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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ศศ 0210  การบริหารการคลังท้องถ่ิน (Local  Financial Management) 

2. จํานวนหน่วยกิต 
3 (2 – 2 – 5) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 
อนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถ่ิน  หมวดวิชาบังคับ   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 
อาจารย์อานุภาพ  พลยะเรศ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 /57    ชั้นปีท่ี 2    

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (หน่วยจัดการศึกษาอําเภอเมอืงมุกดาหาร อําเภอดอนตาล  

อําเภอดงหลวง อําเภอหว้านใหญ ่อําเภอคําชะอี โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว-้นาโคกกุงและ 
อําเภอนิคมคําสร้อย) 

9. ครั้งท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
                   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และสมรรถนะ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับระบบ  การคลัง

ท้องถ่ิน การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน 
2) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถ่ินกับรัฐบาลแห่งชาติ 
3) เพ่ือให้นักศึกษากระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนา

ท้องถ่ิน ข้อจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถ่ินและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ รวมถึง
สามารถวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการคลัง 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับระบบการคลังท้องถ่ิน 

การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถ่ิน
กับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถ่ิน 
ข้อจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถ่ิน และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาระบบระบบงานคลังของหน่วยงานของรัฐและท้องถ่ิน  การจัดการการคลังส่วนท้องถ่ินในมิติ
ของรายได้  รายจ่าย และเงินอุดหนุน การพ่ึงตนเองทางการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังและเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานคลังและงบประมาณท้องถ่ิน การวิเคราะห์แผนและโครงการเพ่ือ
การจัดสรรงบประมาณ การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบ การวิเคราะห์งบดุลคลังท้องถ่ินข้อจํากัด
และแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถ่ิน 

2. ช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

ศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
1) อาจารย์ประจํารายวิชา  แจ้งให้นักศึกษาทราบเก่ียวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
2) อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คําปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

      1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและสื่อสัตย์สุจริต มีความต้ังใจเพียร
พยายามทําหน้าท่ีอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และมีประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ 

      2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง วิชาชีพและสังคม 
มีพฤติกรรมยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม และ
ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ            

     3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม  เคารพกฏระเบียบในชั้นเรียน 
และเคารพกกระเบียบของมหาวิทยาลัย                                                                                                                             

     4) สํานึกดี มีจิตสาธารณะ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ 
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมา
คารวะ 
           1.2 วิธีสอน 

       1)  ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวข้อง  แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติ
ท่ีดี  และเหมาะสม กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องท่ีชื่นชอบมานําเสนอ 

       2)  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องท่ีชื่นชอบมานําเสนอ และศึกษากรณีตัวอย่าง
จากการนําเสนอหรือศึกษานอกสถานท่ี 

      3) กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยผ่านการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การตัดสินใจด้วยกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่ม 
           1.3 วิธีการประเมินผล 

       1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
       2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน 
       3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
       4) ประเมินผลการนําเสนองานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
        1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับระบบ

การเงินการคลังท้องถ่ิน การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน  
        2) สามารถนําองค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถ่ินกับรัฐบาล

แห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถ่ิน ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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       3) สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้าน กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้น
ผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถ่ินกับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

      4) มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยทางด้านการบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครอง
ระดับท้องถ่ิน และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

      5) สามารถนําความรู้ทางด้านระบบการเงินการคลังท้องถ่ิน การบริหารรายได้และรายจ่ายของ
หน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน ไปใช้ในการปกครององค์กรท้องถ่ินของตนเอง 

      6) มีความรอบรู้เก่ียวกับกฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติด้านระบบการเงินการคลังท้องถ่ิน การ
บริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดยการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2.2 วิธีสอน 
      บรรยาย  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตัวอย่าง  การศึกษาโดยใช้ 
ปัญหา เป็นฐาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  การค้นคว้าบทความข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยนํามาสรุปและนําเสนอ       
และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการทํากิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือเสริมทักษะการแสดงอออก และ
ฝึกความเป็นผู้นําให้กับนักศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
         1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
         2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
         3) การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง 
         4) ตรวจผลงาน 
         5) การมีส่วนร่วมขณะท่ีทําการเรียนการสอน 
         6) ความสนใจใฝ่รู้ 

3 ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
        1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
        2) สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
        3) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เหตุและผลตลอดจนคาดการเหตุการณ์ และปรากฎการณ์

ในอนาคต                     
        4) สามารถใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ 
        5) มีทักษะในการค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
        6) รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3.2 วิธีสอน 

1) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับระบบการเงินการคลังท้องถ่ิน การบริหาร 
รายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถ่ินกับรัฐบาล
แห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อจํากัดและ
แนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถ่ิน ในบริบทท่ีหลากหลาย   
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        2) อภิปรายกลุ่ม  โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิด เช่น  การบริหารรายได้และ 
รายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถ่ินกับรัฐบาลแห่งชาติ 
กระบวนการบริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อจํากัดและแนว
ทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
         1) สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
         2) สังเกตการร่วมอภิปราย  
         3) ตรวจผลงาน  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างบริบทต่าง ๆ  

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

                          1) สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและผู้ตามในทุกระดับและในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย  
                          2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในสถานการณ์เฉพาะหน้า 

4.2 วิธีสอน 
       1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

                           2) มอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                           3) การนําเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
                           1) ความสนใจในการเรียน 
                           2) สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
                           3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้า 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

      1)มีประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง การเขียน และการนําเสนอรายงานระบบการเงินการ
คลังท้องถ่ิน การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน 
                         2)สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
                         3)รู้จักใช้ตรรกะ ความน่าจะเป็น ตัวเลข สถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างหลากหลายได้อย่าง
เป็นระบบ 

5.2 วิธีสอน 
      1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์เพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูล 

เพ่ิมเติมในรูปแบบบทความ งานวิจัย 
                        2) ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดทํารายงาน การเขียนรายงานในรูปแบบงานวิจัย เช่น
จํานวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
                        3) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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5.3 วิธีการประเมินผล   
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร 

                         2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
                         3) ตรวจผลงาน 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

1 - ความเข้าใจเก่ียวกับ อปท.          
- การเงิน การคลังของ อปท.  
- อปท. กับ การกระจายอํานาจดา้นการคลัง 

 

2.5 -บรรยายศึกษา
กรณีตัวอย่าง 
-อภิปรายกลุ่ม 
ตอบคําถามจาก 
-กรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้าและ
นําเสนอผล
การศึกษา 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

2 - การคิดสัดส่วนรายได้ของท้องถ่ิน 
- เปรียบเทียบรายได้ของท้องถ่ินกับรายได้ของรัฐบาล 

 

2.5 -บรรยายศึกษา
กรณีตัวอย่าง 
-อภิปรายกลุ่ม 
ตอบคําถามจาก
กรณีตัวอย่าง 
ศึกษาค้นคว้าและ
นําเสนอผล
การศึกษา 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

3-4 - การประมาณการรายได้  
- การจัดทํางบประมาณรายจา่ยของ อปท.  

 

5 บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาค้นคว้า           
และนาํเสนอผล
การศึกษา 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

5-6 - แนวทางการจัดสรรงบประมาณของ อปท.  
 

5 บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

7 - แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนของท้องถ่ินให้แก่ส่วน
ราชการ องค์กรภาคสังคม และประชาชน 

 

2.5 ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรของ
สถานศึกษา 
ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกลุ่ม 
นําเสนอผล
การศึกษา 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

8 - วินัยการเงิน การคลงัท้องถ่ิน 2.5 บรรยาย 
ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกลุ่ม 
นําเสนอผล                      
การอภิปรายกลุ่ม 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

9 - สอบกลางภาค 2.5 สอบกลางภาค อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

10 - การพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของ อปท. 2.5 บรรยาย 
ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกลุ่ม 
นําเสนอผล                      
การอภิปรายกลุ่ม 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

11-12 - นวัตกรรมด้านการบริหารการเงิน การคลังของ อปท.  5 ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาเอกสาร 
บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาค้นคว้า 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

13-14 - การลงทุนและการกู้ยืมของท้องถ่ินไทย 
- การจัดสรรเงินอุดหนุนให้ท้องถ่ินแนวใหม่ที่อิงหลัก

ความเสมอภาค 

5 ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาเอกสาร 
บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาค้นคว้า 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

15 - ระบบการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.ในอนาคต 
- มุมมองใหม่ในการบริหารการเงินการคลังท้องถ่ิน 

 ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ศึกษาเอกสาร 

บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาค้นคว้า 

อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 

16 - สอบปลายภาค  สอบปลายภาค อ.อานุภาพ  พลยะเรศ 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมท่ีใช้ในการประเมิน สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของคะแนน 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาค

การศึกษา 
10 

2. การปฏิบัติงานเด่ียว 
    2.1 สรุปองค์ความรู้ 
    
    2.2 แบบฝึกหัด 
    2.3 รายงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 

20 

3. การปฏิบัติงานกลุ่ม 
    3.1 รายงาน 
 

 
6 

20 

4. การทดสอบกลางภาค 9 20 
5. การทดสอบปลายภาค 16 30 
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2.1 การประเมินผลตามวิธีการวัดผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล หัวข้อ รายการ 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

1 .1  ต ระห นั ก ใน คุ ณ ค่ าแล ะ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ
สื่อสัตย์สุจริต  
1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบต่อการกระทํา
ของตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.3 สํานึกดี มีจิตสาธารณะ  

