มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต
หมวดที่ 1: ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
455334
การแจกแจงความสูญเสีย
Loss Distribution
2. จํานวนหน,วยกิต
3 หน5วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย2ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย2ผูสอน
ผูช5วยศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
5. ภาคการศึกษา/ป5การศึกษา/ชั้นป5ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ป5การศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ชั้นปGที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมาก,อน (Pre-requisite) (ถามี)
451303
ทฤษฎีสถิติ 1
Theory of Statistics I
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไม5มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล,าสุด
29 ธันวาคม 2560
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หมวดที่ 2: จุดมุ,งหมายและวัตถุประสงค2
1. จุดมุ,งหมายของรายวิชา
- เพื่อศึกษารูปแบบการแจกแจงความน5าจะเปUนของความสูญเสียทางการประกันภัยที่มีลักษณะ
ต5างๆ ทั้งขอมูลความสูญเสียที่เปUนรายเดี่ยวและกลุ5ม
- เพื่อศึกษาเทคนิคการประมาณค5าพารามิเตอรของตัวแบบของการสูญเสีย และวิเคราะหความ
เหมาะสมของการแจกแจงกับขอมูลดวยการทดสอบสมมติฐาน
2. วัตถุประสงค2ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงตัวอย5าง เทคนิคและวิธีการสอน ใหสอดคลองกับสถานการณปYจจุบัน
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ตัวแบบการแจกแจงความน5าจะเปUนของความสูญเสียทางการประกันภัยที่มีลักษณะเบ หางยาว
ถูกตัดปลาย ตัวแบบการแจกแจงความน5าจะเปUนของขอมูลความสูญเสียรายเดี่ยวและกลุ5ม เทคนิคการ
ประมาณค5าพารามิเตอรของตัวแบบความสูญเสีย การทดสอบสมมติฐานของตัวแบบการแจกแจงความ
น5าจะเปUนของความสูญเสีย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชต,อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝ[กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/ การฝ[กงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต5อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงต5อสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงต,อสัปดาห2ที่อาจารย2ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก,นักศึกษาเปMน
รายบุคคล
อาจารยผู สอนไดจัด ตารางการเขาพบเพื่ อใหคําปรึกษา เปU น เวลา 6 ชั่ว โมงต5 อสัป ดาห โดยที่
นักศึกษาสามารถเขาพบตามเวลา office hour ที่ไดประกาศใหนักศึกษาทราบที่หนาหองพักอาจารย
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค5าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงต5อเวลา มีความรับผิดชอบต5อตนเองและสังคม และเคารพกฎ กติกาและขอบังคับ
ของสถาบัน องคกร และสังคม
- มีภาวะความเปUนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปUนทีมและสามารถแกไขขอปYญหาได เคารพ
สิทธิและรับฟYงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
- สามารถวิเคราะหและประเมินผลจากการใชความรูทางดานสถิติและการประกันภัย
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอย5างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม
- มอบหมายงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียนและมารยาทในหองเรียน
- ประเมินจากการตรงต5อเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
- พิจารณาจากการร5วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค
- ส5งงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตและเวลาที่กําหนด
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจถึงตัวแบบการแจกแจงความน5าจะเปUนของความสูญเสียทางการประกันภัย
ที่มีลักษณะต5างๆ คือ ลักษณะแบบเบ ลักษณะแบบหางยาว และลักษณะแบบถูกตัดปลาย เปUนตน รวมถึง
มีความรูและความเขาใจในตัวแบบการแจกแจงความน5าจะเปUนของขอมูลความสูญเสียรายเดี่ยวและกลุ5ม
สามารถใชเทคนิคการประมาณค5าพารามิเตอรของตัวแบบความสูญเสียและวิเคราะหความเหมาะสมของ
ตัวแบบกับขอมูลความสูญเสียดวยการทดสอบสมมติฐาน
2.2 วิธีการสอน
ใชการสอนแบบเนนผูเรียนเปUนศูนยกลาง โดยการสอนบรรยาย และมอบหมายใหนักศึกษา
คนควาขอมูลเพิ่มเติม นําเสนองานจากการคนควา
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
- การประเมินจากการนําเสนองานจากการคนควา
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3. ทักษะทางปNญญา
3.1 ทักษะทางปNญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย5างเปUนระบบ วิเคราะหและมีทักษะความรูดานสถิติไปประยุกตใชใน
สายงานประกันภัย
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงาน
- บรรยายและยกประเด็นกรณีศึกษาดวยกระบวนการคิดแบบมีระบบตามทฤษฎีต5างๆ ที่
เกี่ยวของ
3.3 วิธีการประเมินผล
การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี รวมถึงการ
นําเสนองานจากการคนควาเพิ่มเติมที่ไดรับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ2ระหว,างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ2ระหว,างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาความเปUนผูนําและผูตามในการทํางานเปUนทีม
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหว5างผูเรียนดวยกัน
- พั ฒ นาการเรี ย นรู ดวยตนเอง และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ม อบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากงานที่นําเสนอ รวมถึงพฤติกรรมการทํางาน
- ประเมินตนเองโดยการตอบคําถามในหองเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน โดยการนําเสนองาน
- พัฒนาในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะในการนําเสนองานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเวบไซด(website) และวารสารที่เกี่ยวของ นํามา
วิเคราะหพรอมกับนําเสนอ
5.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากงานที่มอบหมาย
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หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1
2

