
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร     ขอนแก6น / คณะสังคมศาสตร> / รัฐศาสตร> / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

                                                 บัณฑิต 

 

หมวดท่ี ๑ ขQอมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา  

    ๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 

         (Public Budgeting and Fiscal Administration) 

๒.จำนวนหนVวยกิต   

     ๓ หน6วยกิต (๓-๐-๖) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร> 

๔.อาจารยWผูQรับผิดหลักสูตร, อาจารยWผูQรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยWผูQสอน 

     อาจารยWผูQรับผิดชอบหลักสูตร ผศ. ดร.นิเทศ สน่ันนารี   

     อาจารยWผูQรับผิดชอบรายวิชา ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี   

     อาจารยWผูQสอน ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี  

     อาจารยWผูQสอน ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

๕.ภาคการศึกษา / ช้ันป\ท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๖๔  ช้ันปlท่ี ๓ 

๖.รายวิชาท่ีตQองเรียนมากVอน (Pre-requisite) (ถQามี) 

     ๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

                    (Public Policy and Planning) 

๗.รายวิชาท่ีตQองเรียนพรQอมกัน (Co-requisites) (ถQามี) 

     ๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย> 

                    (Human Resources Administration) 

๘.ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูQ 

   กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูtในรายวิชาน้ี  

๙.สถานท่ีเรียน    

     หtอง ๓๐๕ ช้ัน ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปl มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก6น 



 
๒ 

๑๐.วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลVาสุด 

     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุVงหมายและวัตถุประสงคW 

๑. จุดมุVงหมายของรายวิชา 

     เพ่ือใหtนิสิตมีความรูtความเขtาใจความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเก่ียวกับงบประมาณและการคลัง

สาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของการเมืองท่ีมีต6องบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ 

เทคนิคและวิธีการวิเคราะห>งบประมาณ การสรุปการใชtจ6ายงบประมาณ โดยเนtนศึกษาการบริหารงบประมาณและการ

คลังสาธารณะของประเทศไทย 

๒. วัตถุประสงคWในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     เพ่ือใหtผูtเรียนมีความรูtพ้ืนฐานดtานการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ  ใหtมีรอบรูtในวิชาการท้ังภาค

ทฤษฏีและปฏิบัติ มีความสามารถนำความรูtความเขtาใจในวิชาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ไปใชtใน

การคิด วิเคราะห>อย6างเป|นระบบ เป|นผูtมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตนและช6วยเหลือสังคมไดtอย6างเต็มภาคภูมิ   

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑.คำอธิบายรายวิชา  

           ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเก่ียวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาทและ

อิทธิพลของการเมืองท่ีมีต6องบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห>

งบประมาณ การสรุปการใชtจ6ายงบประมาณ โดยเนtนศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศ

ไทย 

๒.จำนวนช่ัวโมงท่ีใชQตVอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝqกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝqกงาน การศึกษาดQวยตนเอง 

บรรยาย ๑๒ ช่ัวโมง

ต6อภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตtองการของนิสิต

เฉพาะราย   

- การฝ�กปฏิบัติงานภาคสนาม ๓๖ ช่ัวโมง

ต6อภาคการศึกษา   

 

การศึกษาดtวยตนเอง 

๖ ช่ัวโมงต6อภาค

การศึกษา  

๓.จำนวนช่ัวโมงตVอสัปดาหWท่ีอาจารยWใหQคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกVนิสิตเปsนรายบุคคล 

        - อาจารย>ประจำวิชาหรืออาจารย>ผูtสอนใหtคำปรึกษาผ6านโปรแกรมโทรศัพท>มือถือ (Line, Messenger, 

Facebook)  

        - มุมแนะแนว หtองสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หtอง ๒๑๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปl 



 
๓ 

สมเด็จพระพุฒาจารย> (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก6น 

        - อาจารย>ประจำวิชาหรืออาจารย>ผูtสอน จัดเวลาใหtคำปรึกษาเป|นรายบุคคล หรือรายกลุ6มตามความตtองการ ๒ 

ช่ัวโมงต6อสัปดาห> ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หtองสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หtอง 

๒๑๑ ช้ัน ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปl สมเด็จพระพุฒาจารย> (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก6น (เฉพาะรายท่ีตtองการ) 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูQของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธWหรือกิจกรรมของนิสิต 

ดtานบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเร่ืองการสำรวจในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ

แต6งกาย การเขtาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาส่ือสาร การมี

มนุษยสัมพันธ>ท่ีดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวขtอง

และในกิจกรรมป�จฉิมนิเทศ ก6อนท่ีนิสิตจะสำเร็จการศึกษา 

ดtานภาวะผูtนำ และความรับผิดชอบ

ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- กำหนดใหtมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตtองทำงานเป|นกลุ6ม และมีการกำหนด

หัวหนtากลุ6มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดใหtทุกคนมีส6วนร6วมในการ

นำเสนอรายงานเพ่ือเป|นการฝ�กใหtนิสิตไดtสรtางภาวะผูtนำและการเป|น

สมาชิกกลุ6มท่ีดี 

- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหtนิสิตหมุนเวียนกันเป|นหัวหนtาในการ

ดำเนินกิจกรรมเพ่ือฝ�กใหtนิสิตมีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสรtางวินัยในตนเอง เช6น การเขtาเรียนตรงเวลา เขtาเรียน

อย6างสม่ำเสมอ การมีส6วนร6วมในช้ันเรียน เสริมสรtางความกลtาในการ

แสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการใหtความรูtแก6นิสิตในการนำเอาความรูtทางดtานรัฐประศาสนศาสตร>

ไปใชtในการทำงานท่ีจะทำใหtนิสิตอยู6ร6วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมไดt 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔ 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูQในแตVละดQาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๕๙) 

๑.คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.ความรู1 ๓.ทักษะทาง

ป:ญญา 

๔.ทักษะความสัมพันธ@ระหวBาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

¡ l ¡ l ¡ ¡ l ¡ l l ¡ l ¡ 

 

 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูQดQานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธWการสอนท่ีใชQพัฒนาการเรียนรูQ

ดQานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQ

ดQานคุณธรรม จริยธรรม 

 ความรับผิดชอบหลัก 

๒. สามารถปรับวิถีชีวิตในความ

ขัดแยtงทางค6านิยม และจัดการป�ญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชtดุลย

พินิจทางค6านิยมพ้ืนฐานและความรูtสึก

ของผูtอ่ืน 

ความรับผิดชอบรอง 

๑. พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย6างมี

คุณธรรม จริยธรรม และดtวยความ

รับผิดชอบท้ังส6วนตนและส6วนรวม 

๑) มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม ในการเรียนการสอน 

๒) การเป|นตtนแบบท่ีดีของผูtสอน 

๒) เรียนรูtจากกรณีตัวอย6างประเด็น

ป�ญหาทางดtานคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหtนิสิตผูtเรียนฝ�กการแกtป�ญหา 

๑) ประเมินโดยผูtสอนและเพ่ือน

สังเกตพฤติกรรมผูtเรียน 

๒) ประเมินจากผลงานและความ

รับผิดชอบในงานท่ีไดtรับมอบหมาย 

๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ

บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาโดย

หน6วยงานผูtใชtบัณฑิต 

  

๔.๒.๒ ความรูQ 

ผลการเรียนรูQดQานความรูQ กลยุทธWการสอนท่ีใชQพัฒนาการเรียนรูQ

ดQานความรูQ 

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQ

ดQานความรูQ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๒. รูtและเขtาใจถึงความกtาวหนtาของ

ความรูtตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 

กฎระเบียบและขtอบังคับท่ีเปล่ียนไป

ตามสถานการณ>ในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร>  

ความรับผิดชอบรอง 

๑) บรรยาย  

๒) ปฏิบัติการ มอบหมายใหtนำความรูt

ท่ีไดtไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ๑ 

เร่ือง 

๓) ฝ�กปฏิบัติ 

๔) กิจกรรมในช้ันเรียน 

๑) สอบ  

๒) สมุดบันทึก/แฟ�มสะสมงาน 

๓) รายงาน 

๔) การสังเกตพฤติกรรม 



 
๕ 

๑. เขtาใจความรูtและหลักการของ

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตร> 

๓. ตระหนักรูtถึงงานวิจัยในป�จจุบันท่ี

เก่ียวขtองกับการแกtป�ญหาและการต6อ

ยอดองค>ความรูtในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร> 

 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปvญญา 

ผลการเรียนรูQดQานทักษะทางปvญญา กลยุทธWการสอนท่ีใชQพัฒนาการ

เรียนรูQดQานทักษะทางปvญญา 

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQดQาน

ทักษะทางปvญญา 

ความรับผิดชอบหลัก 

๒. สามารถศึกษาและวิเคราะห>

สถานการณ>หรือสภาพป�ญหาท่ี

ซับซtอน โดยใชtความรูt แนวคิด และ

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร>เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางในการแกtไขไดtอย6าง

