รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
รายวิชา ๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอนแก6น / คณะสังคมศาสตร> / รัฐศาสตร> / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
หมวดที่ ๑ ขQอมูลโดยทั่วไป

๑.รหัสและชื่อรายวิชา
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 สนั่นนารี
อาจารยWผูQรับผิดชอบรายวิชา ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
อาจารยWผูQสอน ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
อาจารยWผูQสอน ดร.ธีร>ดนัย กัปโก
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นป\ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๔ ชั้นปlที่ ๓
๖.รายวิชาที่ตQองเรียนมากVอน (Pre-requisite) (ถQามี)
๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(Public Policy and Planning)
๗.รายวิชาที่ตQองเรียนพรQอมกัน (Co-requisites) (ถQามี)
๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย>
(Human Resources Administration)
๘.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูQ
กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใt นรายวิชานี้
๙.สถานที่เรียน
หtอง ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปl มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก6น

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลVาสุด
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
หมวดที่ ๒ จุดมุVงหมายและวัตถุประสงคW
๑. จุดมุVงหมายของรายวิชา
เพื่ อ ใหt นิ สิ ต มี ค วามรูtค วามเขt าใจความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ ย วกั บ งบประมาณและการคลั ง
สาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีต6องบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห>งบประมาณ การสรุปการใชtจ6ายงบประมาณ โดยเนtนศึกษาการบริหารงบประมาณและการ
คลังสาธารณะของประเทศไทย
๒. วัตถุประสงคWในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหtผูtเรียนมีความรูtพื้นฐานดtานการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ใหtมีรอบรูtในวิชาการทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ มีความสามารถนำความรูtความเขtาใจในวิชาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ไปใชtใน
การคิด วิเคราะห>อย6างเป|นระบบ เป|นผูtมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตนและช6วยเหลือสังคมไดtอย6างเต็มภาคภูมิ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
๑.คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการคลังสาธารณะ บทบาทและ
อิทธิพลของการเมืองที่มีต6องบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห>
งบประมาณ การสรุปการใชtจ6ายงบประมาณ โดยเนtนศึกษาการบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะของประเทศ
ไทย
๒.จำนวนชั่วโมงที่ใชQตอV ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๑๒ ชั่วโมง
ต6อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตtองการของนิสิต
เฉพาะราย

การฝqกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝqกงาน

การศึกษาดQวยตนเอง

- การฝ€กปฏิบัติงานภาคสนาม ๓๖ ชั่วโมง
ต6อภาคการศึกษา

การศึกษาดtวยตนเอง
๖ ชั่วโมงต6อภาค
การศึกษา

๓.จำนวนชั่วโมงตVอสัปดาหWที่อาจารยWใหQคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกVนิสิตเปsนรายบุคคล
- อาจารย> ป ระจำวิ ช าหรื อ อาจารย> ผูt ส อนใหt ค ำปรึ ก ษาผ6 า นโปรแกรมโทรศั พ ท> มื อ ถื อ (Line, Messenger,
Facebook)
- มุมแนะแนว หt องสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต หt อง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปl
๒

สมเด็จพระพุฒาจารย> (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก6น
- อาจารย>ประจำวิชาหรืออาจารย>ผูtสอน จัดเวลาใหtคำปรึกษาเป|นรายบุคคล หรือรายกลุ6มตามความตtองการ ๒
ชั่วโมงต6อสัปดาห> ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หtองสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หtอง
๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑๐๐ ปl สมเด็จพระพุฒ าจารย> (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก6น (เฉพาะรายที่ตtองการ)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูQของนิสิต
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ดtานบุคลิกภาพ

ดtานภาวะผูtนำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธWหรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวจในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ
แต6งกาย การเขtาสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ>ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาที่เกีย่ วขtอง
และในกิจกรรมป‡จฉิมนิเทศ ก6อนที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา
- กำหนดใหtมีรายวิชาซึ่งนิสิตตtองทำงานเป|นกลุ6ม และมีการกำหนด
หัวหนtากลุ6มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดใหtทุกคนมีส6วนร6วมในการ
นำเสนอรายงานเพื่อเป|นการฝ€กใหtนิสิตไดtสรtางภาวะผูtนำและการเป|น
สมาชิกกลุ6มที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหtนิสิตหมุนเวียนกันเป|นหัวหนtาในการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อฝ€กใหtนิสิตมีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรtางวินัยในตนเอง เช6น การเขtาเรียนตรงเวลา เขtาเรียน
อย6างสม่ำเสมอ การมีส6วนร6วมในชั้นเรียน เสริมสรtางความกลtาในการ
แสดงความคิดเห็น
- มีการใหtความรูtแก6นิสิตในการนำเอาความรูtทางดtานรัฐประศาสนศาสตร>
ไปใชtในการทำงานที่จะทำใหtนิสิตอยู6ร6วมกับคนอื่นและคนในสังคมไดt

๓

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรูQในแตVละดQาน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙)
๒.ความรู1

๑.คุณธรรม
จริยธรรม

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
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๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูQดQานคุณธรรม
จริยธรรม
ความรับผิดชอบหลัก
๒. สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยtงทางค6านิยม และจัดการป‡ญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชtดุลย
พินิจทางค6านิยมพื้นฐานและความรูtสึก
ของผูtอื่น
ความรับผิดชอบรอง
๑. พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย6างมี
คุณธรรม จริยธรรม และดtวยความ
รับผิดชอบทั้งส6วนตนและส6วนรวม
๔.๒.๒ ความรูQ
ผลการเรียนรูQดQานความรูQ
ความรับผิดชอบหลัก
๒. รูtและเขtาใจถึงความกtาวหนtาของ
ความรูtตลอดจนธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบและขtอบังคับที่เปลี่ยนไป
ตามสถานการณ>ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร>
ความรับผิดชอบรอง

กลยุทธWการสอนที่ใชQพัฒนาการเรียนรูQ
ดQานคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ในการเรียนการสอน
๒) การเป|นตtนแบบที่ดีของผูสt อน
๒) เรียนรูtจากกรณีตัวอย6างประเด็น
ป‡ญหาทางดtานคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหtนิสิตผูtเรียนฝ€กการแกtป‡ญหา

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQ
ดQานคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยผูtสอนและเพื่อน
สังเกตพฤติกรรมผูtเรียน
๒) ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในงานที่ไดtรับมอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดย
หน6วยงานผูtใชtบัณฑิต

กลยุทธWการสอนที่ใชQพัฒนาการเรียนรูQ
ดQานความรูQ
๑) บรรยาย
๒) ปฏิบัติการ มอบหมายใหtนำความรูt
ที่ไดtไปปฏิบัตจิ ริงในชีวิตประจำวัน ๑
เรื่อง
๓) ฝ€กปฏิบัติ
๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQ
ดQานความรูQ
๑) สอบ
๒) สมุดบันทึก/แฟ‹มสะสมงาน
๓) รายงาน
๔) การสังเกตพฤติกรรม

๔

๑. เขtาใจความรูtและหลักการของ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร>
๓. ตระหนักรูtถึงงานวิจัยในป‡จจุบันที่
เกี่ยวขtองกับการแกtป‡ญหาและการต6อ
ยอดองค>ความรูtในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร>
๔.๒.๓ ทักษะทางปvญญา
ผลการเรียนรูQดQานทักษะทางปvญญา

