
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2102301 ชื่อวิชา  หลักกฏหมายการคลังสาธารณะ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2102301 หลักกฏหมายการคลังสาธารณะ

Principles of Public Finance Law

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

กลุม 02 อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

กลุม 03 อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี



9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว นักศึกษามีสมรรถนะในดานตางๆ ดังน้ี           1) มีความรูเก่ียวกับท่ีมา ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐานและ

วิวัฒนาการของกฎหมายการคลังสาธารณะ          2) อธิบายหลักกฎหมายการคลังท่ีเก่ียวกับการเงินการคลัง  วิธีการงบประมาณ และ

ระบบภาษีอากร นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ รายได รายจายของรัฐ หน้ีสาธารณะ         3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ท่ีมา ทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายการคลัง หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเงินการคลัง วิธีการงบประมาณ

สถาบันการเงินและการคลัง นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ รายได รายจายของรัฐ หน้ีสาธารณะ วิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐ

การตรวจสอบการใชจายเงินของรัฐ การควบคุมการเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบตาง ๆ

          Origin, theories, foundation and evolution of public finance law. Legal principles of public finance law, budget,

public financial institutions. State budgetary and financial policy. State revenue and expenditure. Public debt.

State budgeting and scrutiny of state expense. Different forms of control of state budget and finance

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

อาจารยใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล ประมาณ 2คร้ัง คร้ังละ 1 ชม. ตอสัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 - แนะนํารายวิชา ความ

สําคัญ ที่มา ขอบเขต วัต

ถุประสงคของวิชา 

- ความเปนมาและ

ขอบเขตของกฎหมาย

การคลัง 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative learning) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

2 - พัฒนาการและลักษณะ

ทั่วไปของการคลัง

มหาชน 

- คุณคาของการศึกษา

พัฒนาการของการคลัง

มหาชน  

1. การบรรยาย

2. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

3 - บทบาทและหนาที่ของ

รัฐในทางเศรษฐกิจ 

- เครื่องมือทางการคลัง

ที่รัฐใชในการบริหาร

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ประเทศ 

4 - ความหมายงบประมาณ

- ขอบเขตงบประมาณ 

- ความสัมพันธระหวาง

องคกรหลักของรัฐ 

- อํานาจในการอนุมัติงบ

ประมาณ 

1. การบรรยาย

2. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

  

5 - หลักการทั่วไป 

- หลักระยะเวลา 

- หลักความเปนเอกภาพ 

- หลักรายได 

- หลักรายจาย 

1. การบรรยาย

2. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

6 - หลักดุลยภาพ 

- หลักการตรวจสอบ 

- หลักความโปรงใส 

- หลักเสถียรภาพ 

- หลักประสิทธิภาพ 

1. การบรรยาย

2. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

7 - การเตรียมจัดทํางบ

ประมาณ 

- การพิจารณาอนุมัติงบ

ประมาณ 

- การบริหารงบ

ประมาณ 

- การควบคุมตรวจสอบ

การใชงบประมาณ 

1. การบรรยาย

2. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

8 - การควบคุมตรวจสอบ

ภายในองคกร 

- การควบคุมตรวจสอบ

ภายนอกองคกร 

- การควบคุมตรวจสอบ

โดยองคกรตาม

กฎหมาย 

- การควบคุมตรวจสอบ

โดยประชาชน 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบทักษะ

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

9 - รายไดสาธารณะ

- รายไดที่เปนภาษี

อากร 

- หลักพื้นฐานเกี่ยวกับ

ภาษีอากร 

- ความหมาย 

- วัตถุประสงค 

- ประเภท 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

10 -หลักการพื้นฐานของ

กฎหมายภาษีอากร 

-หลักการบริหารการจัด

เก็บภาษีอากรที่ดี 

1. การบรรยาย

2. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

11 - โครงสรางพื้นฐาน

กฎหมายภาษีอากร 

- การกําหนดฐานภาษี 

- อัตราและวิธีการ

คํานวณภาษี - วิธีการจัด

เก็บภาษี 

- การอุทธรณภาษี 

- บทลงโทษ 

- การหลบเลี่ยงหรือการ

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

หนีภาษี 

12 ภาษีที่มีการจัดเก็บตาม

กฎหมายภาษีอากรใน

ประเทศไทย

-ภาษีเงินได 

-ภาษีการบริโภค/การใช

จาย 

-ภาษีทรัพยสิน 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

13 หลักการเกี่ยวกับหนี้

สาธารณะ 

- ความหมาย

 - แนวความคิด 

- ความเปนมาของหนี้

สาธารณะใน

ประเทศไทย 

- กฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้

สาธารณะ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

14 หนี้สาธารณะและการกู

เงินตามพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 

- ความเปนมาของพระ

ราชบัญญัติการบริหาร

หนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 

- สาระสําคัญของพระ

ราชบัญญัติการบริหาร

หนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 

- ความหมายของ หนี้

สาธารณะ ตามพระราช

บัญญัติการบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 

- กรอบเพดานในการกู

เงินตามพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative learning) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

15 สรุปเนื้อหาและแบบ

ฝกหัด 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,5.1,

5.4,5.5 

การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 3.5 การประเมินจากกการสะทอนผลการทํางานรวมกัน 1-15 0 0 

3 1.6,2.2,5.4 การนําเสนอปากเปลา 9,15 0 0 

4 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,5.1, การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

5.4,5.5 

5 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,5.1,

5.4,5.5 

การสอบปลายภาค 16 100 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป 2559 กฎหมายการคลัง โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

1. เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย, พิมพคร้ังท่ี 9,กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร,25522. ปรีชา สุวรรณทัต, วิชาธรรมศาสตรวาดวยการคลัง, พิมพคร้ังท่ี 5 (แกไขเพ่ิมเติม) ,กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน,

พ.ศ. 25593. สมคิด เลิศไพฑูรย, คําอธิบายกฎหมายการคลัง พรอมดวยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ, พิมพคร้ัง

ท่ี 3, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, พ.ศ. 25414. ศุภลักษณ พินิจภูวดล, กฎหมายภาษีอากร, โครงการตําราและส่ือการสอน คณะ

นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2556

5.กิตติยา พรหมจันทร,เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักกฎหมายการคลังสาธารณะ,คณะนิติสาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

สํานักงบประมาณ...http://www.bb.go.th 

กรมสรรพากร...http://www.rd.go.th 

สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ...http://www.pdmo.go.th 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา...http://www.krisdika.go.th


