
ประมวลรายวิชา 2404213 

วิชา ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับการบริหารงานคลังสาธารณะ ิใ หนวยกิตี 
(Introduction to Public Financial Administration)  

 

อาจารย์ผูຌสอน  รศ.ดร.วีระศักดิ์ ครือทพ  ภาควิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ 
หຌองทำงาน  ตึก ใ ชัๅน ่ หຌอง ่เ่/แ็   Office Hours ตามตนัดหมาย฿นชวงควิด-19 

ทรศัพท์ 0-2218-7259 Line ID : wk250  E-mail: weerasak.k@chula.ac.th 

วลารียน วันจันทร์ วลา 13-16.00 น. ผาน Zoom  ภาคการศึกษา  ภาคตຌน ปการศึกษา 2564  
วันสอบกลางภาค 27 ก.ย. 2564 วลา 13:00-15:00 น.  วันสอบปลายภาค   29 พ.ย. 2564 วลา 13:00-15:00 น. 
สถานภาพของวิชา วิชาบังคับสำหรับนสิิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ิตอนรียนทีไ แี นิสิตสาขาอืไน ิ ตอนรียนทีไ โี 
งืไอนเขรายวิชา เมมีรายวิชาทีไตຌองศึกษามากอน ตนิสิตควรผานการศึกษาสถาบันการมืองละระบบบริหาร

ราชการผนดิน ศรษฐศาสตร์จุลภาค & มหภาค ความรูຌบืๅองตຌนทางรัฐประศาสนศาสตร์   
 

 

ขอบขตละนวทางการศึกษา (Scopes and Approaches) 

ศึกษาหลักคิด/ทฤษฏีการบริหารงานคลังภาครัฐ วิธีการละนวปฏิบัติกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไของภาครัฐ 

฿นระบบศรษฐกิจละสังคม กรอบความยัไงยืนทางการคลังของภาครัฐ สถาบันละกฎหมายทางการงินการคลัง 
นยบายการคลังละนยบายการงิน การบริหารรายรับ-รายจายสาธารณะ การกอหนีๅสาธารณะ การลงทุน฿นภาครัฐ  
การบริหารการงินละสินทรัพย์ การบัญชีภาครัฐละระบบขຌอมูลสำหรับการบริหารละการตัดสิน฿จดຌานการคลัง 
การบริหารความสีไยงละการตรวจสอบประมินผลการบริหารงานคลังละงบประมาณภาครัฐ ละการคลังทຌองถิไน 
ทัๅงนีๅผูຌสอนคาดหวัง฿หຌนิสิตมีความรูຌความขຌา฿จหลักการบริหารงานคลังสาธารณะ฿นฐานะทีไป็นกลเกหนึไงของระบบ
การบริหารงานภาครัฐ  (Public Affairs Administration) ละมองหในความสัมพันธ์ทีไกีไยวนืไองกับกลเกการมือง
การปกครองของรัฐทัๅง฿นระดับชาติละระดับการปกครองทຌองถิไน อันสามารถนำเปสูการกำหนดนยบายหรือนว
ทางการบริหารงานภาครัฐพืไอการบรรลุป้าหมาย฿นทางสาธารณะดย฿ชຌครืไองมือทางการคลังเดຌอยางหมาะสม 

วิชานีๅมุงนຌน฿หຌนิสิตมีทักษะการคิดวิคราะห์ละมีความขຌา฿จ฿นระดับทีไสามารถนำองค์ความรูຌตาง โ เป฿ชຌ
กำหนดหรือวิคราะห์นวทาง฿นการบริหารงานคลังภาครัฐทีไหมาะสมละกืๅอหนุนตอการพัฒนา การจัดบริการ
สาธารณะ หรือการจัดความสัมพันธ์ทางการคลังระหวางรัฐ/องค์กรภาครัฐกับประชาชนพลมือง หรือ฿ชຌองค์ความรูຌ  
฿นการทำงาน฿นอนาคตเดຌ ทัๅง฿นดຌานรัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะละงบประมาณภาครัฐ หรือสาขาอืไน โ 
ดังนัๅนผูຌสอนจึงนຌนวิธีการรียนการสอนทีไหลากหลาย ิ ทาทีไทำเดຌ฿นสถานการณ์ควิด-19ี พืไอ฿หຌนิสิตกิดความขຌา฿จ
ทีไถองทຌ อาทิ การบรรยาย฿นชัๅนรียน การทำ Case study การกຌเขปัญหาภาย฿ตຌสถานการณ์ทีไกำหนด ฯลฯ  
 