กลยุทธWการสอนที่ใชQพัฒนาการ
เรียนรูQดQานทักษะทางปvญญา
ความรับผิดชอบหลัก
๑) เรียนรูtกรณีศึกษาและร6วมกัน
๒. สามารถศึกษาและวิเคราะห>
อภิปรายกลุ6ม
สถานการณ>หรือสภาพป‡ญหาที่
๒) รายวิชาปฏิบัติ ผูtเรียนตtองฝ€ก
ซับซtอน โดยใชtความรูt แนวคิด และ ปฏิบัติเพื่อใหtเกิดการเรียนรูt
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร>เพื่อ
สามารถนำไปประยุกต>ใชtไดt
เสนอแนะแนวทางในการแกtไขไดtอย6าง ๓) มีการศึกษาคtนควtาในรูป
สรtางสรรค>
รายงาน โครงงาน และนำเสนอ
ความรับผิดชอบรอง
๔) ศึกษาดูงาน เรียนรูtจากสภาพ
๑. สามารถคtนหาขtอเท็จจริงและทำ จริงเพื่อใหtเกิดประสบการตรง
ความเขtาใจปรากฏการณ>ที่เกี่ยวขtอง
กับรัฐประศาสนศาสตร>จาก
แหล6งขtอมูลที่หลากหลาย

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธWระหวVางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูQดQานทักษะ
กลยุทธWการสอนที่ใชQพัฒนาการ
ความสัมพันธWระหวVางบุคคลและ
เรียนรูQดQานทักษะทักษะ
ความรับผิดชอบ
ความสัมพันธWระหวVางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) มีการมอบหมายงานใหtผูtเรียน
๒. สามารถปรับตัวไดtในสังคมที่มี
ทำงานเป|นกลุ6มเพื่อเรียนรูtความ
ความหลากหลาย รับฟ‡งความคิดเห็น รับผิดชอบและการเป|นสมาชิกทีด่ ี

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQดQาน
ทักษะทางปvญญา
๑) ประเมินจากผลงานและการทำงาน
ของผูtเรียนที่เกิดจากการใชtกระบวนการ
เรียนรูtอย6างเป|นเหตุเป|นผล ศึกษา
คtนควtา วิเคราะห> วิจารณ> และนำเสนอ
อย6างเป|นระบบ เช6น รายงานกรณีศึกษา
การปฏิบัติงานและผลงานของผูtเรียนทั้ง
งานเดี่ยวและงานกลุ6ม พฤติกรรมการ
เรียนรูtในชั้นเรียน
๒) การวัดประเมินผลจากขtอสอบกลาง
ภาค / ปลายภาค ที่มุ6งเนtนใหtผูtเรียน
ตอบโดยการคิดวิเคราะห> ดtวยการนำ
ความรูtทางหลักการ ทฤษฎีไปประยุกต>
เพื่อแกtป‡ญหาอย6างเหมาะสมมีเหตุผล

กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQดQาน
ทักษะความสัมพันธWระหวVางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูtเรียนระหว6างการเรียน
การสอนและการทำงานร6วมกับเพื่อน
๕

ที่แตกต6างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวขtองกับประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร>ไดtอย6างสรtางสรรค>
๓. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห>
และแกtไขป‡ญหาไดtอย6างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ6ม
ความรับผิดชอบรอง
๑. มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูtนาและ
สมาชิกที่ดีของกลุ6ม

ของกลุม6
๒) ประเมินจากผลงานของผูtเรียนที่
๒) กลยุทธ>การสอนที่เนtนการ
นำเสนอตามที่ไดtรับมอบหมาย
สรtางความสัมพันธ>ที่เอื้อต6อการ
เรียนรูt ระหว6างผูtเรียนกับผูtเรียน
และผูtเรียนกับผูtสอน
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหtผูtเรียนเรียนรูtการปรับตัว
เขtากับสถานการณ> การจัดการ
อารมณ> การมีมนุษยสัมพันธ>ที่ดี
กับบุคคลอืน่

