รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553247 การบริหารการคลังสาธารณะ (Public Finance Administration)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูประสานงานรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูประสานงานรายวิชา
1) รศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน รับผิดชอบตอนเรียน A1
2) ดร.พันธรักษ ผูกพัน
รับผิดชอบตอนเรียน B1
4.2 อาจารยผูสอน
1) รศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน
สอนตอนเรียน A1
2) ดร.พันธรักษ ผูกพันธุ
สอนตอนเรียน B1
3) ผศ.ศุภวัฒน ปภัสรสรากาญจน สอนตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
มุงเนนการพัฒนาความรูทางการบริหารการคลังและงบประมาณแผนดินใหมีทักษะความสามารถ
และสนับสนุนใหผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะการบริหารการคลังและงบประมาณแผนไปประยุกตใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อเสริมสรางใหนั กศึกษามีความรูเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณสาธารณะ สามารถอธิบาย
ความรู ในแต ล ะประเด็ น และเชื่ อ มโยงความรู เพื่ อ วิ เคราะห สั งเคราะห ป ระเด็ น ทางด านการคลั งและ
งบประมาณ ปญหาการงบประมาณของประเทศไทยได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของการคลั งสาธารณะ โดยมุ งเนน ระบบการคลัง นโยบายทาง
เศรษฐกิ จ นโยบายการคลั ง นโยบายการเงิน รายรั บ ของรัฐ ภาษีอากร รายจายสาธารณะ การบริห าร
งบประมาณแผนดิน และหนี้สาธารณะ
Concepts, theories and definitions of public finance with an emphasis on the a
fiscal system, economic policy, fiscal policy, monetary policy, government revenues,
taxation, public expenditures, public budget administration and public debts
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะ

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 90
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายกลุมหรือ
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษาหรือแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา อยางนอย
3 ชั่วโมง ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน
และสวนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลย
พินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
(1) กติกาในการเรียนการสอน เรื่อง วินัย ความตรงตอเวลา การไมทุจริต
(2) ผูสอนอธิบายใหผูเรียนเห็นความสําคัญของวินัย ความตรงตอเวลา คุณคาของตนเองและผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากวินัยและความตรงตอเวลา
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับ ที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3) ตระหน ัก รูถึง งานวิจัย ในปจ จุบ ัน ทีเกีย วขอ งกับ การแกปญ หาและการตอ ยอดองคค วามรูใ น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
(1) ผูสอนบรรยายถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคลังและงบประมาณ กลไกในการบริหาร
การคลั งและงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิ น ของรั ฐ ระบบภาษี อ ากร รายรั บ รายจ า ยของรั ฐ หนี้ ส าธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะหงบประมาณ ปญหาการงบประมาณของประเทศไทย
(2) ผูสอนใชกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับกลุมเพื่อวัดความเขาใจจากการบรรยาย
และกระตุนการแสวงหาความรูดวยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทดสอบกอนเรียน ทดสอบกลางภาค และปลายภาค
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิด และ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
(1) ผูสอนจัดใหมกี ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ผูสอนใชขาวหรือประเด็นเกี่ยวกับการคลังสาธารณะหรืองบประมาณที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงองคความรูกับแนวคิดอื่น ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากสังเกตในระหวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึงภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรั บ ตั ว ได ใ นสั ง คมที มี ค วามหลากหลายรั บ ฟ ง ความเห็ น ที แ ตกต า งและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความคิดริเริมในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
(1) ผูสอนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น
(2) ผูสอนมอบหมายงานกลุมใหผูเรียนทําการศึกษาคนควาประเด็นเกี่ยวกับการคลังสาธารณะหรือ
งบประมาณที่เกี่ยวของกับหัวขอในการเรียนการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสังเกตในระหวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากใบสรุปงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1) มี ทั ก ษะในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื อ เป น เครื อ งมื อ ในการค น คว า หาความรู แ ละ
การนํ าเสนอขอมูล ทางรัฐประศาสนศาสตรในรูป แบบที ห ลากหลายไดอย างเหมาะสมกั บ
กลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใชเครือ งมื อ ทางสถิติขั นพื้น ฐานไดอ ย างถูกตอ งเหมาะสมกับ ประเด็น ป ญ หาทาง การ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหผูเรียนฝกใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนและคัดสรรขอมูลที่เปนประโยชน
จากแหลงตาง ๆ และนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
(2) มอบหมายงานให ผู เรีย นฝกทั กษะการใชป ระโยชนจากเทคโนโลยี เครื่องมื อหรืออุป กรณ ที่
จําเปนเพื่อการนําเสนอผลการคนควาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการกิจกรรมระดมสมอง
(2) การประเมินจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือนําเสนอความคิดเห็นหนาชั้นเรียน
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2-3