วัตถุประสงค์ของวิชา 
1. นิสิตสามารถอธิบายถึงสาระสำคัญของนวคิดทางวิชาการดຌานการบริหารงานคลังภาครัฐเดຌอยางหมาะสม 

2. นิสิตสามารถประยุกต์฿ชຌหลักวิชาการ฿นการอธิบาย ฿หຌความหใน ตัดสิน฿จ หรือตัๅงคำถามกีไยวกับปรากฏการณ์
ทางการคลังภาครัฐทีไกิดขึๅน฿นสงัคมเทยหรือตางประทศเดຌอยางถูกตຌองตามหลกัวิชาการ 

3. นิสิตมีทักษะการคิด วิคราะห์ หรือประมวลสถานการณ์ ขຌอทใจจริง หรือขຌอมูลตาง โ พืไอประกอบการตัดสิน฿จ
หรือการกำหนดนยบายศรษฐกจิการคลงัหรือนยบายสาธารณะตาง โ เดຌอยางหมาะสม 
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องค์ประกอบของการรียนการสอน฿นวิชา 
1. กิจกรรม฿นหຌองรียน :  นิสิตขຌาชัๅนรียนตามวัน วลา ละชองทางทีไกำหนด ิวันจันทร์วลา 13.00-16.00 น. 

ผานระบบ Zoom) รวมอภิปราย ทำกิจกรรม฿นหຌองรียน ละสงงานตามทีไกำหนด  
 

Join Zoom Meeting 

https://chula.zoom.us/j/92463810973?pwd=TU5zazljMmJCMnV0azlRN2c3SzA3QT09  

Meeting ID: 924 6381 0973 

Password: 284776  

 

2. กิจกรรมนอกหຌองรียน: นิสิตอานละคຌนควຌาตำรา-อกสารทางวิชาการทีไกำหนดกอนขຌาชัๅนรียน ละทำงาน
หรือรายงานดีไยว/กลุมตามประดในหรือหัวขຌอทีไเดຌรับมอบหมาย 

3. การสอบกลางภาคละการสอบปลายภาค: นืๅอหาการสอบป็นบบ Comprehensive ละ Critical Thinking 

ดยเมนຌนการทองจำ มุง฿หຌนิสิตสามารถนำหลักคิดเปประยุกต์฿ชຌประกอบการตดัสิน฿จเดຌอยางหมาะสม ดังนัๅน 
ผูຌสอนจะประมินความขຌา฿จของนิสิต฿นนืๅอหาวิชาการ฿นรายละอียดสำหรับการวิคราะห์หรือการกຌปัญหา 
(applicability) ละความขຌา฿จ฿นภาพรวมทีไสามารถชืไอมยงกับหัวขຌอตาง โ สำหรับการจัดการประดใน
ปัญหาทางการคลังภาครัฐละรัฐประศาสนศาสตร์ 

4. สืไอการสอน: ตำรา/อกสารทางวิชาการุ บบฝຄกหัดละกรณีศึกษาุ สเลด์ PowerPoint, ละ Blackboard 

ของวิชาทีไ http://blackboard.it.chula.ac.th/  ละหมัไนติดตามขาวสารบຌานมืองทีไกีไยวขຌอง 
 

การวัดผลการรียน 

1. บบทดสอบ/บบฝຄกหัด/กรณศีึกษา/การบຌาน/กิจกรรม฿นชัๅนรียน/งานกลุม ฯลฯ  รຌอยละ 30 

2. การสอบกลางภาค ิ open-book exam หรือ take-home ตามหมาะสม)  รຌอยละ 30 

3. การสอบปลายภาค (open-book exam หรือ take-home ตามหมาะสม)  รຌอยละ 40 

4. นวทางการ฿หຌกรดรายวิชา (letter grade) 
80.0 คะนนขึๅนเป A 75.0-79.9 คะนน B+ 

70.0-74.9 คะนน B 65.0-69.9 คะนน C+ 

60.0-64.9 คะนน C 55.0-59.9 คะนน D+ 

50.0-54.9 คะนน D ตไำกวา 50.0 คะนน F 
    

คำอธิบาย฿นการ฿หຌกรดรายวิชา   
แ. ผูຌสอนมีนยบายการ฿หຌกรดดยอิงตามกณฑ์ทีไกำหนด ตอาจปรับปลีไยนป็นอิงกลุมเดຌ฿นภายหลังตามหมาะสม 

ทัๅงนีๅ นิสิตมีสิทธิ฿นการขอดูสมุดคำตอบ นวทางการตรวจ/การ฿หຌคะนน ละสอบถามคำอธิบายวิธกีาร฿หຌคะนนเดຌ  
ต฿นทຌายทีไสุดถือป็นดุลพินิจของผูຌสอน 