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหWเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหW กลยุทธWการสอนที่ใชQพัฒนาการ กลยุทธWการประเมินผลการเรียนรูQดQาน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชQ เรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหW
ทักษะการวิเคราะหWเชิงตัวเลข การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
สื่อสาร และการใชQเทคโนโลยี
ใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑) ประเมินจากความสามารถในการ
๒. สามารถใชtเครื่องมือทางสถิติขั้น
ที่ส6งเสริมใหtผูtเรียนไดtฝ€กทักษะ นำเสนอต6อชัน้ เรียนโดยใชtเทคโนโลยี
พื้นฐานไดtอย6างถูกตtอง เหมาะสมกับ การสื่อสารระหว6างผูtเรียนกับ
สารสนเทศ
ประเด็นป‡ญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ผูtสอน และบุคคลอื่นใน
๒) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการ
ประศาสนศาสตร>
สถานการณ>ที่หลากหลาย
เรียนการสอนที่ผูtสอนมอบหมาย
ความรับผิดชอบรอง
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑. มีทักษะในการใชtเทคโนโลยี
ที่ส6งเสริมใหtผูtเรียนเลือกและใชt
สารสนเทศเพื่อเป|นเครื่องมือในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
คtนหาความรูtและการนาเสนอขtอมูล สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
ทางรัฐประศาสนศาสตร>ในรูปแบบที่ ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลายไดtอย6างเหมาะสมกับกลุ6ม ที่ส6งเสริมใหtผูtเรียนไดtใชtการ
บุคคลต6างๆ
วิเคราะห>ขtอมูล และการสื่อสาร
๓. สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐ
ขtอมูลไดtอย6างเหมาะสม
ประศาสนศาสตร>ไดtอย6างมี
ประสิทธิภาพ

๖

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห'ที่
ว/ด/ป

หัวข/อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช/ (ถ/ามี)

- แนะนำ ชี้แจง อธิบาย
รายวิชา และแผนการสอน
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน
- แนะนำแหล6งคtนควtา/วิธี
สืบคtนขtอมูลสารสนเทศ การ
ทำเอกสารสำหรับการ
นำเสนอ การใชtโปรแกรม
นำเสนอขtอมูล
- แนะนำการเรียนการสอน
บนระบบ e-Learning
(พัฒนาทักษะการใชQ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(เพิ่มเติมการเรียนรูQ สืบคQน
ขQอมูลโดยใชQเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สอดคลQองกับ
เป|าหมายการเรียนรูQใน
ศตวรรษที่ ๒๑)
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- มอบหมายใหQนิสิต (งาน
เดี่ยว) หาคQนควQาขQอมูล
ตามเนื้อหารายวิชา ทำ
รายงานเสนอ (พัฒนาการ
เรียนรูดQ Qานคุณธรรม

๑

แนะนำรายวิชาและแผนการสอน
ชี้แจงแนวสังเขปและรายละเอียด
ประจำวิชา เกณฑ>การศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย, การวัดผล
และประเมินผล

๓

๒

บทที่ ๑ ความรูQทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณและการคลัง
สาธารณะ

๓

ผู/สอน

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

๗

สัปดาห'ที่
ว/ด/ป

หัวข/อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช/ (ถ/ามี)

ผู/สอน

จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ / ทักษะการ
วิเคราะหWเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชQ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๓

บทที่ ๒ วงจรงบประมาณ

๓

- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก / ดร.ธีร>ดนัย กัปโก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนอและอภิปรายหนtา
ชั้นเรียน

๔

บทที่ ๓ การงบประมาณของไทย

๓

บทที่ ๔ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหW
งบประมาณ

๓

บทที่ ๕ ปvญหาและแนวโนQมของ
การงบประมาณ

๓

- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย
หนtาชั้นเรียน
- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย

๕-๖

๗

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

๘

สัปดาห'ที่
ว/ด/ป

หัวข/อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช/ (ถ/ามี)

