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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
040533209 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
(Insurance Law)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ suchart@bangkokinsurance.com
ผู้ช่วยผู้อานวยการ BKI Academy ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
040533101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัย
(General Principles of Insurance)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
31 กรกฎาคม 2560
หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
 เพื่อศึกษาหลักการประกันภัยและสัญญาประกันภัย
 หลักกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 ประกาศและกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นวิชาที่เปิดสอนเป็นครั้งแรก
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลั กการประกัน ภั ย และสั ญ ญาประกัน ภัย หลั ก กฎหมายว่าด้ว ยการประกั นภั ยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกัน
วิน าศภั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศและกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความต้องการของ
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การศึกษาด้วยตนเอง
การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดตารางการเข้าพบ หรือนัดหมาย เพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการเป็นจานวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายหลังชั่วโมงเรียน
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูล มีความซื้อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 ภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างปัญหาหรือประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องรายวิชา
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1.3 วิธีการประเมินผล
 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกันภัยและสัญญาประกันภัย หลักกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศและกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
2.2 วิธีการสอน
 บรรยาย พร้อมสอดแทรกกิจกรรม
 ทาแบบทดสอบย่อย (Quiz) เพื่อทบทวนเนื้อหาครั้งที่ผ่านมาและเก็บคะแนน
 แบ่งกลุ่มทารายงานและนาเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ และทฤษฎี
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
 มอบหมายให้นักศึกษาทารายงานกรณีศึกษา และนาเสนอผลการศึกษา
 อภิปรายกลุ่ม
 วิเคราะห์กรณีศึกษาในการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนให้ได้ผลงานอย่างรวดเร็ว
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
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รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
 ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและการ
นาเสนอในชั้นเรียน
 พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
5.3 วิธีการประเมิน
 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย
 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย


หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

1

ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย
1. การเสี่ยงภัยและการจัดการเสี่ยงภัย
2. ความหมายของการประกันภัย
3. แนวคิดการประกันภัย
4. กลไกการทางานประกันภัย
5. ประเภทของการประกันภัย
6. กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการประกันภัย
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย (ตาม ป.พ.พ.)
1. ความหมายของสัญญาประกันภัย
2. ลักษณะสาคัญของสัญญาประกันภัย
2.1 เป็นสัญญาต่างตอบแทน
2.2 เป็นสัญญาเสี่ยงโชค
2.3 เป็นสัญญาที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย (ตาม ป.พ.พ.) ต่อ)
1. หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
1.1. ความหมายส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย

2

3

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

ผู้สอน

3

บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

อ.สุชาติ

3

บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

อ.สุชาติ

อ.สุชาติ

5
สัปดาห์ที่

4

5

6

7

8
9
10

หัวข้อ/ รายละเอียด
1.2. เวลาที่ต้องมีส่วนได้เสีย
1.3. ลักษณะส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้
1.4. ผลของการไม่มีส่วนได้เสีย
2. หลักสุจริตใจอย่างยิ่ง
2.1. บุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
2.2. ข้อความจริงที่ต้องเปิดเผย
2.3. เวลาที่ต้องเปิดเผยข้อความจริง
2.4. ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
3. หลักการรับช่วงสิทธิ
3.1. ความหมายของการรับช่วงสิทธิ
3.2. ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ
4. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน + หลักการชดใช้ร่วม
4.1. เวลาที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4.2. ผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
4.3. การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
(หลักสาเหตุใกล้ชิด)
4.4. วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4.5. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีทาประกันภัยหลาย
ราย
4.6. กรณียกเว้นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การประกันวินาศภัยทั่วไป
1. วิธีการเฉพาะประกันภัยในการรับขน
2. การประกันภัยทางทะเล
3. การประกันอัคคีภัย
4. การประกันภัยรถยนต์
5. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
6. การประกันภัยค้าจุน
การประกันชีวติ
1. ลักษณะของการประกันชีวิต
2. ประเภทของการประกันชีวิต
3. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต
4. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต
การประกันชีวติ (ต่อ)
5. สิทธิของทายาทและเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันชีวิต
6. อายุความประกันชีวิต
7. เงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต
8. สิทธิในการลดหย่อนภาษี
การประกันชีวติ (ต่อ)
9. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
สอบกลางภาค
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
- นิยามและคาศัพ์ท์ที่เกีย่ วข้อง
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จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

