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อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1.1 รหัสวิชา 2552316
1.2 ชื่อรายวิชา การคลังและงบประมาณสาธารณะ (Fiscal and Public Budgeting)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ความหมายของการคลังและการงบประมาณ กลไกในการ
บริหารการคลังและงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
ของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการ
วิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย ได้
2. ผู้เรียนสามารถรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณอย่างเชื่อมโยงและ
เป็นระบบ
3. ผู้เรียนมีวินัย ความตรงต่อเวลา
4. ผู้ เรีย นเคารพความคิดเห็ น ของผู้ อื่น กล้าแสดงออก ฝึกความเป็นผู้ นาและผู้ตาม สื่อสารและ
นาเสนอความคิดได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรียน
เลือกใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิเคราะห์ข้อมูล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเสริมสร้างให้นั กศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการคลั งและงบประมาณสาธารณะ สามารถอธิบาย
ความรู้ ในแต่ ล ะประเด็ น และเชื่ อ มโยงความรู้ เพื่ อ วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ป ระเด็ น ทางด้ านการคลั งและ
งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทยได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายของการคลังและการงบประมาณ กลไกในการบริหารการคลังและ
งบประมาณโดยมุ่งเน้น ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ
ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ รวมถึงเทคนิคและการ
วิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
Study concepts and theories and definitions of fiscal and budgeting, mechanic of
administrative fiscal and budgeting. Focusing on the fiscal system, policy of fiscal and
budgeting, public finance, economic policy, tax policy, revenue and expenditure
government, public debt, budgeting processes, technical analysis on Thai government, and
the problems of budgeting in Thailand
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษา

ปฏิบัติงาน/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายกลุ่มหรือ
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษาหรือแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา อย่างน้อย
2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา
(1) ผู้เรียนมีวินัยในการแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่คุยรบกวนผู้อื่นในขณะอยู่ใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
(2) ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาทั้งในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ผู้เรียนไม่ทุจริตในการสอบ
1.2 วิธีการสอน
(1) อธิบายและกาหนดข้อตกลงร่วมกันเรื่องวินัย ความตรงต่อเวลา การไม่ทุจริตในการสอบ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากวินัยนักศึกษาและความตรงต่อเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องการพัฒนา
(1) ผู้เรียนอธิบายความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ กลไกในการบริหารการ
คลังและงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
ของรั ฐ ระบบภาษี อ ากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้ ส าธารณะ กระบวนการงบประมาณ
เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทยได้
2.2 วิธีการสอน
(1) ผู้สอนบรรยายถึงแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณ กลไกในการบริหาร
การคลั งและงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิ น ของรั ฐ ระบบภาษี อ ากร รายรั บ รายจ่ า ยของรั ฐ หนี้ ส าธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
(2) ผู้สอนใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับกลุ่มเพื่อวัดความเข้าใจจากการบรรยาย
และกระตุ้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา
(1) ผู้เรียนสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ การคลังและงบประมาณของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางการคลังของประเทศที่กระทบต่อการดาเนินชีวิตได้
3.2 วิธีการสอน
(1) ผู้สอนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ผู้สอนใช้ข่าวหรือกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการคลังหรืองบประมาณสาธารณะทีม่ าให้ผู้เรียนฝึกการ
คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงองค์ความรู้กับแนวคิดอื่น ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากสังเกตในระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
(1) ผู้เรียนสื่อสารความคิดกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนสามารถแสดงภาวะผู้นาหรือการเป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างเหมาะสม เคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งในการแสดงออกทางความคิดได้
4.2 วิธีการสอน
(1) ผู้สอนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
(1) ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน สามารถเลือกใช้สื่อและเลือกใช้ประโยชน์
ข้อมูลเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(2) ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายให้ ผู้เรียนใช้สื่อออนไลน์ค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาเพื่อพัฒ นาทักษะด้านการ
สื่อสารในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
เนื้อหาสาระ
ที่
1
ปฐมนิเทศรายวิชา
- แนะนาผู้สอน ช่องทางการ
ติดต่อผู้สอน
- แนะนาวิชา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล
- แนะนาหนังสือ ตารา แหล่ง
เรียนรู้ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการคลัง
และงบประมาณสาธารณะ
- ความรู้เกี่ยวกับเงินตรา
- ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ

