
มคอ. ๓ 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  เศรษฐศาสตร์ 
 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 EC313        การบริหารสินเช่ือ  
                    Credit Management  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หนว่ยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.กนกพร แสงวารี 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาท่ี …1………….. / ชัน้ปีท่ี ……3……………. 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไมมี่ 
 

8.  สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
       สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
                 1. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจขอบเขตของวิชาการวิเคราะห์และบริหารสินเช่ือได้ 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจหลกัแนวคิดในการวิเคราะห์สินเช่ือ 
 3. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจนโยบายในการเรียกเก็บหนี ้รวมถึงการบริหารหนีท่ี้มีปัญหา
 4. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจแนวทางในการปฎิบตัเิก่ียวกบัการวิเคราะห์และบริหารสินเช่ือ
 5. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจบทบาทของสินเช่ือตอ่ผลกระทบในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
 6. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ และสามารถน าความรู้ด้านการบริหารสินเช่ือไปประยกุต์ใช้ใน
เชิงธุรกิจได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ศกึษาไปเป็นพืน้ฐานในการศกึษาวิชาในขัน้สงูตอ่ไปได้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการน าแนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานไปวิเคราะห์และประยกุต์ใช้ในการบริหารสินเช่ือได้ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความส าคญัและประเภทของสินเช่ือ การก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเช่ือของธุรกิจ
การค้า สถาบนัการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเช่ือ เพ่ือก าหนดวงเงินและอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีควรจะเป็น การพิจารณาโครงการเงินกู้  การควบคมุและตดิตามหนี ้การจดัเก็บหนีแ้ละวิธีการ
ปฏิบตัิกบัหนีส้ญู การแก้ไขหนีท่ี้มีปัญหา ข้อปฏิบตัิทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสินเช่ือและการด าเนินการ
เรียกเก็บเงิน การใช้สินเช่ือตา่งประเทศ บริการของสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) 
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บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) 

45 - - 6 
 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
      6  ช.ม/สปัดาห์ โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาท่ีหน้าห้องท างาน 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงั   มีดงัตอ่ไปนี ้
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1. การคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการตัดสินใจท่ีอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูล
แนวคิด และทฤษฎีท่ีถูกต้อง 
  2. การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการท างาน 
  3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 1.2 วิธีการสอน 

 1.โดยวิธี iHybrid 
 2. บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบการประยกุต์ โดยใช้ Power Point ประกอบการบรรยาย 
 3. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบตัเิพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
ตา่งๆ 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ดพูฒันาการในด้านการเข้าเรียนและความตรงตอ่เวลาของนกัศกึษา 
 2. ให้ท าแบบฝึกหดัในทุกครัง้ท่ีสอนจบแต่ละบท และซกัถามในห้องเรียนเพ่ือดคูวามเข้าใจ
ของนกัศกึษา 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 1.   ความรู้เร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัสินเช่ือ 
 2. ความรู้เร่ืองความเส่ียงและการประเมินสินเช่ือ 
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 3. ความรู้เร่ืองการจดัองค์การเพ่ือการบริหารสินเช่ือ 
 4. ความรู้เร่ืองวตัถปุระสงค์และนโยบายการสินเช่ือ 
 5. ความรู้เร่ืองการรวบรวมข้อมลู 
 6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์สินเช่ือ 
 7.    ความรู้เร่ืองเง่ือนไขเก่ียวกบัสินเช่ือ 
 8.   ความรู้เร่ืองการก าหนดวงเงิน 
 9.   ความรู้เร่ืองพิธีการและนิตกิรรมสินเช่ือ 
 10. ความรู้เร่ืองการเรียกเก็บหนีแ้ละการแก้ไขหนีท่ี้มีปัญหา 
 
 2.2 วิธีการสอน 

1. บรรยายประกอบกบั iHybrid และ Power Point 
2. ฝึกค้นหาข้อมลูและสง่งานทางอินเทอร์เน็ต 
 3.ซกัถามในห้อง และให้นกัศกึษาร่วมแสดงความคิดเห็น 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
สอบเก็บคะแนนกลางภาคและสอบไล่ 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 - ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
               - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
               - ความสามารถในการสงัเคราะห์องค์ความรู้และน าไปปรับใช้ 
 
