มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย
General Principles of Insurance
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อศึกษาหลักการเสี่ยงภัย การจัดการกับความเสี่ยงภัย การประกันภัยประเภทต่างๆ ที่จะเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาในวิชาอื่นๆ ทางด้านการประกันภัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อการพัฒนาของวิทยาการทางด้านการประกันภัยและการ
ประกันชีวิต
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการประกันภัย สาระสําคัญและความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย การประกันวินาศภัยชนิด
การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันวินาศภัยแบบอื่นๆ การประกันชีวิต การประกันชีวิต
แบบชั่วระยะเวลาหรือเฉพาะกาล การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การประกัน
ชีวิตแบบบํานาญ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการ
ต่อภาคการศึกษา ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนได้จัดตารางการเข้าพบเพื่อให้คําปรึกษา เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยที่นักศึกษา
สามารถเข้าพบตามเวลา office hour ที่ได้ประกาศให้นักศึกษาทราบที่หน้าห้องพักอาจารย์
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่
แต่งเติมข้อมูล มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
• ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
• ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
• มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
• มีวินัย และมารยาททางสังคม
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1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
• พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
• มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
• ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
• มีความรู้และเข้าใจในหลักการประกันภัย สาระสําคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย การประกัน
วินาศภัยชนิดต่างๆ และการประกันชีวิตแบบต่างๆ รวมถึงธุรกิจการประกันภัยและการประกันชีวิต
• มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม
• สามารถติดตามความก้าวหน้าทางแบบประกันภัยในปัจจุบันของประเทศ
• มีความสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
2.2 วิธีการสอน
• บรรยาย มีกิจกรรมในชั้นเรียน การบ้าน และการนําเสนอรายงาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
• การสอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
• ประเมินผลงานกิจกรรมในชั้นเรียน การบ้าน และการนําเสนอรายงานที่ค้นคว้าตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
• พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันภัย
• สามารถวิเคราะห์ และสรุปประเด็น
• มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
• สามารถนําความรู้มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
• มอบหมายงาน รายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา
• วิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน โดย
เน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการ
ประกันชีวิต
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
• มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
• รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
• มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความคิด
4.2 วิธีการสอน
• มอบหมายงานรายกลุ่ม
• รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
รายงานการศึกษาด้วยตนเอง รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
• มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
• มีความสามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
• มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสือความหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
• มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซด์ (Website) และทํารายงาน
• บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยและการประกันชีวิต
5.3 วิธีการประเมิน
• ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย
• การมีส่วนร่วมในงานและวิธีการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1
2
3
4
5
6

หัวข้อ/ รายละเอียด
แจกแจงรายละเอียดเนื้อหาของ
รายวิชา
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของ
ความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
บทที่ 1 (ต่อ)
และบทที่ 2 ธุรกิจการประกันภัย
บทที่ 2(ต่อ)
และบทที่ 3 สัญญาประกันภัย
บทที่ 3 (ต่อ)
บทที่ 3 (ต่อ)
และบทที่ 4 การประกันชีวิต

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรม
การเรียน
ผู้สอน
การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

3

บรรยาย

ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

1+2

บรรยาย/
กิจกรรม
บรรยาย

ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

1+2

ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

3
1+2

บรรยาย
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
บรรยาย/
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
กิจกรรม/
มอบหมายงาน
7
บทที่ 4 (ต่อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
8
บทที่ 4 (ต่อ)
3
บรรยาย/
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
กิจกรรม
9
บทที่ 4 (ต่อ)
3
บรรยาย/
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
กิจกรรม
10
สอบกลางภาค (12 -18 ต.ค. 58)
11 บทที่ 4 (ต่อ)
3
บรรยาย/
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
กิจกรรม
12 บทที่ 4 (ต่อ)
บรรยาย/
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
3
กิจกรรม
13 บทที่ 4 (ต่อ)
3
บรรยาย/
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
กิจกรรม
14 บทที่ 5 การประกันสังคม
3
บรรยาย
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
15 บทที่ 5 (ต่อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
16 บทที่ 6 การประกันวินาศภัย
3
บรรยาย
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
17-18
สอบปลายภาค (30 พ.ย –14 ธ.ค. 58)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1
2
3

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
งาน

4

อื่นๆ เช่นพฤติกรรมการเข้าเรียน
การมีส่วนร่วมในงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
10
17-18
3, 6, 8,
10-13, 18
ตลอดภาคเรียน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
40%
20%
10%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย.พิมพ์ครั้งที่ 1. ศูนย์ผลิตตําราเรียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ : กรุงเทพฯ 2547.(ฉบับปรับปรุง 2557)
2. เอกสารและข้อมูลที่สําคัญ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจําปี 2548-2550. คู่มือวิชาการประกันภัย.
พิมพ์ครั้งที่ 1. สมาคมประกันวินาศภัย: กรุงเทพฯ, 2549.
ชูศรี พันธุ์ทอง . การประกันภัย . มหาวิทยาลัยรามคําแหง . พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทประชาชนจํากัด :
กรุงเทพฯ , 2528.
สากล ธนสัตยาวิบูล. หลักการประกันภัย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทเอดิสัน เพรส
โพรดักส์ จํากัด : กรุงเทพฯ ,2538.
สุธรรม พงศ์สําราญ. วิรัช ณ สงขลา และ พึงใจ พึ่งพานิช . หลักการประกันวินาศภัย. พิมพ์ครั้งที่ 1 ,
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หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทําได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจากนักศึกษา
และ ผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลั งจากได้ รั บ ผลประเมิน อาจารย์ผู้ ส อน จะมี การปรับ ปรุ งการสอน โดยการจั ด หากิ จ กรรมและข้ อมู ล
เพิ่มเติมเพื่อนํามาใช้ในการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในรายวิช า ได้ จาก การสอบถามนักศึ กษาในชั้ นเรีย น หรือสุ่มตรวจผลงานของนั กศึ กษา ตรวจสอบผลการ
ประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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