
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ช่ือรายวิชา  การคลังของไทย  รหัสวิชา  ส30242 

 จำนวนช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง / สัปดาห   40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหนวยกิต  1.0  หนวยกิต 

 กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี  6  

 ภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา  2565 

 ผูสอน  นางสาวปรียาภรณ   พลไตร 

2. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการคลัง  ในเรื ่องความหมาย  ความสำคัญของการคลังรัฐบาล   

ศึกษาความสำคัญของนโยบายการคลัง  งบประมาณแผนดิน  หนี้สาธารณะ  รายรับและรายจายของรัฐบาล   

รวมถึงกระบวนการแกไขปญหาการคลังของรัฐบาล ผูเรียนมีความรูความเขาใจในระบบการคลังของรัฐบาล   

ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสามารถนำความรูไปใชประโยชนในการดำเนินชีวิตประจำวันได  

โดยใชกระบวนการวิเคราะห การมีสวนรวม การคาดการณ การปฏิบัติตน การประยุกตใช และเห็น

คุณคาการคลังของไทย 

เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะและความสามารถมาใชปฏิบัติตนในสังคมไดอยาง

ถูกตอง นำไปสูคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตร 

3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1)   เขาใจและบอกความหมาย  ความสำคัญ  หนาท่ีของการคลังรัฐบาลได 

 2)   เขาใจและบอกความหมาย  ความสำคัญของนโยบายการคลังของรัฐบาลได 

 3)   จำแนกประเภทของงบประมาณแผนดินได 

 4)   เขาใจและบอกความหมาย  ประเภทของหนี้สาธารณะได 

 5)   เขาใจและบอกความหมาย  ความสำคัญ  รายรับของรัฐบาลได 

 6)   เขาใจและบอกความหมาย  ความสำคัญ  รายจายของรัฐบาลได 

 7)   อภิปรายปญหาการคลังของรัฐบาลได 

 8)   ยกตัวอยางและอภิปรายปญหาสำคัญดานเศรษฐกิจของชาติ  สามารถใชนโยบายการคลังได        

ในการแกปญหาเศรษฐกิจของชาติได 

        รวม 8 ผลการเรียนรู 



 

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู 

สัปดาห วัน/เดือน/ป เร่ืองท่ีสอน 

1 1พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 การคลังรัฐบาล 

(สอนชดเชยวันท่ี 31 ต.ค. 65 โดยใช Line, Google 

classroom, Google meet, Google form) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 หนี้สาธารณะ 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 งบประมาณแผนดิน 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 รายรับ รายจายของรัฐบาล 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การบริหารงานของรัฐบาล 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การคลังสวนกลาง 

(สอนชดเชยวันท่ี 5 ธ.ค. 65 โดยใช Line, Google 

classroom, Google meet, Google form) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การกระจายรายได 

(สอนชดเชยวันท่ี 12 ธ.ค. 65 โดยใช Line, Google 

classroom, Google meet, Google form) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

ภาษี 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2565 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 สอนออนไลนโดยใช

กลุม Line, google classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ปญหาการคลังรัฐบาล 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 66 สอนออนไลนโดยใช

กลุม Line, google classroom) 

11 9 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2566 ปญหาดานงบประมาณ 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ปญหาดานรายจาย รายรับ 

(สอนชดเชยวันท่ี 16 ม.ค. 66 โดยใช Line, Google 

classroom, Google meet, Google form) 



 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  5.1) คะแนนเต็ม   100   คะแนน 

   สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

     คะแนนกอนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน  5  คะแนน STEM) 

     คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

     คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน  5  คะแนน STEM) 

     สอบปลายภาค 30 คะแนน 

     รวม   100   คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห วัน/เดือน/ป เร่ืองท่ีสอน 

13 23 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2566 การแกปญหางบประมาณของรัฐบาล 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การใชนโยบายการคลัง 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การใชนโยบายการเงิน 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 แกปญหาโดยใช นโยบายการเงิน การคลัง 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการคลังของไทย(ส30242) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการคลังของไทย(ส30242) 



 

  5.2) คะแนนกอนกลางภาค   รวม   25 คะแนน 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1 เข าใจและบอกความ 

หมายความสำคัญ  หนาท่ี

ของการคลังรัฐบาลได 

2 เข าใจและบอกความ 

หมายความสำค ัญของ

น โยบายการคล ั ง ขอ ง

รัฐบาลได 

การคลังของรัฐบาลไทย 15 1. การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