โ. การจะเดຌรับกรด฿นวิชานีๅ นิสิตตຌองมีคะนนจากการวัดผลครบทัๅง 3 สวน ทัๅงนีๅ ผูຌสอนคาดหวังทีไจะหในนิสิตตัๅง฿จ
รียนละทำงานสงตามทีไเดຌรับมอบหมายดຌวยตนอง หากพบวานิสิตกระทำการอันเมสมควร ดยฉพาะการทำงานทนกัน 
การคัดลอกงานของผูຌอืไน (plagiarism) การฝากชืไอ฿นงานกลุม หรือเมวาจะดຌวยวิธีอืไนทีไเมหมาะสม ผูຌสอนจะงดการ฿หຌ
คะนนชิๅนนัๅนละดำนินการลงทษทางวินัยนิสิตตามระบียบมหาวิทยาลัย฿หຌถึงทีไสุด 



Syllabus ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกบัการคลังสาธารณะ ภาคการศึกษาตຌน ปการศึกษา 2564 หนຌา 3 

 

ความรับผิดชอบของผูຌสอน 

1. ผูຌสอนจะรับผิดชอบตอการตรียมสอน การรักษาวลา฿นชัๅนรียน การขຌาสอนตามตารางวลาอยางสมไำสมอ  
ละจะทบทวนนืๅอหาละตัวอยางประกอบการอธิบาย฿หຌป็นปัจจุบันละสามารถนำเป฿ชຌเดຌจริง ดังนัๅ น  
ขอความรวมมือนิสิต฿ชຌอกสารหรือขຌอมูลทีไป็นปจัจุบัน   

2. ผูຌสอนครงครัด฿นกฎระบียบของมหาวิทยาลัยละคณะทีไบังคับ฿ชຌ฿นปจัจุบัน ละเมอนุญาต฿หຌนิสิตหรือบุคคลอืไน
ทีไมิเดຌลงทะบียนรียน฿นวิชานีๅขຌามา฿นชัๅนรียนดยดใดขาด   

3. ผูຌสอนจะรับผิดชอบการตรวจงาน/ขຌอสอบของนิสิตดຌวยตนอง ดยจะดำนินการอยางปรง฿ส อธิบายเดຌ ละเม
ลือกปฏิบัติ สวนนิสิตมีสิทธ์ิสอบถามหรือทกัทຌวงผลการตรวจหรือการ฿หຌคะนนเดຌ   

 

ความรับผิดชอบของผูຌรียน 

แ.  นิสิตมีความรับผิดชอบทีไจะขຌาชัๅนรียนตรงวลา ตรียมตัวกอนขຌาชัๅนรียน฿นการอานอกสาร ตำรา หรือทำ
กิจกรรมทีไเดຌรับมอบหมายกอนขຌาชัๅนรียน฿หຌรียบรຌอย ละปฏิบัติตามกฎระบียบของมหาวิทยาลัยละคณะ 

โ.  ฿นระหวางทีไมีการรียนการสอน ขอความรวมมืองดการ฿ชຌอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ทีไจะป็นการรบกวนสมาธิของ
ผูຌสอนละ/หรือนิสติรวมชัๅนคนอืไน โ ละงดการถายทอดสด (live) ฿นระหวางทีไทำการรียนการสอน฿นทกุกรณ ี

ใ.  หลังจากสิๅนสุดการรียนวิชานีๅ นิสิตจะตຌองทำการประมินผลการรียนการสอนผานระบบออนเลน์ (CU-CAS) 

ตอเป (https://www.cas.chula.ac.th/cas/) ซึไงนิสิตสามารถสะทຌอนประดในทีไตຌองการ฿หຌผูຌสอนปรับปรุงกຌเข
฿หຌดีขึๅน฿นอนาคตขຌาสูระบบเดຌ 

 

ตำรา/อกสารประกอบการรียน 

อกสารทีไตຌองอาน 

วีระศักดิ์ ครือทพ. โ5ๆแ. การบริหารงานคลังภาครัฐบนฐานความยัไงยืน. พิมพ์ครัๅงทีไ ใ ิปกสีมวงี. กรุงทพฯ:  

รงพิมพ์หงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ิมิถุนายนี ิความยาวทัๅงหมด ไ้เ ผน หรือฉพาะนืๅอหา ไ็ๆ หนຌาี 
 ิหมายหตุ : นิสิตอาจ฿ชຌตำราทีไพิมพ์ครัๅงทีไ แ ิปกสีสຌมี หรือ 2 ิปกสีฟ้าทอร์คอยซ์ี ทนเดຌ ตจะมีนืๅอหาทีไ 