หนtาชั้นเรียน
สอบวัดความรูQ

ผู/สอน

๘

สอบกลางภาค

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

๙

บทที่ ๖ ความรูQทั่วไปเกี่ยวกับการ
คลังสาธารณะ

๓

- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

๑๐

บทที่ ๗ รายรับของรัฐบาล

๓

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

๑๑

บทที่ ๘ รายจVายของรัฐบาล

๓

๑๒

บทที่ ๙ หนี้สาธารณะ

๓

๑๓

บทที่ ๑๐ การคลังรัฐวิสาหกิจ

๓

- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ
- กิจกรรมการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน นำนิสิต
ถVายทอดความรูQเรื่องการ-------------------------- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย
หนtาชั้นเรียน
- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย
หนtาชั้นเรียน
- บรรยาย ยกตัวอย6าง

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
๙

สัปดาห'ที่
ว/ด/ป

หัวข/อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

๑๔

บทที่ ๑๑ การคลังทQองถิ่น

๓

๑๕

บทที่ ๑๒ บทบาทและอิทธิพลของ
การเมืองที่มีตVอการงบประมาณและ
การคลังสาธารณะ

๓

๑๖

บทที่ ๑๒ บทบาทและอิทธิพลของ
การเมืองที่มีตVอการงบประมาณและ
การคลังสาธารณะ (ตVอ)

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช/ (ถ/ามี)

ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย
หนtาชั้นเรียน
- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย
หนtาชั้นเรียน
- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย
หนtาชั้นเรียน
- บรรยาย ยกตัวอย6าง
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานคtนควtาและ
ฝ€กปฏิบัติ
- นำเสนองานที่ไดQรับ
มอบหมายและอภิปราย
หนtาชัน้ เรียน

ผู/สอน

/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
/ ดร.ธีร>ดนัย กัปโก

๑๐

สัปดาห'ที่
ว/ด/ป

หัวข/อ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

๑๗

ประมวล/สรุปองคWความรูQประจำวิชา

๓

๑๘

สอบปลายภาค

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช/ (ถ/ามี)

ผู/สอน

- บรรยายสรุป ยกตัวอย6าง ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ประกอบ อภิปรายกลุ6มจาก / ดร.ธีร>ดนัย กัปโก
กรณีศึกษา
สอบวัดความรูQโดยใชQระบบ วิทยาลัยสงฆW
ขอนแกVน

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรูQ
ที่

มาตรฐานการเรียนรูQ

๑

ดQานคุณธรรมจริยธรรม
ขtอ ๑.๒

๒

ดQานความรูQ
ขtอ ๒.๓

๓

ดQานทักษะทางปvญญา
ขtอ ๓.๑ , ๓.๒

๔

ดQานทักษะความสัมพันธW
ระหวVางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ขtอ ๔.๑

๕

ดQานทักษะการวิเคราะหWเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชQ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขtอ ๕.๒

วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมผูtเรียน
- ประเมินผลงานจากการ
ทำงานกลุ6ม
- การตอบคำถามในชั้นเรียน/
กิจกรรมภาคสนาม
- การสอบกลางภาค แบบ
ปรนัยและแบบอัตนัย
การตอบคำถามในชั้นเรียน
- การสอบปลายภาค แบบ
อัตนัย
- สอบออนไลน> บนระบบ eTesting
- การสังเกตพฤติกรรมจากการ
ทำงานกลุ6มร6วมกับเพื่อน
- การนำเสนอรายงาน
- การทำงานกลุ6มและผลงาน /
ใบงานเดี่ยว
- การส6งงานตามที่มอบหมาย
- การนำเสนองานหนtาชั้นเรียน
- การส6 งงานผ6 านทาง e-mail,
Inbox
- การคtนควtาและฝ€กปฏิบัติ ใหt
ทำใบงานเดี่ ย ว (โดยฝ€ ก ใชt

สัปดาหWที่ประเมิน

สัดสVวนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

๑๐ %

๑-๗, ๙-๑๗
๘

๒๐ %

๑๘

๔๐ %

ตลอดภาคการศึกษา

๑๕ %

ตลอดภาคการศึกษา

๑๕ %

๑๑

โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Power Point และ
โปรแกรม Microsoft Excel)
- การนำเสนอผลงานกลุ6มโดย
ใชt สื่ อเทคโนโลยี นำเสนองาน
ผ6านสื่อแบบ Power Point)
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.เอกสารและตำราหลัก
การคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) เอกสารชุดคำสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,๒๕๕๔.
๒.เอกสารและขQอมูลสำคัญ
ไม6มี
๓. เอกสารและขQอมูลแนะนำ