สรtางสรรค> 

ความรับผิดชอบรอง 

๑. สามารถคtนหาขtอเท็จจริงและทำ

ความเขtาใจปรากฏการณ>ท่ีเก่ียวขtอง

กับรัฐประศาสนศาสตร>จาก

แหล6งขtอมูลท่ีหลากหลาย 

๑) เรียนรูtกรณีศึกษาและร6วมกัน

อภิปรายกลุ6ม  

๒) รายวิชาปฏิบัติ ผูtเรียนตtองฝ�ก

ปฏิบัติเพ่ือใหtเกิดการเรียนรูt

สามารถนำไปประยุกต>ใชtไดt 

๓) มีการศึกษาคtนควtาในรูป

รายงาน โครงงาน และนำเสนอ 

๔) ศึกษาดูงาน เรียนรูtจากสภาพ

จริงเพ่ือใหtเกิดประสบการตรง 

๑) ประเมินจากผลงานและการทำงาน

ของผูtเรียนท่ีเกิดจากการใชtกระบวนการ

เรียนรูtอย6างเป|นเหตุเป|นผล ศึกษา

คtนควtา วิเคราะห> วิจารณ> และนำเสนอ

อย6างเป|นระบบ เช6น รายงานกรณีศึกษา

การปฏิบัติงานและผลงานของผูtเรียนท้ัง

งานเด่ียวและงานกลุ6ม พฤติกรรมการ

เรียนรูtในช้ันเรียน 

๒) การวัดประเมินผลจากขtอสอบกลาง

ภาค / ปลายภาค ท่ีมุ6งเนtนใหtผูtเรียน

ตอบโดยการคิดวิเคราะห> ดtวยการนำ

ความรูtทางหลักการ ทฤษฎีไปประยุกต>

เพ่ือแกtป�ญหาอย6างเหมาะสมมีเหตุผล 

 

 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธWระหวVางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูQดQานทักษะ

ความสัมพันธWระหวVางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธWการสอนท่ีใชQพัฒนาการ

เรียนรูQดQานทักษะทักษะ

ความสัมพันธWระหวVางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQดQาน

ทักษะความสัมพันธWระหวVางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๒. สามารถปรับตัวไดtในสังคมท่ีมี

ความหลากหลาย รับฟ�งความคิดเห็น

๑) มีการมอบหมายงานใหtผูtเรียน

ทำงานเป|นกลุ6มเพ่ือเรียนรูtความ

รับผิดชอบและการเป|นสมาชิกท่ีดี

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของผูtเรียนระหว6างการเรียน

การสอนและการทำงานร6วมกับเพ่ือน  



 
๖ 

ท่ีแตกต6างและแสดงความเห็นท่ี

เก่ียวขtองกับประเด็นทางรัฐประศาสน

ศาสตร>ไดtอย6างสรtางสรรค> 

๓. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห>

และแกtไขป�ญหาไดtอย6างเหมาะสมกับ

พ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ6ม 

ความรับผิดชอบรอง 

๑. มีความรับผิดชอบในการพัฒนา

ตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูtนาและ

สมาชิกท่ีดีของกลุ6ม 

ของกลุ6ม  

๒) กลยุทธ>การสอนท่ีเนtนการ

สรtางความสัมพันธ>ท่ีเอ้ือต6อการ

เรียนรูt ระหว6างผูtเรียนกับผูtเรียน 

และผูtเรียนกับผูtสอน 

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือใหtผูtเรียนเรียนรูtการปรับตัว

เขtากับสถานการณ> การจัดการ

อารมณ> การมีมนุษยสัมพันธ>ท่ีดี

กับบุคคลอ่ืน 

๒) ประเมินจากผลงานของผูtเรียนท่ี

นำเสนอตามท่ีไดtรับมอบหมาย 

 

 

 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหWเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหW

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธWการสอนท่ีใชQพัฒนาการ

เรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหW

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQดQาน

ทักษะการวิเคราะหWเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๒. สามารถใชtเคร่ืองมือทางสถิติข้ัน

พ้ืนฐานไดtอย6างถูกตtอง เหมาะสมกับ

ประเด็นป�ญหาทางการวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร> 

ความรับผิดชอบรอง 

๑. มีทักษะในการใชtเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเป|นเคร่ืองมือในการ

คtนหาความรูtและการนาเสนอขtอมูล

ทางรัฐประศาสนศาสตร>ในรูปแบบท่ี

หลากหลายไดtอย6างเหมาะสมกับกลุ6ม

บุคคลต6างๆ 

๓. สามารถส่ือสารประเด็นทางรัฐ

ประศาสนศาสตร>ไดtอย6างมี

ประสิทธิภาพ 

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีส6งเสริมใหtผูtเรียนไดtฝ�กทักษะ

การส่ือสารระหว6างผูtเรียนกับ

ผูtสอน และบุคคลอ่ืนใน

สถานการณ>ท่ีหลากหลาย 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีส6งเสริมใหtผูtเรียนเลือกและใชt

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีส6งเสริมใหtผูtเรียนไดtใชtการ

วิเคราะห>ขtอมูล และการส่ือสาร

ขtอมูลไดtอย6างเหมาะสม 

 

๑) ประเมินจากความสามารถในการ

นำเสนอต6อช้ันเรียนโดยใชtเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีผูtสอนมอบหมาย 

 

 



 
๗ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห'ที ่

ว/ด/ป 
หัวข/อ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อที่ใช/ (ถ/ามี) 
ผู/สอน 

๑ 

 

แนะนำรายวิชาและแผนการสอน 

ช้ีแจงแนวสังเขปและรายละเอียด

ประจำวิชา เกณฑ>การศึกษาตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย, การวัดผล

และประเมินผล 

 

๓ - แนะนำ ช้ีแจง อธิบาย

รายวิชา และแผนการสอน 

เอกสารประกอบการเรียน

การสอน  

- แนะนำแหล6งคtนควtา/วิธี

สืบคtนขtอมูลสารสนเทศ การ

ทำเอกสารสำหรับการ

นำเสนอ การใชtโปรแกรม

นำเสนอขtอมูล 

- แนะนำการเรียนการสอน

บนระบบ e-Learning  

(พัฒนาทักษะการใชQ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 (เพ่ิมเติมการเรียนรูQ สืบคQน

ขQอมูลโดยใชQเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย สอดคลQองกับ

เป|าหมายการเรียนรูQใน

ศตวรรษท่ี ๒๑) 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๒ บทท่ี ๑ ความรูQท่ัวไปเก่ียวกับการ

บริหารงบประมาณและการคลัง

สาธารณะ 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ  

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- มอบหมายใหQนิสิต (งาน

เด่ียว) หาคQนควQาขQอมูล

ตามเน้ือหารายวิชา ทำ

รายงานเสนอ (พัฒนาการ

เรียนรูQดQานคุณธรรม 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 



 
๘ 

สัปดาห'ที ่

ว/ด/ป 
หัวข/อ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อที่ใช/ (ถ/ามี) 
ผู/สอน 

จริยธรรม และความ

รับผิดชอบ / ทักษะการ

วิเคราะหWเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชQ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

๓ 

 

บทท่ี ๒ วงจรงบประมาณ 

 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนอและอภิปรายหนtา

ช้ันเรียน 

 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๔ บทท่ี ๓ การงบประมาณของไทย ๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ  

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๕-๖ บทท่ี ๔ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหW

งบประมาณ 

 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

หนtาช้ันเรียน 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๗ 

 

บทท่ี ๕ ปvญหาและแนวโนQมของ

การงบประมาณ 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ  

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 



 
๙ 

สัปดาห'ที ่

ว/ด/ป 
หัวข/อ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อที่ใช/ (ถ/ามี) 
ผู/สอน 

หนtาช้ันเรียน 

๘ สอบกลางภาค  สอบวัดความรูQ 

 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๙ บทท่ี ๖ ความรูQท่ัวไปเก่ียวกับการ

คลังสาธารณะ 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ  

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๑๐ 

 