เมทันสมัย เมครอบคลุมหัวขຌอทัๅงหมด ละนวคิดหรือศัพท์ทคนิคบางดຌานอาจยังเมถูกขยายความ฿หຌชัดจนี  
 

อกสารนะนำ ิ หนังสือทุกลมมี฿นหຌองสมุดคณะรัฐศาสตร์หรือหຌองสมุดอืไนๆ ฿นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยี 
Rosen, Harvey S. 2008. Public Finance. Boston, MA : McGraw-Hill. ิ หรือปทีไ฿หมกวานีๅี 
Stiglitz, Joseph E. 2000. Economics of the Public Sector. New York: W.W. Norton. ิหรือปทีไ฿หมกวานีๅี 
จรัส สุวรรณมาลา. 2553. ประชาธิปเตยทางการคลังเทย. กรุงทพฯ: ศูนย์ติดตามประชาธิปเตยเทย  

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จรัส สุวรรณมาลาุ วีระศักดิ์ ครือทพุ ละภาวิณี ชวยประคอง. 2553. สถาบันละกฎหมายการงินการคลัง. 

กรุงทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ิบททีไ 1, 5, ละ 6) 

 

หมายหตุ ผูຌสอนอาจมอบหมาย฿หຌอานอกสารอืไน ๆ  พิไมติมเดຌตามหมาะสม฿นภายหลัง 
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นืๅอหารายวิชาละกำหนดการบรรยาย 
 

หัวขຌอ นืๅอหาวิชา 
แ - นะนำวิชา อกสารประกอบ กิจกรรมรายวิชา ละการวัดผล  

- ขอบขต ความหมาย ละวิธีการศึกษาการบริหารงานคลังภาครัฐ 

- พืๅนฐานความรูຌทีไจำป็นสำหรับการศึกษาการคลงัภาครัฐ อาทิ นวคิดชิงระบบ กรอบคิดชิงสถาบัน 
ศรษฐศาสตร์ชิงพฤติกรรม ฯลฯ 

โ - ความยัไงยืนทางการคลัง฿นภาครัฐ: ความสำคัญ ประสบการณ์ตางประทศละของเทย  
ละกรอบการวิคราะห์ 
- ขຌอมูลละดัชนีชีๅวัดทีไสำคัญ฿นระบบศรษฐกิจการคลัง 

ใ - หนຌาทีไของภาครัฐ฿นระบบศรษฐกจิละสังคม 

ไ - นยบายการคลังละการงิน ละนยบายกึไงการคลัง กับการบริหารระบบศรษฐกิจละสงัคม 

5 - ปัญหารวมสมัย฿นการบริหารงานคลังภาครัฐ 

▪ Principal-Agent Theory (PAT) 

▪ Common-Pool Resources (CPR) 

▪ Transactional cost economics 

▪ Fiscal Illusion 

-  การจัดการชิงสถาบันทางการคลัง งินทุนสาธารณะ  ละกฎหมายการงินการคลัง 
ๆ - การบริหารรายเดຌของรัฐ: ภาษีอากร คาบริการ/คาธรรมนียม ละรายเดຌอืไน โ 

็ - กระบวนการงบประมาณละการบริหารรายจายสาธารณะ 

- การจัดทำยุทธศาสตร์ ผนการดำนินงาน ละการจัดสรรงบประมาณผนดิน 

่ - การบริหารหนีๅสาธารณะละการลงทุน฿นภาครัฐ 

้ - การประมินละบริหารความสีไยงทางการคลังภาครัฐ 

แเ - ระบบขຌอมูลการงินการคลังพืไอการตัดสนิ฿จ การรายงานผล ละการติดตามประมินผลทางการงิน
การคลังภาครัฐ 

11 - การคลังทຌองถิไน ความสัมพันธ์ทางการคลังกับรัฐบาลกลาง 
- นวทางรักษาความยัไงยืนทางการคลัง฿นระดับทຌองถิไน 

12 - การบริหารงานคลังภาย฿ตຌสถานการณ์วิกฤต  
- จทย์ทຌาทาย฿นระบบการคลังสาธารณะของเทย 

13 - สรุปภาพรวมของวิชา ละการสังคราะห์กรอบคิดกีไยวกับการสรຌางความยัไงยืน฿หຌกับระบบการคลัง
ภาครัฐ 

หมายหตุ  นืๅอหา ตารางการสอน ละกิจกรรมการวัดผลประกอบการรียน อาจกำหนดขึๅนหรือปรับปลีไยนเดຌตามหมาะสม 
ขึๅนอยูกับสถานการณ์ชืๅอเวรัสควิด-แ้ พรระบาด 
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