4-5
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)
ชั่วโมง
3
- บรรยาย แนะนําวัตถุประสงครายวิชาและ
- แนะนําผูสอน วิชา ผลการ
อธิบายเปาหมายของการเรียนรู
เรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
- แนะนําหนังสือเรียนหลักและหนังสืออานเสริม
ตารางกิจกรรมการเรียนการ
และแนะนําชองทางการสืบคนขอมูลเอกสาร
สอนและการวัดประเมินผล
วิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียน
หนังสือ ตํารา และแหลงเรียนรู
สื่อที่ใช
ตาง ๆ
- MS Power Point
6
- บรรยายประกอบ power point
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง
- บรรยายองคความรูด านแนวคิด ความหมาย
สาธารณะ
ของการคลังสาธารณะ
- แนวคิด ความหมาย
นําเสนอพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการ
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคลัง

- พัฒนาการของแนวคิด
เกี่ยวกับการคลังและหนาที่ทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล
- สถาบันและโครงสราง
ทางการคลัง
ทฤษฎีการคลังสาธารณะ
- ทฤษฎีสินคาสาธารณะ
- ทฤษฎีผลกระทบภายนอก
- ทฤษฎีการเลือกของสังคม
ระบบการคลัง
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบริหาร
งานคลัง
- โครงสรางของระบบบริหาร
การคลัง

ผูสอน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

คลังและหนาที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

6

3

สื่อที่ใช
- MS Power Point
- เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 1-2
- บทความวิชาการเกี่ยวกับการบริหารการคลัง
สาธารณะในประเทศไทย
-บรรยาย นําเสนอทฤษฎีการคลังสาธารณะ
สื่อที่ใช
- MS Power Point

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
- บรรยายระบบการคลังและโครงสรางการ
คงฤทธิ์ระจัน
บริหารการคลังในประเทศไทย
- กรณีศึกษาโครงสรางของการบริหารการคลังใน
ประเทศไทย
สื่อที่ใช
- MS Power Point
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

7-8

รายรับของรัฐบาล
- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับ
ของรัฐบาล
- แหลงที่มาของรายไดภาษี
อากร

9-10

การภาษีอากร
- แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากร
- ลักษณะที่ดีของระบบภาษี
อากร
- ประเภทภาษีอากร
- ฐานภาษีอากร
- ภาระภาษี

11
12

13

14

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)
ชั่วโมง
6
- บรรยายแหลงรายไดและรายรับการคลังของ
ประเทศไทย
- นักศึกษาคนควาขอมูลประเภทของรายรับและ
รายไดของประเทศไทย
สื่อที่ใช
-รายงานแหลงที่มาของรายรับและรายไดของ
กระทรวงการคลังประจําป 2558-2559
6
- อธิบายแนวคิดของการเก็บภาษีรายไดของ
ประเทศไทย
- นักศึกษาแบงประเภทของแหลงรายไดทางภาษี
ของประเทศไทย
สื่อที่ใช
- MS Power Point

ผูสอน
รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

สอบกลางภาค

1.3

ขอสอบขอเขียน จํานวน 3

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

นโยบายทางเศรษฐกิจ
นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิน
- นโยบายการคลังกับการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ
- นโยบายการเงินกับการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ
รายจายของรัฐ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรายจาย
รัฐบาล
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
งบประมาณ

3

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

การงบประมาณ
- การงบประมาณกับการ
บริหาร
- ระบบงบประมาณ
- กระบวนการงบประมาณ
- เทคนิคการวิเคราะห

3

- ศึกษาแนวคิดการกําหนดนโยบายการคลังใน
อดีต-ปจจุบัน
- ศึกษาปญหาของนโยบายการคลังในอดีต
-นักศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาของนโยบายการ
คลังในอดีต
สื่อที่ใช
- MS Power Point
- ตัวอยางปญหาของนโยบายการคลังในอดีต
-ศึกษาแนวคิดการกําหนดนโยบายการคลังใน
อดีต-ปจจุบัน
- ศึกษาประเภทรายจายของประเทศ
-นักศึกษาวิเคราะหประเภทรายจายของประเทศ
สื่อที่ใช
- MS Power Point
-กรณีศึกษาการแบงประเภทการลงทุน
ภายในประเทศ
- บรรยายการงบประมาณกับการบริหาร