2

3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. บรรยาย
2. ชมรายการ Poll
Talk EP. 2 ตอน
“เสียงบ่นของคนไทย
ณ วันนี้”
3. ชมรายการ การคลัง
งบประมาณแผ่นดิน
หนี้สาธารณะ
4. ชมรายการรู้จริง
เศรษฐกิจไทย ตอน
เศรษฐกิจโตได้อย่างไร

สื่อการสอน/แหล่ง
ผู้สอน
เรียนรู้
1. มคอ. 3
อ.ดร.
2. MS Power Point
พันธรักษ์
3. คู่มือการใช้งาน
ผูกพันธุ์
โปรแกรมภาษาอังกฤษ
มัลติมีเดีย ชุด English
Discoveries Online
4. YouTube: รายการ
Poll Talk EP. 2 ตอน
“เสียงบ่นของคนไทย ณ
วันนี้”
https://youtu.be/
pP9YeRo9EUg
5. YouTube รายการ
การคลัง งบประมาณ
แผ่นดิน หนี้สาธารณะ
https://youtu.be/
qVqF9XFygtc
6. YouTube รายการรู้
จริงเศรษฐกิจไทย ตอน
เศรษฐกิจโตได้อย่างไร
https://youtu.be/
E4ID6zQBhas
แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎี
1. บรรยาย
1. MS Power Point
อ.ดร.
ทางการคลังและงบประมาณ 2. อ่านนิตยสาร
2. โปรแกรมฯ English พันธรักษ์
(1)
ออนไลน์ เรื่อง “Miles Discoveries Online
ผูกพันธุ์
- ความหมายของการคลังและ instead of money” 3. YouTube รายการ
การงบประมาณ
3. ชมรายการ What is What is Public
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
Public Finance?
Finance?
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
https://youtu.be/
กฎหมาย
HcEZa3-mQxs
แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎี
1. บรรยาย
1. MS Power Point
อ.ดร.
ทางการคลังและงบประมาณ 2. ชมรายการรู้จริง
2. YouTube รายการรู้ พันธรักษ์
(2)
เศรษฐกิจไทย ตอน เงิน จริงเศรษฐกิจไทย ตอน ผูกพันธุ์
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สัปดาห์
ที่

4

5

6

7

เนื้อหาสาระ

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อการสอน/แหล่ง
สอน
เรียนรู้
- เศรษฐกิจมหภาค
เฟ้อคืออะไรและเกิดขึ้น เงินเฟ้อคืออะไรและ
- ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ
ได้อย่างไร
เกิดขึ้นได้อย่างไร
https://youtu.be/
kL07184yrMc
แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎี
1. บรรยาย
1. MS Power Point
ทางการคลังและงบประมาณ 2. ชมรายการรู้จริง
2. YouTube รายการรู้
(3)
เศรษฐกิจไทย ตอน
จริงเศรษฐกิจไทย ตอน
- ทฤษฎีการเลือกของสังคม
วิกฤตเศรษฐกิจต้มยา วิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง
- ทฤษฎีผลกระทบภายนอก
กุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร
เกิดขึ้นได้อย่างไร
และตอน “อัตรา
https://youtu.be/
ดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับ vMfD8gq7aSc และ
เศรษฐกิจอย่างไร?”
https://youtu.be/
pRVt7aqlhIo
แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎี
1. บรรยาย
1. MS Power Point
ทางการคลังและงบประมาณ 2. ชมรายการ สุขพอที่ 2. YouTube รายการ
(4)
พ่อให้ ตอน เกษตร
สุขพอที่พ่อให้ ตอน
- เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่
เกษตรทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
3. ชมรายการ แนวคิด https://youtu.be/
ปรัชญาเศรษฐกิจ
rJedTtbt4Uo
พอเพียงกับการทางาน 3. YouTube รายการ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการทางาน
https://youtu.be/
cwH9KL_QpKw
กลไกในการบริหารการคลัง 1. บรรยาย
1. MS Power Point
และงบประมาณ (1)
- ระบบการคลัง
- สถาบันการคลัง
นโยบายทางเศรษฐกิจ (1)
1. อ่านนิตยสาร
1. MS Power Point
- ความหมาย
ออนไลน์ เรื่อง
2. โปรแกรมฯ โปรแกรม
- ประเภทของนโยบายทาง
“Japan’s Plan for
ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย
เศรษฐกิจ
Economic Growth” ชุด English
2. บรรยาย
Discoveries Online
3. ชมรายการถอดรหัส 3. YouTube รายการ
ศัพท์เศรษฐกิจ EP. 5 ถอดรหัสศัพท์เศรษฐกิจ