3

บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

อ.สุชาติ

3

บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

อ.สุชาติ
อ.รามัย

3

บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

อ.สุชาติ
อ.สุนิดา

3

บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

อ.สุชาติ
อ.สุนิดา

3

บรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

อ.สุชาติ
อ.สุนิดา

บรรยาย
มอบหมายงาน

อ.สุชาติ
อ.รามัย

3
3

6
สัปดาห์ที่

11
12

13

14

15

หัวข้อ/ รายละเอียด
- หมวด 1 การประกันความเสียหาย
- หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทน
- หมวด 3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- หมวด 4 บทกาหนดโทษ
- บทเฉพาะกาล
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (ต่อ)
- ประสบการณ์และการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551)
- หมวด 1 บริษัท
- หมวด 2 การควบคุมบริษัท
- หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย
- หมวด 4 ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัย
- หมวด 5 บทกาหนดโทษ
พ.ร.บ.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ.2550
- หมวด 1 คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
- หมวด 2 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
- หมวด 3 การตรวจสอบและการบัญชี
- หมวด 4 เงินสมทบ
- หมวด 5 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
- หมวด 6 บทกาหนดโทษ
ภาพรวมธุรกิจประกันภัย
- ภาพรวมของธุรกิจประกันภัย
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัย
- ความท้าทายของธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคต
นาเสนอรายงาน

มคอ.3
จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

3

บรรยาย แบบฝึกหัด

3

บรรยาย
แบบฝึกหัด

อ.สุชาติ
อ.รามัย
อ.สุชาติ
อ.เสริมสุข

3

บรรยาย
กรณีศึกษา

อ.สุชาติ
อ.เสริมสุข

3

บรรยาย
แบบฝึกหัด

อ.สุชาติ
อ.เสริมสุข

3

นาเสนองาน

นาเสนองาน

อ.สุชาติ
อ.เสริมสุข
อ.รามัย
อ.สุชาติ
อ.เสริมสุข
อ.รามัย

16

นาเสนอรายงาน (ต่อ)
ทบทวนเนื้อหา

3

17

สอบปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

7
1
2
3
4
5

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สถิติการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
ทดสอบย่อย
รายงาน/การค้นคว้าเพิ่มเติม

มคอ.3
35%
40%
5%
5%
15%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หนังสือประกอบการบรรยาย
จิตติ ติงศภัทิย์. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2555.
จิตรา เพียรล้าเลิศ, คาอธิบายกฎหมายว่าด้วยประกันภัย, สานักพิมพ์นิติธรรม, 2555.
ไชยยศ เหมะรัชตะ. คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย, สานักพิมพ์
นิติธรรม, 2556.
ไชยยศ เหมะรัชตะ. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกันภัย, สานักพิมพ์นิติธรรม, 2553.
ธานี วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยประกันภัย, สานักพิมพ์วิญญูชน, 2548.
นพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์, กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สานักพิมพ์สูตรไพศาล, 2545.
พินิจ ทิพย์มณี, หลักกฎหมายประกันภัย, สานักพิมพ์วิญญูชน, 2558.
สรพลจ์ สุขทรรศนีย,์ คาอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย ศึกษาแบบเรียงมาตรา, สานักพิมพ์
วิญญูชน, 2556.
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, รวม 3 พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ประกันภัย, สานักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก, 2551.
หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิ ดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทาได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน

8

มคอ.3

หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทาการวิจัยภายใน
ห้องเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้ง
ผลจากการทดสอบย่ อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ข องนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน
วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของรายวิช า จะมี ก ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

