รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553325
ชื่อรายวิชา การคลังและงบประมาณสาธารณะ (Fiscal and Public Budgeting)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูประสานงานรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.พันธรักษ ผูกพันธุ
4.2 อาจารยผูสอน
อาจารย ดร.พันธรักษ ผูกพันธุ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ความหมายของการคลังและการงบประมาณ กลไกใน
การบริห ารการคลั งและงบประมาณ ระบบการคลั ง นโยบายทางเศรษฐกิ จ นโยบายการคลั ง นโยบาย
การเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและ
การวิเคราะหงบประมาณ ปญหาการงบประมาณของประเทศไทยได
1.2 ผูเรียนสามารถรวบรวมและสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณสาธารณะอยาง
เชื่อมโยง เปนระบบ
1.3 ผูเรียนมีวินัยดานการแตงกาย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
1.4 ผูเรียนเคารพความคิ ดเห็ นของผูอ่ืน กล าแสดงออก มี ความเปน ผูนําและผูตาม สื่อสารและ
นําเสนอความคิดไดอยางมีประสิทธิผล
1.5 ผู เรีย นสามารถใช เทคโนโลยีส ารสนเทศคน ควาขอมูล จากแหลงการเรีย นรูตาง ๆ สามารถ
วิเคราะหความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและใชประโยชนในการศึกษาไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อเสริมสรางใหนั กศึกษามีความรูเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณสาธารณะ สามารถอธิบาย
ความรู ในแต ล ะประเด็ น และเชื่ อ มโยงความรู สูก ารดํารงชี วิตในสังคมป จ จุ บั น หรือ อนาคต สามารถคิ ด
วิเคราะห สังเคราะหประเด็นทางดานการคลังและงบประมาณสาธารณะ ตลอดจนปญหาการงบประมาณ
ของประเทศไทยที่อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของการคลั งและการงบประมาณ กลไกในการบริห ารการคลังและ
งบประมาณโดยมุ งเนน ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ
ระบบภาษีอากร รายรับ รายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ รวมถึงเทคนิคและการ
วิเคราะหงบประมาณ ปญหาการงบประมาณของประเทศไทย
Concepts, theories and definitions of public finance and budgeting, focusing on the
finance system, fiscal policy, monetary policy and budgeting policy, taxation, government
revenues and expenditures, public debts, budgeting process including techniques and
analysis of budget and problems of budgeting in Thailand
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