บทท่ี ๗ รายรับของรัฐบาล ๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ  

- กิจกรรมการบูรณาการ

งานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน นำนิสิต

ถVายทอดความรูQเร่ืองการ---

------------------------ 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๑๑ บทท่ี ๘ รายจVายของรัฐบาล ๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

หนtาช้ันเรียน 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

 

๑๒ 

 

บทท่ี ๙ หน้ีสาธารณะ ๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

หนtาช้ันเรียน 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๑๓ บทท่ี ๑๐ การคลังรัฐวิสาหกิจ ๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 



 
๑๐ 

สัปดาห'ที ่

ว/ด/ป 
หัวข/อ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อที่ใช/ (ถ/ามี) 
ผู/สอน 

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

หนtาช้ันเรียน 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๑๔ บทท่ี ๑๑ การคลังทQองถ่ิน ๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

หนtาช้ันเรียน 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๑๕ บทท่ี ๑๒ บทบาทและอิทธิพลของ

การเมืองท่ีมีตVอการงบประมาณและ

การคลังสาธารณะ 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

หนtาช้ันเรียน 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๑๖ บทท่ี ๑๒ บทบาทและอิทธิพลของ

การเมืองท่ีมีตVอการงบประมาณและ

การคลังสาธารณะ (ตVอ) 

๓ - บรรยาย  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานคtนควtาและ

ฝ�กปฏิบัติ 

- นำเสนองานท่ีไดQรับ

มอบหมายและอภิปราย

หนtาช้ันเรียน 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 



 
๑๑ 

สัปดาห'ที ่

ว/ด/ป 
หัวข/อ/รายละเอียด 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน  สื่อที่ใช/ (ถ/ามี) 
ผู/สอน 

๑๗ ประมวล/สรุปองคWความรูQประจำวิชา ๓ - บรรยายสรุป  ยกตัวอย6าง

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก

กรณีศึกษา 

ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก 

 

๑๘ สอบปลายภาค ๓ สอบวัดความรูQโดยใชQระบบ  

 

วิทยาลัยสงฆW

ขอนแกVน 

 

 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรูQ 

ท่ี  มาตรฐานการเรียนรูQ วิธีการประเมินผล  สัปดาหWท่ีประเมิน 
สัดสVวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
ดQานคุณธรรมจริยธรรม 
ขtอ ๑.๒ 

 - สังเกตพฤติกรรมผูtเรียน 
 - ประเมินผลงานจากการ
ทำงานกลุ6ม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 

๒ 
ดQานความรูQ 
ขtอ ๒.๓ 

- การตอบคำถามในช้ันเรียน/
กิจกรรมภาคสนาม 
- การสอบกลางภาค แบบ
ปรนัยและแบบอัตนัย 

๑-๗, ๙-๑๗ 

๘ 
๒๐ % 

๓ 
ดQานทักษะทางปvญญา 
ขtอ ๓.๑ , ๓.๒ 

การตอบคำถามในช้ันเรียน 
- การสอบปลายภาค แบบ
อัตนัย  
- สอบออนไลน> บนระบบ e-
Testing 

๑๘ ๔๐ % 

๔ 

ดQานทักษะความสัมพันธW
ระหวVางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ขtอ ๔.๑ 

- การสังเกตพฤติกรรมจากการ
ทำงานกลุ6มร6วมกับเพ่ือน  
- การนำเสนอรายงาน 
- การทำงานกลุ6มและผลงาน /
ใบงานเด่ียว 
- การส6งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 

๕ 

ดQานทักษะการวิเคราะหWเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและการใชQ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขtอ ๕.๒ 

- การนำเสนองานหนtาช้ันเรียน 
- การส6งงานผ6านทาง e-mail, 
Inbox 
- การคtนควtาและฝ�กปฏิบัติ ใหt
ทำใบงานเด่ียว (โดยฝ�กใชt

ตลอดภาคการศึกษา ๑๕ % 



 
๑๒ 

โปรแกรม Microsoft Word 
โปรแกรม Power Point และ
โปรแกรม Microsoft Excel) 
- การนำเสนอผลงานกลุ6มโดย
ใชtส่ือเทคโนโลยีนำเสนองาน
ผ6านส่ือแบบ Power Point) 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและตำราหลัก 

     การคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) เอกสารชุดคำสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

,๒๕๕๔. 