 3.2 วิธีการสอน 

   - บรรยายในห้องเรียน 
-   ท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

       -  การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 
 

 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
               สอบกลางภาคและสอบปลายภาค    
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- มีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้สอน 

              - มีความสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
   
 4.2 วิธีการสอน 

ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคดิเห็น และการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
  - ทกัษะการสืบค้นข้อมลูและสง่งานทางอินเทอร์เน็ต 
  - ทกัษะในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
 5.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 
             - มอบหมายการบ้าน แบบฝึกหดั ผา่นระบบ iHybrid 

 - ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
               
 5.3 วิธีการประเมินผล 

- สงัเกตการร่วมแสดงความคดิเห็นของนกัศกึษา 
- ตรวจงานท่ีนกัศกึษาสง่และให้ค าแนะน าในภาพรวม 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงร่างการ
บรรยายการบริหาร
สินเช่ือ 

3 iHybrid  
Power Point 

ผศ.กนกพร 

 ลกัษณะวิชาเนือ้หาท่ีเรียน  ซกัถามในห้อง  
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หนงัสืออา่นประกอบ  
 วิธีการเรียนและการวดัผล    

2 บทท่ี 1ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัสินเช่ือ 
1.1 ความหมายของสินเช่ือ 
1.2 ความส าคญัของ
สินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ 
1.3 แนวทางและหน้าท่ีใน
การจดัการสินเช่ือ 
1.4 เคร่ืองมือทางสินเช่ือ 
1.5 ขัน้ตอนการปฎิบตัิ
สินเช่ือ 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 

3  บทท่ี 2  การประเมินความ
เส่ียงสินเช่ือ 
2.1 ปัจจยัท่ีใช้ในการ
ประเมินความเส่ียง  
2.2 ความเส่ียงของสินเช่ือ 
2.3 การจดัล าดบัความ
เสียหาย 
2.4 แฟ้มสินเช่ือ 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 
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4  บทท่ี 3 ประเภทสินเช่ือ
และการจดัองค์การ 
3.1 ประเภทสินเช่ือแบบ
ตา่ง ๆ  
3.2 ความหมายของการจดั
องค์การ 
3.3 องค์ประกอบในการจดั
องค์การ 
3.4 ปัจจยัท่ีควรพิจารณา
ในการจดัองค์การเพ่ือ
บริหารสินเช่ือ 
3.5 รูปแบบตา่ง ๆ ของการ
จดัโครงสร้างองค์การเพ่ือ
งานบริหารสินเช่ือ 
3.6 หน้าท่ีและการ
ปฏิบตังิานของฝายสินเช่ือ 
3.7 คณุสมบตัิของ
เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 

5 บทที่ 4 วัตถุประสงค์และ
นโยบายการให้สินเช่ือ 
 4.1 วตัถปุระสงค์และ
นโยบายการให้สินเช่ือของ
สถาบนัการเงิน 
           4.2 วตัถปุระสงค์
และนโยบายการให้สินเช่ือ
ของธุรกิจการค้า 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 
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6 บทท่ี 5 การรวบรวมข้อมลู 
5.1 ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณา
ในการรวบรวมข้อมลู 
5.2 ลกัษณะของข้อมลู 
ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
ข้อมลูเชิงปริมาณ 
5.3 ข้อมลูในการบริหาร
สินเช่ือทัว่ไป 
5.4 แหลง่ท่ีมาของข้อมลู
สินเช่ือ 
5.5 การตรวจสอบความ
ถกูต้องของข้อมลู 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 

7-10 บทที่ 6 การวิเคราะห์
สินเช่ือ 
6.1 พืน้ฐานการวิเคราะห์
สินเช่ือ 
6.2 การวิเคราะห์สินเช่ือเชิง
คณุภาพ 
6.3 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยอาศยังบ
การเงินด้วยวิธีการ
วิเคราะห์โดยใช้ขนาดร่วม 
และการวิเคราะห์แนวโน้ม 
6.4 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยอาศยังบ
การเงิน 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
อตัราสว่นทางการเงิน 
 6.5 การวิเคราะห์งบ
กระแสเงินสด และ
งบประมาณเงินสด  