3

ระบบงบประมาณ กระบวนการ
งบประมาณ
-กรณีศึกษา เทคนิคการวิเคราะหงบประมาณ
และวิเคราะหปญหาการบริหารงบประมาณ
แผนดิน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน
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สัปดาหที่

15

16

หัวขอ/รายละเอียด

งบประมาณ
- ปญหาการงบประมาณของ
ไทย
การบริหารหนี้สาธารณะ
- ความหมายและความจําเปน
ของหนี้สาธารณะ
- ผลกระทบของการกอหนี้
สาธารณะ
- การบริหารหนี้สาธารณะ
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

3

-นักศึกษาวิเคราะหปญ
 หาหนีส้ าธารณะของ
ประเทศไทยและนําเสนอแนวทางการแกปญหา
หนี้สาธารณะและวินัยทางการคลัง

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

3

-การผานเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ

รศ.ดร.รุงภพ
คงฤทธิ์ระจัน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ดานความรู

ผลการเรียนรู

1) พัฒนานิสัยและ
ประพฤติตนอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม
และดวยความ
รับผิดชอบทั้งในสวน
ตน และสวนรวม
1) เขาใจความรูและ
หลักการของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ
1-15
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียง
ของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
1) การทดสอบยอย
4, 7, 9,
2) การสอบปลายภาคเรียน
11, 14,
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 12
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน

30% แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 30%

30% แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 30%
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1) สามารถคนหา
ขอเท็จจริงและทําความ
เขาใจปรากฏ
การณที่เกี่ยวของกับรัฐ
ประศาสนศาสตร จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย

1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยู
บนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร
ตํารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมในการ
เรียนการสอน
3) ประเมินการประยุกตความรูที่เรียนมา
เพื่อนําไปอธิบายแกปญหาจากปรากฏ
การณทางสังคม
1) มีความรับผิดชอบใน 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
การพัฒนาตนเองและ แสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
แสดงออกซึงภาวะผูนํา รายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
และสมาชิกที่ดีของกลุม รวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบ
ถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ดําเนิน
กิจกรรม

1) มี ทั ก ษะในการ
ใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อ เปน
เครื อ งมื อ ในการ
คนคว าหาความรู
และ การนํ าเสนอ
ขอมูล ทางรัฐ
ประศาสนศาสตรใน
รูป แบบที
หลากหลายไดอย าง
เหมาะสมกั บ
กลุมบุคคลตางๆ

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช
ทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
การนําเสนอตอชั้นเรียน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล

2, 4, 7,
9, 11,
14, 15

20%แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 20%

7,8,11,
12, 13,
15

10%แบงเปน
ผลการเรี ย นรู
ที 1) = 10%

4,6,11,
12,13,
15

10%แบงเปน
ผลการเรียนรู
ที 1) = 10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พันธรักษ ผูกพันธุ, 2560. เอกสารเย็บมุม วิชา การคลังและงบประมาณสาธารณะ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. การคลังและงบประมาณ. (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จรัส สุวรรณมาลา, 2556. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 1:
สถาบันการคลัง. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไพรัช ตระการศิรินนท, 2550. การคลังภาครัฐ. เชียงใหม: เอ็นสแควรกราฟฟคพริ้นท
วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550. ความเสี่ยงทางการคลัง ความเสี่ยงของรัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
จรัส สุวรรณมาลา, 2556. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 2: รัฐ
และระบบเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
---------------------, 2556ค. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 3:
รายไดภาครัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
---------------------, 255. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 4:
รายจายภาครัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สุนทร ราชวงศศึก, 2553. การบริหารการคลัง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยผูเรียนในรายวิชานี้ ประเมินจาก
1. แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนในหัวขอตางๆ
9
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2. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น
3. ผลการเรียนของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
เก็บขอมูลเพื่อการประเมินการสอนจาก
1. แบบประเมินผูสอน
2. ผลการเรียนของผูเรียน
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยนําผลการประเมินที่ไดรับจากขอ 1 และ 2 มาทําการวิเคราะหและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการสนใจของผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. สรุปการดําเนินงานของรายวิชา สงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. นําขอเสนอแนะของผูเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอน สื่อ และวิธีการสอน มาวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิผ ลในการจั ดการเรีย นการสอนให ม ากขึ้น และเกิดการ
เรียนรูรวมกัน
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