ผู้สอน

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์
อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์
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สัปดาห์
ที่

8

9

10

11

เนื้อหาสาระ

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อการสอน/แหล่ง
สอน
เรียนรู้
ตอน อัตราเงินเฟ้อ
EP. 5 อัตราเงินเฟ้อ
(2.35 นาที)
https://youtu.be/
MjgvXvBzIAc
นโยบายทางเศรษฐกิจ (2)
1. บรรยาย
1. MS Power Point
- พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. กรณีตัวอย่าง
2. แบบทดสอบ
- ปัญหาเศรษฐกิจ
3. ชมรายการรู้จริง
3. YouTube รายการรู้
เศรษฐกิจไทย ตอน
จริงเศรษฐกิจไทย ตอน
อัตราแลกเปลี่ยน เงิน อัตราแลกเปลี่ยน เงิน
แข็ง เงินอ่อน เพราะ
แข็ง เงินอ่อน เพราะ
อะไร
อะไร
https://youtu.be/
ZKIzgDFpcvc
นโยบายการคลัง
1. บรรยาย
1. MS Power Point
- ความหมายและความสาคัญ 2. อ่านนิตยสาร
2. บทความจากนิตยสาร
- วัตถุประสงค์ของนโยบาย
ออนไลน์ เรื่อง “Will ออนไลน์ เรื่อง “Will
การคลัง
that be cash … or that be cash … or
- ประเภท
seashells?”
seashells?”
3. โปรแกรมฯ โปรแกรม
ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย
ชุด English
Discoveries Online
นโยบายการเงินของรัฐ
1. บรรยาย
1. MS Power Point
- ความหมายและความสาคัญ 2. ชมรายการถอดรหัส 2. YouTube รายการ
- วัตถุประสงค์ของนโยบาย
ศัพท์เศรษฐกิจ EP. 3 ถอดรหัสศัพท์เศรษฐกิจ
การเงิน
ตอน นโยบายการเงิน EP. 3 ตอน นโยบาย
(2.48 นาที)
การเงิน
https://youtu.be/
UhrndGN5Smo
นโยบายการคลังและนโยบาย 1. บรรยาย
1. MS Power Point
การเงินของรัฐ
2. ชมรายการถอดรหัส 2. YouTube รายการ
- เศรษฐกิจดิจิทัลกับประเทศ ศัพท์เศรษฐกิจ EP. 8 ถอดรหัสศัพท์เศรษฐกิจ
ไทย 4.0
ตอน Cryptocurrency EP. 8 ตอน
(2.24 นาที)
Cryptocurrency
https://youtu.be/
XgnAPONOpyY

ผู้สอน

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์
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สัปดาห์
เนื้อหาสาระ
ที่
12 ระบบภาษีอากรและรายรับ
ของรัฐ
- ความหมาย ความสาคัญ
- วัตถุประสงค์
- ประเภทรายรับของรัฐ
- แหล่งที่มาของภาษีอากรและ
รายรับของรัฐ
13

รายจ่ายของรัฐ
- ความหมาย
- วัตถุประสงค์
- ประเภทรายจ่ายของรัฐ

14

หนี้สาธารณะ
- ความหมาย
- วัตถุประสงค์
- ผลกระทบ

15

กระบวนการงบประมาณ
- กระบวนการงบประมาณ
รายรับและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของรัฐ
- เทคนิคและการวิเคราะห์
งบประมาณ
- ปัญหาการงบประมาณของ
ประเทศไทย
สอบปลายภาค

16

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
1. บรรยาย
2. ชมรายการรู้จริง
เศรษฐกิจไทย ตอน
ทาไมเราถึงต้องเสีย
ภาษี และตอน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
คืออะไร? ถ้าขึ้นเป็น
10% จะส่งผลอย่างไร?
1. บรรยาย
2. ชมรายการรู้จริง
เศรษฐกิจไทย ตอน ถ้า
รัฐบาลใช้งบขาดดุล ใช้
จ่ายเยอะ ประเทศจะ
เป็นอะไรมั้ย?