ปฏิบัติงาน/
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง ตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายกลุมหรือ
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษาหรือแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา อยางนอย
2 ชั่วโมง ตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา
 1.1.1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและดวยความรับผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและสวนรวม
1.1.2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมโดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) กําหนดกติกาในเรื่องวินัยดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ การไม
ทุจริตในการสอบ
2) ผูสอนสอดแทรกเรื่องของวินัยดานการแตงกาย คุณธรรม จริยธรรม ความตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากวินัยและความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและสงงาน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองการพัฒนา
2.1.1) มี ค วามรู แ ละความเขา ใจหลั ก ความสํ า คั ญ ของกฎหมาย ระบบ กลไก
และความสัมพันธกับสถาบันภาครัฐและความยุติธรรมในสังคม
2.1.2) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2.1.3) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
และขอบังคับที่ เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.1.4) ตระหนั กรูถึงงานวิจัย ในปจจุบั น ที่เกี่ยวของกั บการแกปญ หาและการตอยอด
องคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนบรรยายถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคลังและงบประมาณ กลไกในการ
บริหารการคลังและงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการ
คลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ
กระบวนการงบ ประมาณ เท คนิ ค และการวิ เ คราะห ง บป ระมาณ ป ญ ห า
การงบประมาณของประเทศไทย
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2) กิจกรรมกลุมเพื่อระดมสมองศึกษาประเด็นตามที่ไดรับมอบหมาย
3) การแสวงหาความรูดวยตนเองภายใตการดูแลของผูสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบกอนหรือหลังเรียน
2) การทดสอบกลางภาค
3) การทดสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา
3.1.1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณ
หรื อ สภาพ ปญ หาที่ เกี่ ย วขอ งระหวา งกฎหมาย สถาบั น ภาครั ฐ และความ
ยุติธรรมในสังคม
3.1.2) สามารถคน หาขอ เท็ จ จริ ง และทํ า ความเขา ใจปรากฏการณที่ เกี่ ย วขอ งกั บ
รัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
3.1.3) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอนโดยใชความรู
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขได
อยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) การระดมสมองหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ผูสอนใชบทความ ขาวหรือประเด็นเกี่ยวกับการคลังหรืองบประมาณสาธารณะจากสื่อ
ออนไลน มาเป นโจทยให ผูเรียนฝกการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงองคความรูกับแนวคิ ด
รัฐประศาสนศาสตรดานอื่น ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การนําเสนอผลงาน ขอเขียน
2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
4.1.1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม
4.1.2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและ
แสดงความเห็ น ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ประเด็ น ทางนิ ติ ศ าสตร รั ฐ ศาสตร และรั ฐ
ประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
4.1.3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและ บริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น
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2) ผูสอนมอบหมายงานกลุมใหผูเรียนทําการศึกษาคนควาประเด็นเกี่ยวกับการคลังและ
งบประมาณสาธารณะ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การสังเกตในระหวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ผลงานจากการศึกษาคนควาและนําเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
5.1.1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยาง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ
5.1.2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้น พื้น ฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ ประเด็ น
ปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
5.1.3) สามารถสื่อสารประเด็น ทางนิ ติศาสตร รัฐ ศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหผูเรียนใช smart devices เชน smartphone หรือ tablet สืบคน
ขอมูลเบื้องตนจากอินเตอรเน็ตและนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
2) ใชโปรแกรม Kahoot! ในการทดสอบกอนหรือหลังเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ผลการใชโปรแกรม Kahoot! จากการทดสอบ
2) การถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอมูลจากอินเตอรเน็ต

1. แผนการสอน
สัปดาห หัวขอการสอน/Learning outcome
ที่
1
- บรรยายคําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมาย
ขอบเขตของวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล แหลงเรียนรู
นอกหองเรียน ชองทางการสืบคน ชอง
ทางการติดตอหรือขอคําปรึกษาจากผูสอน
- การทดสอบกอนเรียนเกี่ยวกับการคลัง
และงบประมาณสาธารณะ
- บรรยายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคลัง
สาธารณะ ความหมาย ความสําคัญ
2
- แนวคิดเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ
- หนาที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง - บรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ทางการคลังและงบประมาณสาธารณะ
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับประเด็นทางการ
คลังและงบประมาณสาธารณะแลว
อภิปรายตามโจทยที่ไดรับ ผูสอนสุม
ตัวอยางคําตอบมาอธิบาย
- ทดสอบกอนเรียนดวยโปรแกรมKahoot!
3 ชั่วโมง - ใหนักศึกษาเตรียมประเด็นทางการคลัง
และงบประมาณสาธารณะมาอภิปราย
ถึงหนาที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
- นักศึกษานําเสนอผลจากการระดม
สมองในชั้นเรียน
- บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการคลัง
สาธารณะ พัฒนาการของแนวคิด
เกี่ยวกับการคลัง หนาที่ทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล
- ทดสอบหลังเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3,
บรรยายจากโปรแกรม
1.4
MS PowerPoint
- บทความ/ขาวใน
ประเด็นเกี่ยวกับการคลัง
และงบประมาณ
สาธารณะ
- โปรแกรม Kahoot!