 

๒.เอกสารและขQอมูลสำคัญ 

     ไม6มี 

๓. เอกสารและขQอมูลแนะนำ 

      

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.กลยุทธWการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ไดtรับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคลtองตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูt แยกเป|นรายดtานไดtดังน้ี 

          ๑.๑ ดtานเน้ือหาวิชา 

     ๑) มีการแจtงใหtนิสิตทราบเก่ียวกับคำอธิบายรายวิชา ขอบข6ายเน้ือหารายวิชา แผนการสอน  

     ๒) การจัดลำดับเน้ือหาเป|นไปอย6างมีระบบและข้ันตอนชัดเจน 

     ๓) ไดtรับความรูtในรายวิชาน้ีครบถtวนตามแผนการสอน 

     ๔) สอนเน้ือหารายวิชาใหtสามารถนำไปประยุกต>ใชtไดtในชีวิตประจำวันและสถานการณ>ป�จจุบัน 

               ๕) นำเสนอประเด็นใหม6ๆ ท่ีทันสมัยในกรอบเน้ือหารายวิชา 

          ๑.๒ ดtานการจัดการเรียนการสอน 

    ๑) มีการใชtส่ือการเรียนการสอนท่ีส6งเสริมการเรียนรูtท่ีเหมาะสมและหลากหลายทำใหtผูtเรียนเขtาใจเน้ือหา

มากย่ิงข้ึน 

    ๒) ส6งเสริมใหtผูtเรียนสามารถคิดวิเคราะห>อย6างมีเหตุผล 



 
๑๓ 

    ๓) ใหtขtอมูลและช้ีแนะแหล6งคtนควtาหาความรูtเพ่ิมเติม 

    ๔) จัดเน้ือหาและกิจกรรมใหtสอดคลtองกับความสนใจและความถนัดของผูtเรียน 

    ๕) มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีสารประโยชน>ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

    ๖) เป�ดโอกาสใหtผูtเรียนไดtเสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน  

              ๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ 

          ๑.๓ ดtานคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย> 

   ๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต6อผูtเรียน 

   ๒) มีความอดทนต6อพฤติกรรมท่ีไม6เหมาะสมของผูtเรียนในขณะทำการเรียนการสอน 

   ๓) ปฏิบัติตนใหtเป|นท่ีเคารพนับถือท้ังในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน 

              ๔) มีเวลาใหtคำปรึกษาแก6ผูtเรียน ตรงต6อเวลาและอุทิศตนใหtกับการสอนเต็มท่ี 

๒.กลยุทธWการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขtอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดtมีกลยุทธ> ดังน้ี 

          - การสังเกตการณ>สอนของผูtร6วมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูt 

          - แบบประเมินผูtสอน และแบบประเมินรายวิชา 

          - ขอเสนอแนะผ6านเวบบอร>ด ท่ีอาจารย>ผูtสอนไดtจัดทำเป|นช6องทางการส่ือสารกับนิสิต 

๓.การปรับปรุงการสอน  

หลังจากผลการประเมินการสอนในขtอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขtอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

     ในระหว6างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขtอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูtในวิชา 

ไดtจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ6มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย6อย และหลังการออก

ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดtดังน้ี 

          - การทวนสอบการใหtคะแนนจากการสุ6มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย>อ่ืน หรือผูtทรงคุณวุฒิ  

ท่ีไม6ใช6อาจารย>ประจำหลักสูตร  

          - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูtของนิสิต โดยตรวจสอบ 

ขtอสอบ รายงาน วิธีการใหtคะแนนสอบ และการใหtคะแนนพฤติกรรม 

๕.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดtมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหtเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 



 
๑๔ 

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปl หรือตามขtอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม ขtอ ๔ 

          - เปล่ียนหรือสลับอาจารย>ผูtสอน เพ่ือใหtนิสิตมีมุมมองในเร่ืองการประยุกต>ความรูtน้ีกับป�ญหาท่ีมา 

จากงานวิจัยของอาจารย>หรือแนวคิดใหม6ๆ 

 

ช่ืออาจารยWผูQรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยWผูQบรรยาย  ดร.เรียงดาว ทวะชาลี / ดร.ธีร>ดนัย กัปโก  

 

ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน _____________________ 

 

 

ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรายงาน _____________________   

 

 

 

ช่ืออาจารยWผูQรับผิดชอบหลักสูตร  ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 

 

ลงช่ือ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน _____________________ 

 

 