หัวขอ/ รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
บรรยาย
บรรยาย/
มอบหมายงาน
บรรยาย

ผูสอน

แจกแจงรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา
3
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
บทที่ 1 บทนํา : นิยามศัพท, ขอบเขตความ
3
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
คุมครองและการประเมินค5าความคุมครอง
3 บทที่ 1 (ต5อ) บทที่ 2 ตัวแบบของ
2+1
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
ตัวแปรสุม5 (Models for Random
variables) :Discrete distributions,
Continuous Models
4 บทที่ 2 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
5 บทที่ 2 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
6 บทที่ 2 (ต5อ) และบทที่ 3 การอนุมานทาง
2+1
บรรยาย/
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
สถิติ (Statistical Inference) :
มอบหมายงาน
Techniques of Parameter Estimation
and Testing the fit of Models
7 บทที่ 3 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
8 บทที่ 3 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
9
สอบกลางภาค(5-11 มี.ค. 61)
10
งดการเรียน การสอน ช,วงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาต,อในมหาวิทยาลัย (โครงการสอบตรง)
11 บทที่ 3 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
12 บทที่ 3 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
13 บทที่ 4 ตัวแบบการแจกแจงความสูญเสีย
3
บรรยาย/
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
มอบหมายงาน
ทางการประกันภัย :การแจกแจงแบบถูกตัด
ปลาย ขอมูลความสูญเสียรายเดีย่ วและ
กลุ5ม (Modeling Loss Distribution for
Insurance): Truncated Distribution,
Ungrouped Loss Data and Grouped
Loss Data
14
ช5วงสัปดาหเทศกาลสงกรานต
15 บทที่ 4 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
16 บทที่ 4 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
17 บทที่ 5 หลักการเบื้องตนของทฤษฎีความ
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
น5าเชื่อถือ (Introduction to Credibility
Theory)
18 บทที่ 5 (ต5อ)
3
บรรยาย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล
19-20
สอบปลายภาค(13 - 25 พ.ค. 61)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1
2
3

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
งานที่มอบหมาย

4

อื่นๆ เช5นพฤติกรรมการเขาเรียน

หมวดที่ 6 :

สัปดาหที่ประเมิน
9
19-20
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส5วนของการ
ประเมินผล
35%
40%
15%
10%

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.เอกสารและตําราหลัก
Hogg, R.V. and Klugman, S.A. Loss Distribution. John Wiley & son Inc, Hoboken,
New Jersey, 1987.
Klungman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot G.E. Loss Models: From Data to
Decisions. 3rd Edition, John Wiley & son Inc, Hoboken, New Jersy, 2008.
Herzog, T.N. Introduction to Credibility Theory. 2nd Edition, ACTEX Publications,
Winsted, 1996.
2. เอกสารและขอมูลที่สําคัญ
Kaas, R. , Goovaerts, M. , Dhaene, J. and Denuit, M. Modern Actuarial Risk
Theory Using R. 2nd Edtion. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารเกี่ยวของจาก
http://www.casact.org/admissions/process/
หรือ https://www.soa.org/education/exam-req/edu-exam-c-detail.aspx
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หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ2การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ทธิผ ลในรายวิช านี้ ที่ จัด ทํ าโดยนั กศึ กษา ไดจั ด กิ จกรรมในการนํ าแนวคิ ด และ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว5างผูสอนและผูเรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน ผล
การประเมินอาจารยผูสอน พรอมทั้งขอขอเสนอแนะผ5านแบบประเมินอาจารยผูสอน
2. กลยุทธ2การประเมินการสอน
การประเมิ นการสอน สามารถทําไดโดย ประเมินจากผลการสอบของนั กศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากไดรับผลประเมินอาจารยผูสอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว5างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามวัตถุประสงคการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ5มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบย5อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรูของนักศึกษาโดยการตรวจขอสอบ รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ไดมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

