
 
  ตารางการบรรยาย ภาคปกติ + ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษา 1/2565 

วิชา กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง (หลักสูตร 2560) ส าหรับรุ่นที่ 15+16 (มหาชน) / รุ่น 20 (ภาคปกติ) 
อาจารย์ผู้บรรยาย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (9ชั่วโมง)/ ดร.อนัญ ยศสุนทร (6ชั่วโมง) / รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด (30ชั่วโมง) 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดการบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

 1 
เสาร์ที่ 13 ส.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

แนวความคิดพืน้ฐานของกฎหมายการคลัง รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

 2 
เสาร์ที่ 20 ส.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

กรอบวินัยทางการคลังตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 

รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

3 
เสาร์ที่ 3 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักกฎหมายว่าด้วยรายได้สาธารณะ รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

4 
เสาร์ที่ 10 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้
สาธารณะของประเทศไทย 

รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

5 
เสาร์ที่ 17 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  ดร.อนัญ ยศสุนทร 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

6 
เสาร์ที่ 24 ก.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.อนัญ ยศสุนทร 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

7 
เสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 
13.30 – 16.30 น. 

หลักการบริหารเงินคงคลัง (1) รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

8 
เสาร์ที่ 8 ต.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักการบริหารเงินคงคลัง (2) รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 
ไม่มีการเรียนการสอนในวนัที่ 15-16 ตุลาคม 2565 

9 
เสาร์ที่ 29 ต.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักกฎหมายว่าด้วยการจัดท าและการอนุมัติ
งบประมาณ 

รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

10 
เสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (1)  รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

11 
เสาร์ที่ 12 พ.ย. 65 
09.00 – 12.00 น หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (2)  รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 

7008 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ฯ 

12 
เสาร์ที่ 12 พ.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

ปัญหาทางกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย 
- นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาในหัวข้อรายงานกลุ่ม 
- อภิปรายปัญหาทางกฎหมาย 

รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด 
7008 ชั้น 7 

อาคารนวมินทร์ฯ 

13 
อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65 
09.00 – 12.00 น. 

หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบ 
การคลังและการงบประมาณ 
 

 
 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
 

4008 ชั้น 4 
อาคารนวมินทร์ฯ 

14 
อาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 65 
13.00 – 16.00 น. 

4008 ชั้น 4 
อาคารนวมินทร์ฯ 

15 
เสาร์ที่ 3 ธ.ค. 65 
13.00 – 16.00 น. 

7008 ชั้น 7 
อาคารนวมินทร์ฯ 

อาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 
09.00 – 12.00 น. 

สอบปลายภาค 
NIDA/แจ้งห้องอีก

คร้ังหนึ่ง 
Update 04/11/65 

 
 
 
 
 
 

ยืนยันตารางท้ังวิชาแล้ว 
 



 
 

 
การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 

รศ.ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด (60 คะแนน) 

1. การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน รายงาน การน าเสนอภายในชั้นเรียน รายงาน การน าเสนอภายในชั้นเรียน 
การให้ความร่วมมือและ 
การแสดงความคิดเห็น 

20 คะแนน 

2. สอบปลายภาค ทดสอบปลายภาคด้วยข้อเขียน 2 ข้อ ก าหนดวันสอบปลายภาคตามตาราง 40 คะแนน 
ศ.ดร.บรรเจดิ  สิงคะเนติ (25 คะแนน) 
1. สอบปลายภาค ทดสอบปลายภาคด้วยข้อเขียน ก าหนดวันสอบปลายภาคตามตาราง 25 คะแนน 

ดร.อนัญ ยศสุนทร  (15 คะแนน) 
1. ระหว่างภาคเรียน เก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนดว้ย

ข้อเขียน 
ก าหนดวันสอบระหว่างภาคเรียน 15 คะแนน 