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธWการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ไดtรับการประเมินผลจากนิสิต โดยมีผลการประเมินความสอดคลtองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูt แยกเป|นรายดtานไดtดังนี้
๑.๑ ดtานเนื้อหาวิชา
๑) มีการแจtงใหtนิสิตทราบเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา ขอบข6ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน
๒) การจัดลำดับเนื้อหาเป|นไปอย6างมีระบบและขั้นตอนชัดเจน
๓) ไดtรับความรูtในรายวิชานี้ครบถtวนตามแผนการสอน
๔) สอนเนื้อหารายวิชาใหtสามารถนำไปประยุกต>ใชtไดtในชีวิตประจำวันและสถานการณ>ป‡จจุบัน
๕) นำเสนอประเด็นใหม6ๆ ที่ทันสมัยในกรอบเนื้อหารายวิชา
๑.๒ ดtานการจัดการเรียนการสอน
๑) มีการใชtสื่อการเรียนการสอนที่ส6งเสริมการเรียนรูtที่เหมาะสมและหลากหลายทำใหtผูtเรียนเขtาใจเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น
๒) ส6งเสริมใหtผูtเรียนสามารถคิดวิเคราะห>อย6างมีเหตุผล
๑๒

๓) ใหtขtอมูลและชี้แนะแหล6งคtนควtาหาความรูtเพิ่มเติม
๔) จัดเนื้อหาและกิจกรรมใหtสอดคลtองกับความสนใจและความถนัดของผูtเรียน
๕) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมทีม่ ีสารประโยชน>ในกิจกรรมการเรียนการสอน
๖) เป˜ดโอกาสใหtผูtเรียนไดtเสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอน
๗) มีการวัดผลและประเมินผลหลายรูปแบบ
๑.๓ ดtานคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย>
๑) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต6อผูtเรียน
๒) มีความอดทนต6อพฤติกรรมทีไ่ ม6เหมาะสมของผูtเรียนในขณะทำการเรียนการสอน
๓) ปฏิบัติตนใหtเป|นที่เคารพนับถือทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานสอน
๔) มีเวลาใหtคำปรึกษาแก6ผูtเรียน ตรงต6อเวลาและอุทิศตนใหtกับการสอนเต็มที่
๒.กลยุทธWการประเมินการสอน
ในการเก็บขtอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดtมีกลยุทธ> ดังนี้
- การสังเกตการณ>สอนของผูtร6วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูt
- แบบประเมินผูtสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ6านเวบบอร>ด ที่อาจารย>ผูtสอนไดtจัดทำเป|นช6องทางการสื่อสารกับนิสิต
๓.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขtอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขtอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว6างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขtอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูtในวิชา
ไดtจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ6มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย6อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดtดังนี้
- การทวนสอบการใหtคะแนนจากการสุ6มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย>อื่น หรือผูtทรงคุณวุฒิ
ที่ไม6ใช6อาจารย>ประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูtของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขtอสอบ รายงาน วิธีการใหtคะแนนสอบ และการใหtคะแนนพฤติกรรม
๕.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดtมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหtเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
๑๓

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปl หรือตามขtอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม ขtอ ๔
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย>ผูtสอน เพื่อใหtนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต>ความรูtนี้กับป‡ญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย>หรือแนวคิดใหม6ๆ
ชื่ออาจารยWผูQรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยWผูQบรรยาย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี / ดร.ธีร>ดนัย กัปโก
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____________________

ชื่ออาจารยWผูQรบั ผิดชอบหลักสูตร ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

๑๔