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3,
อ.ดร.
บรรยายจากโปรแกรม
1.5
พันธรักษ
ผูกพันธุ
MS PowerPoint
- โปรแกรม Kahoot!
- ขาวหรือบทความจาก
อินเตอรเน็ต

สื่อการสอน

- ทฤษฎีการคลังเกี่ยวกับสินคาสาธารณะ
- สินคาสาธารณะ
- สินคาเอกชน

- ทฤษฎีการคลังเกี่ยวกับผลกระทบ
ภายนอก
- ทฤษฎีการคลังเกีย่ วกับทางเลือกของ
สังคม (Public Choice Theory)

4

5

สัปดาห หัวขอการสอน/Learning outcome
ที่
3
- กลไกในการบริหารงานคลัง
- สถาบันทางการคลัง
- โครงสรางทางการคลัง
- ระบบบริหารงานคลัง

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง - บรรยายเกีย่ วกับกลไกในการ
บริหารงานคลัง สถาบันการคลัง
โครงสรางทางการคลัง ระบบบริหารงาน
คลัง
- ใหนักศึกษาใช smartphone คนควา
คําตอบตามโจทยที่ไดรับและเขียน
บันทึกสง
3 ชั่วโมง - ทดสอบกอนเรียน
- ใหนักศึกษาเลนเกมแยกประเภทสินคา
สาธารณะกับสินคาเอกชนและอธิบาย
เหตุผล
- บรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีสินคา
สาธารณะ ความหมาย ความแตกตาง
จากสินคาเอกชน
3 ชั่วโมง - ใหนักศึกษาจับกลุมระดมสมองถก
ประเด็นเกี่ยวกับทางเลือกของสังคมกับ
บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล
นําเสนอตัวอยางผลงานกลุมในชั้นเรียน
- บรรยายเกีย่ วกับทฤษฎีผลกระทบ
ภายนอก ทฤษฎีทางเลือกของสังคม
- ภาพสไลดประกอบการ
บรรยายจากโปรแกรม
MS PowerPoint
- บทความหรือประเด็น
ที่นักศึกษาสืบคน

ขอ 1.1, 1.2, 1.4

- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3,
บรรยายจากโปรแกรม
1.4
MS PowerPoint
- เกม

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.4,
อ.ดร.
บรรยายจากโปรแกรม
1.5
พันธรักษ
MS PowerPoint
ผูกพันธุ

สื่อการสอน

มคอ. 3

8

7

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง - นําตัวอยางผลกระทบของนโยบาย
เศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศให
นักศึกษาทําการวิเคราะหหาความสําคัญ
และผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจ
- บรรยายความหมาย วัตถุประสงค
ประเภทของนโยบายการคลัง
- ทดสอบหลังเรียนหัวขอนโยบายการ
คลัง
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาตาม
โจทยที่ไดรับและสงงานในสัปดาหที่ 7
- ความหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย 3 ชั่วโมง - บรรยายเกี่ยวกับความหมาย
การเงิน
วัตถุประสงค ความสําคัญ ที่มาของ
- ที่มาของนโยบายการเงิน
นโยบายการเงิน
- ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย
- บรรยายถึงบทบาทของธนาคารกลาง
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ FinTech
และธนาคารพาณิชยในทางเศรษฐกิจ
- สุมตัวอยางคําตอบของนักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็น FinTech และนํามา
อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของ FinTech
ตอนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
หรือตอตัวนักศึกษา
สอบกลางภาค
1 ชั่วโมง - สอบกลางภาค
30 นาที

สัปดาห หัวขอการสอน/Learning outcome
ที่
6
- ความสําคัญของนโยบายเศรษฐกิจ
- ความหมาย วัตถุประสงค ประเภทของ
นโยบายการคลัง

- ขอสอบกลางภาค

- ภาพสไลดประกอบการ
บรรยายจากโปรแกรม
MS PowerPoint
- บทความหรือประเด็น
เกี่ยวกับ FinTech หรือ
นโยบายการเงิน

-

ขอ 1.1, 1.2, 1.5

-

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3
อ.ดร.
บรรยายจากโปรแกรม
พันธรักษ
MS PowerPoint
ผูกพันธุ
- บทความหรือประเด็น
เกี่ยวกับนโยบาย
เศรษฐกิจ
- โปรแกรม Kahoot!