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้
1. MS Power Point
2. YouTube รายการรู้
จริงเศรษฐกิจไทย ตอน
ทาไมเราถึงต้องเสียภาษี
https://youtu.be/
N6RWrTWjA94 และ
https://youtu.be/
Y5vwNSvN64A (VAT)
1. MS Power Point
2. YouTube รายการรู้
จริงเศรษฐกิจไทย ตอน
ถ้ารัฐบาลใช้งบขาดดุล
ใช้จ่ายเยอะ ประเทศจะ
เป็นอะไรมั้ย?
https://youtu.be/
haOXUePPzFw
1. บรรยาย
1. MS Power Point
2. ชมรายการรู้จริง
2. YouTube รายการรู้
เศรษฐกิจไทย ตอน
จริงเศรษฐกิจไทย ตอน
รัฐบาลมีหนี้สาธารณะ รัฐบาลมีหนี้สาธารณะ
ประเทศจะเจ๊งหรือไม่? ประเทศจะเจ๊งหรือไม่?
https://youtu.be/
kWUb3IOnJJA
1. บรรยาย
1. MS Power Point
2. ชมรายการรู้จริง
2. YouTube รายการรู้
เศรษฐกิจไทย ตอน เงิน จริงเศรษฐกิจไทย ตอน
คงคลังเหลือน้อย
เงินคงคลังเหลือน้อย
ประเทศจะถังแตกแค่ ประเทศจะถังแตกแค่
ไหน?
ไหน?
https://youtu.be/
ohTM7O-LK3M
1. สอบปลายภาค
1. ข้อสอบปลายภาค

ผู้สอน
อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์

อ.ดร.
พันธรักษ์
ผูกพันธุ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
1
- คุณธรรมจริยธรรม
2
3
4

- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ความรู้และทักษะด้านปัญญา
เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
สาธารณะ

วิธีการประเมิน
วินัยและ
ความตรงต่อเวลา
ทางานกลุ่ม
การค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ตลอดภาค
ร้อยละ 5
การศึกษา
1, 2, 7, 9

ร้อยละ 30

8
16

ร้อยละ 35
ร้อยละ 30

ทดสอบ
สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พันธรักษ์ ผูกพันธุ์, 2563. เอกสารประกอบการเรียน วิชา การคลังและงบประมาณสาธารณะ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จรัส สุวรรณมาลา, 2556. การคลังภาครัฐว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง ภาค 1:
สถาบันการคลัง. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2550. การคลังภาครัฐ. เชียงใหม่: เอ็นสแควร์กราฟฟิคพริ้นท์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557. การคลังและงบประมาณ. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550. ความเสี่ยงทางการคลัง ความเสี่ยงของรัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จรัส สุวรรณมาลา, 2556. การคลังภาครัฐว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง ภาค 2: รัฐ
และระบบเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
---------------------, 2556ค. การคลังภาครัฐว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง ภาค 3:
รายได้ภาครัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
---------------------, 255. การคลังภาครัฐว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง ภาค 4:
รายจ่ายภาครัฐ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุนทร ราชวงศ์ศึก, 2553. การบริหารการคลัง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยผู้เรียนในรายวิชานี้ ประเมินจาก
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนในหัวข้อต่างๆ
2. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
3. ผลการเรียนของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอนจาก
1. แบบประเมินผู้สอน
2. ผลการเรียนของผู้เรียน
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยนาผลการประเมินที่ได้รับจากข้อ 1 และ 2 มาทาการวิเคราะห์และ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการสนใจของผู้เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. สรุปการดาเนินงานของรายวิชา ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. นาข้อเสนอแนะของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอน สื่อ และวิธีการสอน มาวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
เพื่อเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพและประสิท ธิผ ลในการจัดการเรียนการสอนให้ ม ากขึ้น และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน
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