6 
 

iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 
iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 
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9 ช่วงเวลาสอบMid-term 
แต่วิชานีไ้ม่มีสอบ 

   

11 บทที่ 7 เงื่อนไขเก่ียวกับ
สินเช่ือ 
7.1 เง่ือนไขสินเช่ือเพ่ือการ
บริโภคของธุรกิจการค้า
และสถาบนัการเงิน 
7.2 เง่ือนไขเก่ียวกบั
เอกสาร การช าระเงิน และ
การปฎิบตัขิองสินเช่ือทาง
การค้า 
7.3 เง่ือนไขเก่ียวกบั
หลกัประกนั การช าระหนี ้
และการปฎิบตัเิพ่ือการ
ประกอบธุรกิจของสถาบนั
การเงิน 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 

12-13 บทที่ 8 การก าหนด
วงเงนิ 
8.1 ลกัษณะของการ
ก าหนดวงเงินเก่ียวกบั
สินเช่ือ 
8.2 หลกัและวิธีการก าหนด
วงเงินเก่ียวกบัสินเช่ือ  ทาง
การค้า 
8.3 หลกัและวิธีการก าหนด
วงเงินเก่ียวกบัสินเช่ือเพ่ือ
การอปุโภคบริโภค 
8.4 วงเงินของสถาบนั
การเงิน 

6 
 

iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 
iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 
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14 บทที่ 9 พธีิการและนิติ
กรรมสินเช่ือ 
9.1 แนวคิดเก่ียวกบัพีการ
สินเช่ือ 
9.2 การรวบรวมข้อมลูทาง
กฎหมายของผู้ขอสินเช่ือ 
และการตรวจสอบ
หลกัประกนั 
9.3 การท านิตกิรรมสินเช่ือ 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 

15 บทที่ 10 การเรียกเก็บ
หนีแ้ละการแก้ไขหนีท้ี่มี
ปัญหา 
10.1 ลกัษณะของการเรียก
เก็บหนี ้
10.2 เคร่ืองมือในการเรียก
เก็บหนี ้
        มาตรการขัน้ต้น 
        มาตรการขัน้สดุท้าย 

3 iHybrid  
Power Point 
ซกัถามในห้องและท า
แบบฝึกหดั 

ผศ.กนกพร 

 
1 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

ความรู้และ
ความเข้าใจ
ตัง้แตบ่ทท่ี 1-

10 

สอบปลายภาค 16 70% 

ความรู้และ
ความเข้าใจ
ตัง้แตบ่ทท่ี 1-

10 

รายงาน กรณีศกึษา การมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในห้องเรียน การท า
แบบฝึกหดั 

ตลอดเทอม 25% 

ประเมินผล การท าประเมินออนไลน์ 16 5% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 ภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2535. การบริหารสินเช่ือ หน่วยที่ 1-8, กรุงเทพฯ  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2535. การบริหารสินเช่ือ หน่วยที่ 9-15, กรุงเทพฯ  
 
ภาษาอังกฤษ 
         ไมมี่ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         ไมมี่  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ภาษาไทย 
หนังสือ 
เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์. 2531. เทคนิคการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ. ธรรมนิติ: กรุงเทพฯ 
เทพ รุ่งธนาภิรมย์.2524. หลักและวิธีปฏิบัตเิก่ียวกับเครดติ. มาร์เก็ตติง้มีเดีย: กรุงเทพฯ 
ภาษาอังกฤษ 
หนังสือ 
       ไมมี่ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  - ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ดในระบบ iHybrid  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
 - จากการสงัเกตการณ์ของผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน  
- จดัประชมุระดมสมอง เพ่ือปรับปรุงการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- พิจารณาผลการสอบ  การแตง่ตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
เพ่ือสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศกึษา โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและ
ผลการเรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในข้อ 4 

 


