
แนวการจดัการเรียนรู้ 
 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 

รหัสวชิา   9011103              ช่ือวชิา   การบริหารการคลงัและงบประมาณ               จ าหน่วยกติ 3(3-0-6) 
หลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต ประเภทของรายวชิา (วชิาเฉพาะด้าน/วชิาเอก) 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา (ประธานหลกัสูตร)  อาจารย ์ดร. มนูญ  จนัทร์สมบูรณ์ 
อาจารย์ผู้สอน     อาจารย ์ดร.ธิดารัตน์   สืบญาติ  วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การจดัการภาครัฐและเอกชน) รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์),บธ. (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) , ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 
รหัสอาจารย์ 5082 E-mail: chanokchone_b@hotmail.com Tel: 089-7406561 
ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 3/2559    ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 18.9, 18.10 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 
รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั - 
สถานทีเ่รียน   อาคารเรียนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม    

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ให้นักศึกษา 
หลงัจากท่ีเรียนรายวชิา การบริหารการคลงัและงบประมาณ           แลว้นกัศึกษามีความสามารถใน

การกระท าส่ิงต่อไปน้ีได ้
1.     เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ พื้นฐานทางแนวคิดของการเงินการคลงัของประเทศไทย 
2.     เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการเงินการคลงัของประเทศไทย 
3.     เพื่อนกัศึกษาไดท้ราบถึงกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงาน 
4. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาน ามาใชใ้นกระบวนการศึกษาและการท างานไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ความหมาย ทฤษฎีแนวคิด นโยบายเก่ียวกบัการคลงั และงบประมาณ ระบบการคลงั นโยบายทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลงั นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หน้ีสาธารณะ 
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวเิคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย 
 
 
 
 
 

mailto:chanokchone_b@hotmail.com


 
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 
กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ 

)ถ้ามี( 
ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

1 แนะน าวชิา 
-  concept เบ้ืองตน้ทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- ใบงาน 
- แจกแนวทางการจดัการเรียนรู้
อธิบายการเรียนการสอนและ
ประเมินผล 
- อธิบายงานกลุ่มและรายงานบุคคล 

2 ความรู้เบือ้งต้นทางการเงิน 
การคลงั 

- ความหมายและ
ขอบข่ายของการคลงั
ภาครัฐ 

- หนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

3 โครงสร้างรายรับของรัฐบาล 
- แนวคิดเก่ียวกบัภาษี

อากร 
- วตัถุประสงคก์าร

จดัเก็บภาษีอากร 
- หลกัการจดัเก็บภาษี 
- ฐานภาษี 
- ภาระภาษี 
- การผลกัภาระภาษี 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

4 ประเภทของภาษี 
- ภาษีทางตรงและภาษี

ทางออ้ม 
- ภาษีเงินไดบุ้คคล

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 



ธรรมดา 
5 ประเภทของภาษี 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

6 รายได้ของรัฐบาลไทย 
- รายไดข้องรัฐบาลไทย 
- โครงสร้างรายรับของ

รัฐบาลไทย 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

7 รายจ่ายสาธารณะ 
- ทฤษฎีรายจ่าย

สาธารณะ 
- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

เก่ียวกบัรายจ่ายของ
รัฐบาล 

- หลกัการท่ีดีของ
รายจ่ายสาธารณะ 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

8 สอบกลางภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

สอบกลางภาคบทท่ี 1-5 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 งบประมาณแผ่นดิน 

- ความหมายของ
งบประมาณ 

- บทบาทของ
งบประมาณ 

- ปัจจยัท าให้
งบประมาณมี
ความส าคญั 

- รูปแบบของ
งบประมาณ 

 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

10 งบประมาณแผ่นดินแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 
- แนวคิดการบริหารจดัการ 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

11 หนีส้าธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกบัหน้ีสาธารณะ 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

12 นโยบายการเงินและการคลงั 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

13 นโยบายการเงินและการคลงั 
 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

