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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 040533203 สถิติประกันชีวิต 

  (Life Actuarial Statistics) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกมานพ   วราภักดิ์ 
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040533102 ทฤษฏีดอกเบี้ย 
   (Interest Theory) 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 31 กรกฎาคม 2561 
 

หมวดที่ 2:  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือศึกษาหลักการเสี่ยงภัยและการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในตารางชีพ 
 สามารถน าตารางชีพมาค านวณเบี้ยประกันภัยสุทธิและเบี้ยประกันภัยรวมของการประกันชีวิต

แบบต่าง ๆ ได้ 
 สามารถค านวณเงินส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิได้ 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้ครอบคลุมหลักการและวิธีการในการค านวณเบี้ยประกันภัยสุทธิ เบี้ย

ประกันภัยรวม และเงินส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิ ที่จะน าไปใช้ในทางปฏิบัติ 
 

หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการเสี่ยงภัยและการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การแจกแจงการทรงชีพ อัตรามรณะจากสถิติ
ของจ านวนผู้เอาประกันภัย ตารางชีพ การค านวณความน่าจะเป็นของการเกิดและการตาย เบี้ยประกันภัย
สุทธิ เงินรายงวดตามการทรงชีพ เงินส ารองสุทธิ 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

- การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดตารางการเข้าพบ หรือนัดหมาย เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลตามความ

ต้องการเป็นจ านวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายหลังชั่วโมงเรียน 
 

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูล มีความซื้อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 1.2 วิธีการสอน 
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างปัญหาหรือประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องรายวิชา 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ความรู้เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยและการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การแจกแจงของการทรงชีพ อัตรา
มรณะจากสถิติของจ านวนผู้เอาประกันภัย ตารางชีพ การค านวณความน่าจะเป็นของการเกิดและการตาย 
เบี้ยประกันภัยสุทธิ เงินรายงวดตามการทรงชีพ เงินส ารองสุทธิ 
 2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ และทฤษฎี 
 น าเสนอรายงานกรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดค านวณเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ช าระครั้งเดียวและช าระรายงวดของ
การประกันชีวิตแบบต่าง ๆ  และการค านวณเงินส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิ 
 3.2 วิธีการสอน 

 มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานกรณีศึกษา และน าเสนอผลการศึกษา 
 อภิปรายกลุ่ม 
 วิเคราะห์กรณีศึกษาในการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนให้ได้ผลงานอย่างรวดเร็ว 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลให้

เหมาะสมกับรายวิชา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

 พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
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 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

 4.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รวมถึงการ

ค านวณเบี้ยประกันภัยสุทธิ และเงินส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิด้วยตนเอง 
 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 
 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ

น าเสนอในชั้นเรียน 
 พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 ทักษะการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันส าเร็จรูปต่างๆ จากโปรแกรมส าเร็จรูป  
 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซด์ และท ารายงานโดยเน้นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

 5.3 วิธีการประเมิน 
 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
 
 
 
 
 
 



 5 มคอ.3 

 

หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/ รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แจกแจงเนื้อหารายวิชา  ทบทวนความรู้ทฤษฎี-ดอกเบี้ย 
และความน่าจะเป็น  

3  รศ. ร.อ.มานพ   

2 ตัวแบบความน่าจะเป็นของชีวิต  
ก าลังของมรณวิสัย  กฎมรณวิสยั 

3  รศ. ร.อ.มานพ   

3 การแจกแจงความนา่จะเป็นของความยาวนานของชีวิต  
ตารางชีพ 

3  รศ. ร.อ.มานพ   

4 การประกันชวีิต  แบบพื้นฐานของการประกันชีวิต  3  รศ. ร.อ.มานพ   
5 การประกันชวีิตแบบเลื่อนเวลา   

การประกันชวีิตแบบจ่ายผลประโยชน์ทนัทีเมื่อตาย 
3  รศ. ร.อ.มานพ   

6 แบบแปรเปลี่ยนของผลประโยชน์ประกนัชีวิต  3  รศ. ร.อ.มานพ   
7 เงินรายปีชีวิต แบบพื้นฐานของเงินรายปีชีวิต 3  รศ. ร.อ.มานพ   
8 เงินรายปีชีวิตเลื่อนเวลา  

เงินรายปีชีวิตจ่ายมากกวา่หนึ่งครั้งต่อปี 
3  รศ. ร.อ.มานพ   

9 สอบกลางภาค 3   
10 เงินรายปีชีวิตจ่ายแบบตอ่เนื่อง  แบบแปรเปลี่ยนของเงิน

รายปีชีวิต 
3  รศ. ร.อ.มานพ   

11 เบี้ยประกันภัยสุทธิรายปี 3  รศ. ร.อ.มานพ   
12 เบี้ยประกันภัยสุทธจิ่ายมากกวา่หนึ่งครั้งต่อปี  

เบีย้ประกันภัยสุทธจิ่ายแบบตอ่เนื่อง 
3  รศ. ร.อ.มานพ   

13 เบี้ยประกันภัยสุทธจิ่ายแบบตอ่เนื่อง (ต่อ) 
กรมธรรม์จ่ายเบีย้ประกันภยัคืน    
เบี้ยประกันภัยรวม 

3  รศ. ร.อ.มานพ   

14 เงินส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง  วิธกีาลภายหน้า  วธิีการย้อนหลัง 

3  รศ. ร.อ.มานพ   

15 เงินส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อ)   
สูตรเวียนเกิด  สูตรของ Fackler    

3  รศ. ร.อ.มานพ   

16 เงินส ารองเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อ) 
สรุปบทเรียน   

3  รศ. ร.อ.มานพ   

17 สอบปลายภาค 3   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1  สอบกลางภาค 9 30% 
2  สอบปลายภาค 17 40% 
3  งานท่ีมอบหมาย (รายงาน/การบ้าน) 1-15 30% 
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หมวดที่ 6 :  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., and Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life 
 Contingent Risks. Second edition. New York: Cambridge University Press. 
 มานพ วราภักดิ์.  (2559).  คณิตสาสตร์ประกันชีวิต 1.  เอกสารค าสอน.  
2. เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 
 Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., and Nesbitt, C.J. (1986).  
  Actuarial Mathematics.  Itasca, Illinois: Society of Actuaries.  
 Jordan, C.W. (1967). Life Contingencies. Second edition. Chicago, Illinois: Society of  
  Actuaries. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

http://www.beanactuary.org/exams/preliminary/?fa=financial-math-exam 
 

หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือท าการวิจัยภายใน
ห้องเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้ง
ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน 
วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
 


