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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์  ภาควชิาสถติปิระยุกต ์
 
 
 

หมวดท่ี 1:  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหสัและช่ือรายวิชา 
 040533202 การประกนัวนิาศภยั  
   (Non-Life Insurance) 
 2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถติธิุรกจิและการประกนัภยั 
4.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย ์ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2561 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040533101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการประกนัภยั 
   (General Principles of Insurance) 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
8.  สถานท่ีเรียน  
 คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
9.  วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 13 พฤศจกิายน 2561 
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หมวดท่ี 2:  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้และความเขา้ใจในด้านการประกนัวนิาศภยัในส่วนของการประกนัภยัรถยนต์
และการประกนัภยัเบด็เตลด็ 

1.2 เพื่อใหน้กัศกึษามพีืน้ฐานความรูด้า้นการประกนัภยัรถยนตแ์ละการประกนัภยัเบด็เตลด็ส าหรบัใชเ้ป็น
แนวทางในการศกึษาคน้ควา้ในวชิาชพีดา้นประกนัวนิาศภยัต่อไป 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 เพื่อปรบัปรุงรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยั ทนัต่อการพฒันาของการประกนัวนิาศภยั 
 

หมวดท่ี 3 :  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล การประกนัความรบัผดิชอบต่อบุคคลที ่3 การ
ประกนัภยัจากโจรกรรม การประกนัหมอ้น ้า การประกนัเครื่องจกัรและการประกนัภยัเบด็เตลด็อืน่ๆ กรมธรรม์
ประกนัภยั เงื่อนไข และแบบฟอรม์ต่างๆ ทีบ่รษิทัประกนัใชป้ระกอบการอยู่ในปัจจุบนั รวมทัง้การศกึษาถงึการ
ค านวณและการประกนัภยัต่อของการประกนัวนิาศภยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
การฝึกปฏบิตั/ิงาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศกึษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษา 

- - การศกึษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
นกัศกึษาสามารถปรกึษาไดห้ลงัเลกิเรยีน หรอืปรกึษาไดท้าง email: chotimap@hotmail.com 

 
 
 

หมวดท่ี 4 : การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบุคคล การ
ไม่เปิดเผยขอ้มลู ไม่แต่งเตมิขอ้มลู มคีวามซือ้สตัยต่์อวชิาชพี โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร 
ดงันี้ 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล า ดับ
ความส าคญั 
- เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
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 1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างปัญหาหรอืประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัวนิาศภยั 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
- การเขา้เรยีน และการสง่งานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- การอภปิรายและการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

2. ความรู ้
 2.1 ความรูท่ี้ต้องได้รบั 

แนวคิดและรูปแบบของการประกันวินาศภัยในส่วนของการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัย
เบด็เตลด็ 
 2.2 วิธีการสอน 

เป็นการบรรยายโดยอาจารยผ์ูส้อน แต่กต็อ้งการอย่างมากใหน้กัศกึษามสีว่นร่วมในการออกความคดิเหน็
และถกประเดน็ต่าง ๆ ในชัน้เรยีนดว้ย นอกจากนัน้ยงัต้องการใหน้กัศกึษาใฝ่หาความรูด้ว้ยตนเองและไขว่ควา้หา
ความรูเ้พิม่เตมิจากแหล่งขอ้มลูภายนอกดว้ยเช่นกนั 

เพื่อทีจ่ะใหจุ้ดประสงคใ์นการด าเนินการสอนบรรลุถงึเป้าหมายในขอ้น้ีนกัศกึษาจะตอ้งเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะท า
รายงานกลุ่มละ 1 ฉบบั ซึง่จะเป็นเรื่องอะไรกไ็ดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัภยัและรายงานนี้นกัศกึษาทุกคนจะต้อง
สง่รปูเล่มทีส่มบรูณ์ รวมทัง้น าเสนอรายงานต่อเพื่อน ๆ และอาจารยผ์ูส้อนในชัน้เรยีนดว้ย 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- น าเสนอรายงานทีค่น้ควา้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พืน้ฐานความรู้ดา้นการประกนัวนิาศภยัในส่วนของการประกนัภยัรถยนต์ และการประกนัภยัเบด็เตลด็
ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางการศกึษาคน้ควา้ในวชิาชพีต่อไป 
 3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานคน้ควา้ และใหน้ าเสนอผลการคน้ควา้ 
- วเิคราะหก์รณีศกึษา 
- อภปิรายกลุ่ม 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- น าเสนอรายงานทีค่น้ควา้ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

- พฒันาการท างานร่วมกบับุคคลอื่น 
- พฒันาภาวะผูน้ าและผูต้าม 
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายใหท้ ารายงานกลุ่ม 
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 4.3 วิธีการประเมินผล 
- ผลการน าเสนองานกลุ่ม 
- ประเมนิตนเองและเพื่อน ทัง้ในกลุ่มและต่างกลุ่ม 
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หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/ รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ทบทวนความรู้และทฤษฎีพ้ืนฐานด้านการ
ประกันวินาศภัย 

3 บรรยาย อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 

2 การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล 
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
ชี้แจงงานกลุ่ม 

3 บรรยาย อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 

3 นักศึกษานําเสนองานกลุ่ม 
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยท่ีน่าสนใจ 

