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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่รายวิชา 

451342   การประกันวินาศภัย 1 
 Non-Life Insurance I 

2.  จํานวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 
4.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อนหลกั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ  เจรญิกีรติกุล  
5.  ภาคการศกึษา/ปีการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ช้ันปีที่ 2  
6.  รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 451241   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประกันภัย 
                            General Principles of Insurance 
7.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
8.  สถานทีเ่รยีน  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 4 มกราคม 2559 
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หมวดที่ 2:  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในด้านการประกันวินาศภัย 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในส่วนการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเล

และการขนส่ง  
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ที่จะไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าในสายวิชาชีพงานด้านการ

ประกันภัยต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
         เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อการพัฒนาของวิทยาการทางด้านการประกันวินาศภัย 
  

หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการดําเนนิการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 

การประกันอัคคีภัย การประกันความเสียหายที่ต่อเน่ืองจากอัคคีภัย  การประกันภัยทางทะเล  
การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ  กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับการประกันภัยเหล่าน้ี  พร้อมทั้ง
เง่ือนไขและแบบฟอร์มต่างๆ ที่บริษัทประกันภัยใช้ประกอบการอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้งศึกษาถึงการคํานวณ 
และการประกันภัยต่อของการประกันวินาศภัยที่เก่ียวข้อง 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

- การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

อาจารย์ผู้สอนได้จัดตารางการเข้าพบเพ่ือให้คําปรึกษา เป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยที่
นักศึกษาสามารถเข้าพบตามเวลา office hour ที่ได้ประกาศให้นักศึกษาทราบที่หน้าห้องพักอาจารย์  
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มจีรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูล มีความซื่อสตัย์ต่อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

 ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2 วิธีการสอน 

 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องรายวิชา 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

 พฤติกรรมการเข้าเรียนและสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 
2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน  รูปแบบและแนวคิดทางด้านการประกันวินาศภัยในส่วนของการประกัน
อัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ที่วิเคราะห์และประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้วยวิธีที่
เหมาะสมได้ 
 2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย มอบหมายงานให้มกีารนําเสนอรายงาน 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ และทฤษฎี 
 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่ค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

ความรู้พ้ืนฐานด้านการประกันวินาศภัยในส่วนของการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทาง
ทะเลและการขนส่ง ใหม้ีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในสาย
วิชาชีพด้านการประกันวินาศภัยต่อไป 
 3.2 วิธีการสอน 

มอบหมายให้นักศึกษาทํารายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา 
 3.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินผลจากงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย และการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค โดย
เน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 

 
4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถ้วนตาม

กําหนดเวลา 
 4.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานรายกลุ่ม และนําเสนอรายงานผลการศึกษาด้วยตนเอง 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

 ทักษะการคิดคาํนวณเชิงตัวเลข 
 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน การ

นําเสนอรายงาน  และการถาม-ตอบปัญหาของบทเรียนในช้ันเรียน 
 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซด์ (Website) และทํารายงาน 
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 
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5.3 วิธีการประเมิน 
 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
 การมีส่วนร่วมในงานและวิธีการนําเสนอผลงาน 

 
หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/ รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม การเรียน 
การสอน 

 สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 แจกแจงรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา  3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
2 บทท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ

ประกันวินาศภัย  
3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 

3 บทท่ี 1 (ต่อ)  3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
4 บทท่ี 1 (ต่อ)  3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
5 บทท่ี 2 การประกันอัคคีภัย 3 บรรยาย  
6 บทท่ี 2 (ต่อ)  3 บรรยาย  
7 บทท่ี 3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 3 บรรยาย/

มอบหมายงาน 
ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 

8 บทท่ี 4 การจัดการงานด้านประกนัภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก 

3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 

9 สอบกลางภาค (7 – 13  มี.ค. 59) 
10 ช่วงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย(14 – 20 มี.ค.59) 
11 บทท่ี 4 (ต่อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
12 บทท่ี 4 (ต่อ) 3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
13 บทท่ี 4 (ต่อ) และบทท่ี 5   

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 
3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 

14 ช่วงสงกรานต์(11 – 17 เม.ย.59) 
15 บทท่ี 5 (ต่อ)   3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
16 บทท่ี 5 (ต่อ)  3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 
17 บทท่ี 5 (ต่อ) และการประกันภัยต่อ 

และการดําเนินงานธุรกิจประกันภัย 
3 
 

บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 

18 การประกันภัยต่อ และการดําเนินงาน
ธุรกิจประกันภัย (ต่อ) 

3 บรรยาย ผศ.ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล 

19-20 สอบปลายภาค (16 –27 พ.ค. 59) 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9  35% 
2  สอบปลายภาค 19-20  40% 
3  งาน 18 15% 
4  อ่ืนๆ  ตลอดภาคเรียน 10% 

 
หมวดที่ 6 :  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 

อุไรวรรณ เจรญิกีรติกุล. เอกสารประกอบการสอนวิชาการประกันวินาศภัย 1 
 

2. เอกสารและข้อมูลที่สําคัญ 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจําปี 2548-2550.  คู่มือวิชาการประกันภัย. 
 พิมพ์ครั้งที่ 1. สมาคมประกันวินาศภัย: กรุงเทพฯ, 2549. 
ไมตรี ตันติวุฒานนท์. กฎหมายประกันภัยทางทะเล(เบ้ืองต้น). พิมพ์ครั้งที่ 1,  

สํานักพิมพ์บริษัทพิมพ์ดี, 2536.  
สากล ธนสัตยาวิบูล. หลักการประกันภัย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
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หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน  
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะผา่นแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถทําได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช้ในการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบผล
การประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชาจะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  