14 ผลกระทบของภาษีทรัพย์สิน
ต่อการกระจายรายได้ 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 

15 เทคนิคในการบริหารงานคลงั
และงบประมาณ 
 

2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 



16 สรุปทบทวน 2 
ชัว่โมง 

30  นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

- PowerPoint 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
 

17 สอบปลายภาค 1 ชัว่โมง 
30 นาที 

อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์  
สืบญาติ 

สอบปลายภาคบทท่ี 7-13 

 
 
การวดัและประเมินผล 

1. การวดัผลระหวา่งภาคเรียน   ร้อยละ 70 
 จิตพิสัย       10 คะแนน 
 การเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา   5  คะแนน 
 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม    5  คะแนน 
 การคน้ควา้แบบกลุ่มเก่ียวการคลงั    10 คะแนน 
 ทดสอบ       10 คะแนน 
 การทดสอบกลางภาค     20 คะแนน 

2. การวดัผลปลายภาคเรียน   ร้อยละ 30 
เกณฑ์การประเมินผล 
  คะแนน 80 – 100 ระดบัคะแนน  A 
  คะแนน 75 – 79  ระดบัคะแนน  B+ 

  คะแนน 70 – 74  ระดบัคะแนน  B 
  คะแนน 65 – 69  ระดบัคะแนน  C+ 

  คะแนน 60 – 64  ระดบัคะแนน  C 
  คะแนน 55 – 59  ระดบัคะแนน  D+ 

  คะแนน 50 – 54  ระดบัคะแนน  D 
  คะแนน ต ่ากวา่  50  ระดบัคะแนน  E 
 
ส่ือประกอบการสอน 

1. เคร่ืองฉาย  Overhead  Projector / แผน่ใส / LCD 
2. ใบงาน 
3. ต ารา / เอกสาร 
4. หนงัสืออ่านประกอบ 
5. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 



ฯลฯ 
1.  เอกสารและต าราหลกั 
 เอกสารประกอบการเรียน   “การบริหารการคลังและงบประมาณ”  .2560.  รวบรวมและเรียบ
เรียงโดย อาจารย ์ดร. ธิดารัตน์   สืบญาติ    โปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  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. 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทความทีเ่กี่ยวข้อง 
-  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
ข้อตกลงในช้ันเรียน  (ถ้ามี)    

1. นกัศึกษาเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา ขาดไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง เกิน 3 คร้ังหมดสิทธ์ิสอบ เขา้
เรียนสาย 2 คร้ัง เท่ากบัขาด 1 คร้ัง 

2. น าเอกสารการเรียนมาดว้ยทุกคร้ัง (ไม่น าเอกสารมาเรียนหกั 2 คะแนนต่อคร้ัง) 
3. นกัศึกษาตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (แต่งกายไม่เรียบร้อยหัก 2 คะแนนต่อคร้ัง) 
4. เตรียมตวัอ่านหนงัสือล่วงหนา้ก่อนเรียน 
5. งดใชโ้ทรศพัทเ์วลาเรียน 
6. มีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ตอบค าถามในชั้นเรียนเม่ืออาจารยถ์าม 
7. นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนครบ 80 % จึงมีสิทธ์ิสอบ 



8. หากไม่สามารถมาเรียนไดต้อ้งยืน่เอกสารแสดงความจ าเป็นต่อผูส้อนในการไม่เขา้เรียน 
9. ขาดเรียน 1 คร้ัง หัก  1 คะแนน สาย 1 คร้ัง หัก  0.5 คะแนน (หักจากคะแนนจิตพสัิย) 
10. ส่งงานเกนิวันทีก่ าหนดหัก 1 คะแนน  ขาดส่งงานหัก 2 คะแนน  (หักจากคะแนนส่งแบบฝึกหัด) 

 

 

 

 

Thidarat Suebayart 

อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์  สืบญาติ 

ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 