3 จัดกลุ่ม/ นําเสนอ 
ความคิดเห็น 

อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 

4 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง Cargo 
insurance (Marine / Air Cargo) Carrier’s 
liability 

3 บรรยาย อ.ศิวกร  ศรีสุวรรณ 

5 การประกันภัยต่อ 3 บรรยาย อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 
6 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (PLI, 

Product, PI) 
3 บรรยาย อ.ศิวกร  ศรีสุวรรณ 

7 Insurance Pricing 3 บรรยาย อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 
8 การประกันภัยทรัพย์สิน (อัคคีภัย และอื่นๆ) 

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
3 บรรยาย อ.ศิวกร  ศรีสุวรรณ 

9 สัปดาห์สอบกลางภาค    
10 การประกันภัยรถยนต์ 3 บรรยาย อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 

11 การประกันภัยรถยนต์ 
- ประเภทของการประกันภัยรถยนต์ 
- กรมธรรม์และความคุ้มครอง 
- เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ 
- พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์การ 

3 บรรยาย อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 

12 Recap – insurance pricing, Reinsurance 
หารืองานกลุ่ม 

3 บรรยาย/ จัดกลุ่ม/ 
นําเสนอความคิดเห็น 

อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 
อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 

13 Recap – insurance pricing, Reinsurance
หารืองานกลุ่ม (ต่อ) 

3 บรรยาย/ จัดกลุ่ม/ 
นําเสนอความคิดเห็น 

อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 
อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 

14 นําเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนความเห็น 3 นําเสนอรายงาน อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 
อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 

15 นําเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนความเห็น 3 นําเสนอรายงาน อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 
อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 

16 นําเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนความเห็น 3 นําเสนอรายงาน อ.ดร.โชติมา  พัวศิริ 
อ.วิชชุกร  นิลมานัตต์ 

17-18 สัปดาห์สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กจิกรร
มที ่

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ 
สปัดาหท์ี่
ประเมนิ 

สดัส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 ทฤษฎพีืน้ฐาน  
ประกนัภยัทางทะเลฯ  
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย  
ประกนัภยัทรพัยส์นิ  

สอบกลางภาค  25% 

2 การประกนัภยับุคคล / เบด็เตลด็ 
การประกนัภยัเบด็เตลด็ 
การประกนัภยัต่อ 
Insurance Pricing 
การประกนัภยัรถยนต์ 

สอบปลายภาค  30% 

3  การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 1-16 10% 
4  รายงานกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 3 5% 
5  รายงานกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 14-16 30% 

 
 

หมวดท่ี 6 :  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลกั 

การบรหิารความเสีย่งภยัและการประกนัภยัในศตวรรษที ่21 
 โดย ผศ.ดร.ฐติวิด ีชยัวฒัน์  โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2552 

Principles of Risk Management and Insurance 
โดย George E. Rejda (1995) Harper Collins Publishers 
Risk Management and Insurance 
โดย Williams, C., Smith, M., and Young, P. (1998) Irwin McGraw-Hill 
Risk Management and Insurance 

              โดย Scott E.Harrington and Gregory R. Niehaus (1999) Irwin/McGraw-Hill 
  
2. เอกสารและขอ้มลูทีส่ าคญั 

บทความวิจยั/บทความทางวิชาการ 
The Effect of Liberalization and Deregulation on the Insurance Industry. วารสารจุฬาลงกรณ์รวีวิ, 
ปีที ่12 ฉบบัที ่46 (มกราคม-มนีาคม 2543) : หน้า 71-75. 
โครงขา่ยประสาทเทยีมกบัการพจิารณารบัประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล. วารสารจุฬาลงกรณ์รวีวิ, ปีที ่
20 ฉบบัที ่79 (เมษายน-มถุินายน 2551) : หน้า 51-61. 
ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความตอ้งการซือ้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในประเทศไทย. วารสาร 

             เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัทกัษณิ, ปีที ่3 ฉบบัที ่1 (ธนัวาคม 2551 : หน้า 13-28). 
Website 

1. www.oic.go.th   
2. www.iprbthai.org 
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หมวดท่ี 7:  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาน้ีโดยนักศึกษา 
 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จาก
นกัศกึษาโดย การสนทนาระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน สงัเกตจากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ผลการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน 
พรอ้มทัง้ขอขอ้เสนอแนะผ่านแบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อน 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 การประเมนิการสอน สามารถท าไดโ้ดย ประเมนิจากผลการสอบของนกัศกึษา ความคดิเหน็จากนกัศกึษาและ 
ผลประเมนิการเรยีนรู ้
3. การปรบัปรงุการสอน 
 หลงัจากไดร้บัผลประเมนิอาจารยผ์ูส้อน จะมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดัหากจิกรรมและขอ้มูลเพิม่เติม
เพื่อน ามาใชใ้นการสอน เช่น การอภปิรายการจดัการเรยีนการสอน หรอืท าการวจิยัภายในหอ้งเรยีน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา จะมกีารทดสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ใน
รายวชิา ได้จาก การสอบถามนักศกึษาในชัน้เรยีน หรอืสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมทัง้ผลจากการทดสอบ
ย่อย ตรวจสอบผลการประเมนิเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการตรวจขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบและคะแนน
จติพสิยั 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลของรายวชิา จะมกีารวางแผนการปรบัปรุง 
การสอนและรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 

http://www.thaiactuary.org/

