มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิ ชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์

หมวดที่ 1: ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
451343 การประกันวินาศภัย 2
(Non-Life Insurance II)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตธิ ุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
อาจารย์ ดร.โชติมา พัวศิริ
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
451241 ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับหลักการประกันภัย
(General Principles of Insurance)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
27 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรูแ้ ละความเข้าใจในด้านการประกันวินาศภัย ในส่วนของการประกันภัยรถยนต์
และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีพน้ื ฐานความรูด้ า้ นการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดสาหรับใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพด้านประกันวินาศภัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือ่ ปรับปรุงรายวิชาให้มคี วามทันสมัย ทันต่อการพัฒนาของการประกันวินาศภัย
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การประกันภัยรถยนต์ การประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล การประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่ 3 การ
ประกันภัยจากโจรกรรม การประกันหม้อน้า การประกันเครือ่ งจักรและการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ กรมธรรม์
ประกันภัย เงือ่ นไข และแบบฟอร์มต่างๆ ทีบ่ ริษทั ประกันใช้ประกอบการอยูใ่ นปั จจุบนั รวมทัง้ การศึกษาถึงการ
คานวณและการประกันภัยต่อของการประกันวินาศภัยทีเ่ กีย่ วข้อง
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบตั /ิ งาน
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึกงาน
บรรยาย 45 ชัวโมง
่
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
นักศึกษาสามารถปรึกษาได้หลังเลิกเรียน หรือปรึกษาได้ทาง email: chotimap@hotmail.com

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูล มีความซือ้ สัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร
ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ภาวะความเป็ นผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ นทีม และสามารถแก้ ไ ขข้อ ขัด แย้ง และล าดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างปั ญหาหรือประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันวินาศภัย
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การเข้าเรียน และการส่งงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การอภิปรายและการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
แนวคิด และรูป แบบของการประกัน วิน าศภัย ในส่ว นของการประกัน ภัย รถยนต์ แ ละการประกัน ภัย
เบ็ดเตล็ด
2.2 วิ ธีการสอน
เป็ นการบรรยายโดยอาจารย์ผสู้ อน แต่กต็ อ้ งการอย่างมากให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการออกความคิดเห็น
และถกประเด็นต่าง ๆ ในชัน้ เรียนด้วย นอกจากนัน้ ยังต้องการให้นักศึกษาใฝ่ หาความรูด้ ว้ ยตนเองและไขว่คว้าหา
ความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยเช่นกัน
เพื่อทีจ่ ะให้จุดประสงค์ในการดาเนินการสอนบรรลุถงึ เป้ าหมายในข้อนี้นกั ศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อทีจ่ ะทา
รายงานกลุ่มละ 1 ฉบับ ซึ่งจะเป็ นเรื่องอะไรก็ได้ทเ่ี กี่ยวข้องกับการประกันภัยและรายงานนี้นกั ศึกษาทุกคนจะต้อง
ส่งรูปเล่มทีส่ มบูรณ์ รวมทัง้ นาเสนอรายงานต่อเพือ่ น ๆ และอาจารย์ผสู้ อนในชัน้ เรียนด้วย
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- นาเสนอรายงานทีค่ น้ คว้า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พื้นฐานความรูด้ า้ นการประกันวินาศภัยในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ และการประกั นภัยเบ็ดเตล็ด
สาหรับใช้เป็ นแนวทางการศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพต่อไป
3.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานค้นคว้า และให้นาเสนอผลการค้นคว้า
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- นาเสนอรายงานทีค่ น้ คว้า
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาการทางานร่วมกับบุคคลอื่น
- พัฒนาภาวะผูน้ าและผูต้ าม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายให้ทารายงานกลุม่
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4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ผลการนาเสนองานกลุม่
- ประเมินตนเองและเพือ่ น ทัง้ ในกลุม่ และต่างกลุม่
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
(13/1)
2
(20/1)
3
(27/1)
4
(3/2)
5
(10/2)

6
(17/2)
7
(24/2)
8
(17/3)

9
(24/3)
10
(31/3)

11
(7/4)
12
(21/4)
13
(28/4)
15
(5/5)
16
(12/5)

หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

ทบทวนความรูแ้ ละทฤษฎีพน้ื ฐานด้านการ
ประกันวินาศภัย
การประกันภัยทรัพย์สนิ (อัคคีภยั และอื่น ๆ)

3

ดร.โชติมา พัวศิร ิ

3

บรรยาย / จัดกลุ่ม /
นาเสนอความคิดเห็น
บรรยาย

อ. ศิวกร ศรีสุวรรณ

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับ :หลักการประกันภัย / การประกันภัยต่อ /
การประกันภัยทรัพย์สนิ / การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง / การประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมาย / หน้าที่ บทบาทของสมาคม
ประกันวินาศภัย / หน้าที่ บทบาทของ คปภ.
การประกันภัยต่อ

3

บรรยาย

อ. ศิวกร ศรีสุวรรณ

จัดกลุ่ม /
นาเสนอความคิดเห็น

ดร.โชติมา พัวศิร ิ

3

บรรยาย

อ. วิชชุกร นิลมานัตต์

Insurance Pricing

3

บรรยาย

อ. วิชชุกร นิลมานัตต์

การประกันภัยเกีย่ วกับบุคคล
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประเภทของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- กาหนดงานกลุ่ม การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ต่อ)
การประกันภัยทางวิศวกรรม / การประกันภัย
โจรกรรม / การประกันภัยหม้อน้า / อื่น ๆ
การประกันภัยรถยนต์
- ประเภทของการประกันภัยรถยนต์
- กรมธรรม์และความคุม้ ครอง
- เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
- พรบ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
- พิกดั อัตราเบีย้ ประกัยภัยรถยนต์การ
งด

3

บรรยาย

ดร.โชติมา พัวศิร ิ

3

จัดกลุ่ม /
นาเสนอความคิดเห็น

ดร.โชติมา พัวศิร ิ

3

บรรยาย / จัดกลุ่ม /
นาเสนอความคิดเห็น

อ. วิชชุกร นิลมานัตต์

นาเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลีย่ นความเห็น

3

นาเสนอรายงาน

ดร.โชติมา พัวศิร ิ

นาเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลีย่ นความเห็น

3

นาเสนอรายงาน

ดร.โชติมา พัวศิร ิ

3

นาเสนอรายงาน

ดร.โชติมา พัวศิร ิ

งด

งด
นาเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลีย่ นความเห็น
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2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3
4
5

ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ทป่ี ระเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
รายงานกลุม่ และการนาเสนอผลงาน
รายงานกลุม่ และการนาเสนอผลงาน

1-16
5
12-16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
25%
25%
10%
10%
30%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
การบริหารความเสีย่ งภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21
โดย ผศ.ดร.ฐิตวิ ดี ชัยวัฒน์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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. เอกสารและข้อมูลทีส่ าคัญ
บทความวิ จยั /บทความทางวิ ชาการ
The Effect of Liberalization and Deregulation on the Insurance Industry. วารสารจุฬาลงกรณ์รวี วิ ,
ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 46 (มกราคม-มีนาคม 2543) : หน้า 71-75.
โครงข่ายประสาทเทียมกับการพิจารณารับประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล. วารสารจุฬาลงกรณ์รวี วิ , ปี ท่ี
20 ฉบับที่ 79 (เมษายน-มิถุนายน 2551) : หน้า 51-61.
ปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความต้องการซือ้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในประเทศไทย. วารสาร
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2551 : หน้า 13-28).
Website
1. www.oic.go.th
2. www.iprbthai.org
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มคอ.3

หมวดที่ 7: การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของรายวิ ชานี้ โดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน ผลการประเมินอาจารย์ผสู้ อน
พร้อมทัง้ ขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผสู้ อน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
การประเมินการสอน สามารถทาได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจากนักศึกษาและ
ผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้รบั ผลประเมินอาจารย์ผูส้ อน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูลเพิม่ เติม
เพือ่ นามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทาการวิจยั ภายในห้องเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษารายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การเรียนรูใ้ น
รายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชัน้ เรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทัง้ ผลจากการทดสอบ
ย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบและคะแนน
จิตพิสยั
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้

