Limited, Towbridge&Esher. 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
 -  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
 -  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 
 

ลงช่ือ 
        อาจารยธิ์ดารัตน์   สืบญาติ 