สื่อการสอน

มคอ. 3

- แนวคิด ที่มา ความหมาย และ
วัตถุประสงคของการภาษีอากร
- ระบบภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาษี
อากร
- การจัดเก็บภาษีอากรของไทย

- ประเภทของภาษีอากร
- ภาระภาษี
- ภาษีในชีวิตประจําวัน: ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต

10

11

สัปดาห หัวขอการสอน/Learning outcome
ที่
9
รายรับของรัฐบาล
- ความหมาย วัตถุประสงค ประเภทของ
รายรับของรัฐบาล
- ความแตกตางระหวางรายรับกับรายได
ของรัฐบาล

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง - ทดสอบกอนเรียนเรื่องรายรับของ
รัฐบาล
- บรรยายเกี่ยวกับความหมาย
วัตถุประสงค ประเภทของรายรับของ
รัฐบาล
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาใน
ประเด็นเกี่ยวกับการภาษีอากรและสง
งานในสัปดาหที่ 10
3 ชั่วโมง - ทดสอบกอนเรียน
- ศึกษาวิเคราะหบทความหรือประเด็น
เกี่ยวกับภาษีอากร นําเสนอเปนขอเขียน
หรือปากเปลา
- บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ที่มา
ความหมาย และวัตถุประสงคของการ
ภาษีอากร ระบบภาษีอากร หลักการ
จัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บภาษีอากร
ของไทย
3 ชั่วโมง - ทดสอบกอนเรียน
- บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ที่มา
ความหมาย และวัตถุประสงคของการ
ภาษีอากร ระบบภาษีอากร หลักการ
จัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บภาษีอากร
- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3,
บรรยายจากโปรแกรม
1.4, 1.5
MS PowerPoint
- ขาวหรือประเด็น
เกี่ยวกับภาษีอากร

- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3,
บรรยายจากโปรแกรม
1.4
MS PowerPoint
- ขาวหรือประเด็น
เกี่ยวกับภาษีอากร
- โปรแกรม Kahoot!

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3,
อ.ดร.
บรรยายจากโปรแกรม
1.5
พันธรักษ
MS PowerPoint
ผูกพันธุ
- บทความหรือประเด็น
เกี่ยวกับรายรับของ
รัฐบาล
- โปรแกรม Kahoot!

สื่อการสอน

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

14

ขอ 1.1, 1.2

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.4
บรรยายจากโปรแกรม
MS PowerPoint
- งบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 25582562
- บทความหรือประเด็น
เกี่ยวกับการงบประมาณ
ของไทย
- ความหมาย วัตถุประสงค ลักษณะของหนี้ 3 ชั่วโมง - บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย
- ภาพสไลดประกอบการ ขอ 1.1, 1.2, 1.3,
สาธารณะ
วัตถุประสงค ลักษณะของหนี้สาธารณะ บรรยายจากโปรแกรม
1.5
- ผลกระทบของการกอหนี้สาธารณะ
ผลกระทบ และการบริหารหนี้สาธารณะ MS PowerPoint
- การบริหารหนี้สาธารณะ
- บรรยายถึงความสัมพันธของนโยบาย - ขาวหรือประเด็น
การคลัง นโยบายการเงิน กับการกอหนี้ เกี่ยวกับหนี้สาธารณะ

- กระบวนการงบประมาณ
- เทคนิคการวิเคราะหงบประมาณ
- ปญหาการงบประมาณของไทย

- ภาพสไลดประกอบการ
บรรยายจากโปรแกรม
MS PowerPoint

- โปรแกรม Kahoot!
- เกม

สื่อการสอน

13

ของไทย
- เกมคนหาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
สรรพสามิต
3 ชั่วโมง - บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับรายจายของ
รัฐบาล แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
การงบประมาณ ระบบงบประมาณ
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
GFMIS และ e-GP และสรุปงานสง
3 ชั่วโมง - บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห
งบประมาณ ปญหาการงบประมาณของไทย
- ใหนักศึกษานําขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจายของไทยตั้งแตป
พ.ศ. 2558-2562 มาวิเคราะหถึงปญหา
การงบประมาณของไทย/ความสําคัญ
ของงบประมาณรายจายตอประเทศ