2. แบบทดสอบปรนัย  แบบ

เลือกคำตอบ  4  ตัวเลือก 

กอนและหลังเรียน 

3. ช้ินงาน  

- Note Book 

- Projector 

- PowerPoint 

-สอนผานLine, 

Google classroom 

3 จำแนกประเภทของ

งบประมาณแผนดินได 

4 เข าใจและบอกความ 

หมายประเภทของหนี้

สาธารณะได 

งบประมาณแผนดินไทย 10 1. การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 

2 .   แบบทดสอบปรนั ย  

แ บ บ เ ล ื อ ก ค ำ ต อ บ   4  

ตัวเลือก กอนและหลังเรียน 

3. แบบทดสอบอัตนัย  แบบ

แสดงความค ิดเห ็น หลัง

เรียน 

- Note Book 

- Projector 

- PowerPoint 

-สอนผาน Line, 

Google classroom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5.3) คะแนนสอบกลางภาค รวม   20 คะแนน (วันท่ี 23 – 29 ธันวาคม 2565) 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกลางภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน 

1  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำคัญ  หนาที ่ของการ

คลังรัฐบาลได 

2  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำคัญของนโยบายการ

คลังของรัฐบาลได 

3  จ ำ แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

งบประมาณแผนดินได 

4  เขาใจและบอกความหมาย  

ประเภทของหน้ีสาธารณะได 

- การคลังของรัฐบาล

ไทย 

- งบประมาณแผนดิน

ไทย 

 

20 1. ขอสอบปรนัย  แบบเลือกคำตอบ  4  ตัวเลือก  

จำนวน  20  ขอ 

2. ขอสอบอัตนัย  แบบแสดงความคิดเห็น  จำนวน  

2  ขอ 

 

  5.4) คะแนนหลังกลางภาค   รวม   25 คะแนน 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

5  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำค ัญ  ร ายร ับของ

รัฐบาลได 

6  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำค ัญ  รายจ ายของ

รัฐบาลได 

รายรับ – รายจาย

ของรัฐบาล 

10 1. การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน2. แบบทดสอบปรนัย  

แบบเลือกคำตอบ  4  ตัวเลือก 

กอนและหลังเรียน 

3. แบบทดสอบอัตนัย  แบบ

แสดงความคิดเห็น หลังเรียน 

- Note Book 

- Projector 

- PowerPoint 

- ส อ น ผ  า น  Line, 

Google classroom 

7  อภิปรายปญหาการคลัง

ของรัฐบาลได 

8  ยกตัวอยางและอภิปราย

ปญหาสำคัญดานเศรษฐกิจ

ของชาติ  สามารถใชนโยบาย

การคลังได  ในการแกปญหา

เศรษฐกิจของชาติได 

ป ญหาการคลัง

และเศรษฐกิจของ

ไทย 

15 1. การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน 

2. แบบทดสอบปรนัย  แบบ

เลือกคำตอบ  4  ตัวเลือก กอน

และหลังเรียน 

3. แบบทดสอบอัตนัย  แบบ

แสดงความคิดเห็น หลังเรียน 

4.  ชิ้นงาน  

- Note Book 

- Projector 

- PowerPoint 

- ส อ น ผ  า น  Line, 

Google classroom 



 

 

  5.5) คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันท่ี 27 กุมภาพันธ,วันท่ี 3 มีนาคม 2566) 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกลางภาค 

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน 

5  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำค ัญ  ร ายร ับของ

รัฐบาลได 

6  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำค ัญ  รายจ ายของ

รัฐบาลได 

7  อภิปรายปญหาการคลัง

ของรัฐบาลได 

8  ยกตัวอยางและอภิปราย

ปญหาสำคัญดานเศรษฐกิจ

ของชาติ  สามารถใชนโยบาย

การคลังได  ในการแกปญหา

เศรษฐกิจของชาติได 

- รายรับ – รายจาย

ของรัฐบาล 

- ปญหาการคลังและ

เศรษฐกิจของไทย 

 

30 1. ขอสอบปรนัย  แบบเลือกคำตอบ  4  ตัวเลือก  

จำนวน  30  ขอ 

2. ขอสอบอัตนัย  แบบแสดงความคิดเห็น  จำนวน  

2  ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5.6) ช้ินงาน กระดานความรู (STEM) 

ผลการเรียนรู วิธีเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดการสง

ช้ินงาน ลักษณะ / 

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 

1  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำคัญ  หนาที ่ของการ

คลังรัฐบาลได 

2  เขาใจและบอกความหมาย  

ความสำคัญของนโยบายการ

คลังของรัฐบาลได 

7  อภ ิปรายปญหาการคลัง

ของรัฐบาลได 

8  ยกตัวอยางและอภิปราย

ปญหาสำคัญดานเศรษฐกิจ

ของชาติ  สามารถใชนโยบาย

การคลังได  ในการแกปญหา

เศรษฐกิจของชาติได 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 

2. แนวความคิดในการ

ออกแบบ 

3. ความคิดสรางสรรค

ในการออกแบบชิ้นงาน 

5. ความสวยงาม  ความ

ประณีตของชิ้นงาน 

ช้ินงาน 1 ช้ิน 10 คะแนน 

(กอนกลางภาค 

5 คะแนน และ

หลังกลางภาค 5 

คะแนน) 

25 ก.พ. 2566 

 

 
 

 

 