1.1 มีพฤติกรรมการอยู่ใน
ชั้นเรียนตามกฏระเบียบของ
การเข้าชั้นเรียน 
1.2 พฤติกรรมการเข้าเรียน 
ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน  
 
1.3 พฤติกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

2.ความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับ
น โยบ ายส าธารณ ะแล ะการ
วางแผน 
2.2 ส าม า ร ถ นํ า อ ง ค์ ค ว าม รู้
ทางด้านนโยบายสาธารณะและ
การวางแผนไปประยุก ต์ ใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 สามารถวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้ท างด้ านนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน กับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม 
2.4 มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน
ง า น วิ จั ย ท า ง ด้ า น น โย บ า ย
สาธารณะและการวางแผน และ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
2.5 สามารถนําความรู้นโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ไปใช้
ในการปกครององค์กรท้องถ่ิน
ของตนเอง 
2.6 มี ค ว า ม ร อ บ รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
กฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติด้าน
น โยบ ายส าธารณ ะแล ะการ
วางแผน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
ส ถาน การ ณ์  โด ยก าร ศึ กษ า
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2.1 ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ 
 
 
2.2 สังเกตความสามารถใน
การร่วมอภิปราย 
 
 
2 .3  ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล
การศึกษาค้นคว้ า  กรณี
ตัวอย่าง 
 
 
2.4 ตรวจผลงานรายงาน 
 
 
 
2.5 การมีส่วนร่วมขณะท่ีทํา
การ เรี ยนการสอน  แล ะ
สามารถตอบคําถามในกรณี
ตัวอย่างได้ 
2 .6  ค ว าม ส น ใจ ใฝ่ รู้ ใน
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร
เพ่ิมเติม 
 
 
2.7 สอบกลางภาค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

30 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล หัวข้อ รายการ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล  
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
3.3 สามารถใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท่ี มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เห ม าะ ส ม กั บ
สถานการณ์ 
3.4 มีทักษะในการค้นหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูล ท่ี
หลากหลาย 
3 .5  รู้ จั ก แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.1 สังเกตพฤติกรรมการ
แก้ปัญหา 
3.2 สังเกตการร่วมอภิปราย  
3.3 ตรวจผลงาน  ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทต่าง ๆ 
 
3 .4  ค ว าม ส น ใจ ใฝ่ รู้ ใน
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร
เพ่ิมเติม 
3.5 การมีส่วนร่วมขณะท่ีทํา
การเรียนการสอน  
3.6 สอบปลายภาค 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

30 

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีปฏิสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ท่ี
ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลท่ัวไป  
4.2 สามารถเป็นผู้นําและผู้ตามท่ี
ดี รับฟังเหตุผลและความคิดของ
ผู้อ่ืน 
4.3 สามารถทํางานเป็นทีมใน
บทบาทผู้นํ าและผู้ ตามใน ทุก
ระ ดั บ แ ล ะ ใน ส ถ าน ก าร ณ์ ท่ี
หลากหลาย  
4.4 มีความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าท่ี รับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4 .1  สั ง เกตการนํ า เสน อ
ผลงาน   พ ฤ ติกรรมการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
4 .2  สั ง เกตการนํ า เสน อ
ผลงาน   พ ฤ ติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม 
4 .3  สั ง เกตการนํ า เสน อ
ผลงานในลักษณะรายงาน
กลุ่ม   
 
4.4 ความสนใจในการเรียน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี 

5.1 มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
ฟั ง การเขียน และการนํ าเสนอ
ผลงานทางด้านวิชาการด้านแนวคิด
และทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
5.3 รู้จักใช้ตรรกะ ความน่าจะเป็น 
ตัวเลข สถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
หลากหลายได้อย่างเป็นระบบ 

5.1 สังเกตพฤติกรรมในการ
สื่อสารการทํากิจกรรมกลุ่ม 
 
 
5.2 ตรวจสอบความเหมาะสม
ในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดทํารายงาน 
5 .3  ต ร ว จ ผ ล ง า น  แ ล ะ
ตรวจสอบความเหมาะสมใน
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 

ตลอดภาค
การศึกษา 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา.(2551).”การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”.พิมพ์ครั้งท่ี 
1 กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์ จํากัด 
        เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
        แหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆในชุมชนและวิทยากรในชุมชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการคลัง 
        หนังสืออ่านประกอบ 
  หนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องในเรื่องงบประมาณ และการบริหารการคลัง 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนทําเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ประจําวิชานี้ 
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือได้ผลประเมินการสอน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน  

โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ท่ีวัดและ

ประเมินผลผ่านแล้ว 
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2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีสําคัญ ๆ อีกครั้ง 
3) การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประมวลการเรียนรู้ในรายวิชา   
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
1) ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี  เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจําวิชานี้ 