จํานวน
ชั่วโมง

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรายจายรัฐบาล
- การงบประมาณกับการบริหาร
- ระบบงบประมาณ
- GFMIS และ e-GP

หัวขอการสอน/Learning outcome

12

สัปดาห
ที่

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

ผูสอน

มคอ. 3

หัวขอการสอน/Learning outcome

- ทบทวนสรุปความรูเกี่ยวกับรายรับของ
รัฐบาล รายจายสาธารณะ หนี้สาธารณะ
การงบประมาณ

สอบปลายภาค

สัปดาห
ที่

15

16

กิจกรรมการเรียนการสอน

1 ชั่วโมง - สอบปลายภาค
30 นาที

สาธารณะ
- ทดสอบหลังเรียน
3 ชั่วโมง - ทบทวนประเด็นสําคัญเกี่ยวกับรายรับ
ของรัฐบาล รายจายสาธารณะ หนี้
สาธารณะ การงบประมาณ

จํานวน
ชั่วโมง
- ภาพสไลดประกอบการ
ทบทวนความรูจาก
โปรแกรม MS
PowerPoint
- ขอสอบปลายภาค

- โปรแกรม Kahoot!

สื่อการสอน

-

ขอ 1.1, 1.2, 1.3

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

-

อ.ดร.
พันธรักษ
ผูกพันธุ

ผูสอน

มคอ. 3

ประเมินผลระหวางภาค รอยละ 60
ประเมินผลปลายภาค รอยละ 40
รวม 100 คะแนน
ตัดเกรดแบบอิงกลุม
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรูที่ได
ที่
(ระบุขอ)
1
1.1.1

วิธีการประเมิน

2

2.1.1, 2.1.2, 3.1.2

3

4.1.1

4

5.1.1

วินัยและ
ความตรงตอเวลา
สอบกลางภาค ทดสอบกอน
หรือหลังเรียน
ระดมสมอง เกม
นําเสนอผลงาน
คนควาจากอินเตอรเน็ต

5

2.1.1, 2.1.2, 3.1.2

สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
1, 2, 6, 8, 9,
10, 11, 14
4, 6, 11, 13

สัดสวนของการ
ประเมินผล
รอยละ 5

3, 5,
6, 7, 12
16

รอยละ 5

รอยละ 30
รอยละ 20

รอยละ 40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
พันธรักษ ผูกพันธุ, 2562. เอกสารประกอบการเรียน วิชา การคลังและงบประมาณสาธารณะ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อัดสําเนา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. การคลังและงบประมาณ. (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
จรัส สุวรรณมาลา, 2556ก. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 1:
สถาบันการคลัง. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไพรัช ตระการศิรินนท, 2550. การคลังภาครัฐ. เชียงใหม: เอ็นสแควรกราฟฟคพริ้นท
วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550. ความเสี่ยงทางการคลัง ความเสี่ยงของรัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
จรัส สุวรรณมาลา, 2556ข. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 2: รัฐ
และระบบเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จรัส สุวรรณมาลา, 2556ค. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 3:
รายไดภาครัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จรัส สุวรรณมาลา, 2556ง. การคลังภาครัฐวาดวยการแยงชิง หักหลัง และสุมเสี่ยง ภาค 4:
รายจายภาครัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สุนทร ราชวงศศึก, 2553. การบริหารการคลัง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยผูเรียนในรายวิชานี้ ประเมินจาก
1. แบบทดสอบกอนเรียนหรือหลังเรียนในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณสาธารณะ
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 ทธิภ าพและประสิท ธิผ ลในการจั ดการเรีย นการสอนให ม ากขึ้น และเกิดการ
เรียนรูรวมกัน

