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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์  ภาควชิาสถติปิระยกุต์ 
 
 
 

หมวดท่ี 1:  ข้อมลูทัว่ไป 
1.  รหสัและช่ือรายวิชา 
 040533202 การประกนัวนิาศภยั  
   (Non-Life Insurance) 
 2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาสถติธิุรกจิและการประกนัภยั 
4.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย ์ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2560 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040533101 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการประกนัภยั 
   (General Principles of Insurance) 
7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี
8.  สถานท่ีเรียน  
 คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
9.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 27 พฤศจกิายน 2560 
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หมวดท่ี 2:  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้นักศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในด้านการประกนัวนิาศภยัในส่วนของการประกนัภยัรถยนต์
และการประกนัภยัเบด็เตลด็ 

1.2 เพือ่ใหน้กัศกึษามพีืน้ฐานความรูด้า้นการประกนัภยัรถยนตแ์ละการประกนัภยัเบด็เตลด็ส าหรบัใชเ้ป็น
แนวทางในการศกึษาคน้ควา้ในวชิาชพีดา้นประกนัวนิาศภยัต่อไป 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 เพือ่ปรบัปรงุรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยั ทนัต่อการพฒันาของการประกนัวนิาศภยั 
 

หมวดท่ี 3 :  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล การประกนัความรบัผดิชอบต่อบุคคลที ่3 การ
ประกนัภยัจากโจรกรรม การประกนัหมอ้น ้า การประกนัเครือ่งจกัรและการประกนัภยัเบด็เตลด็อื่นๆ กรมธรรม์
ประกนัภยั เงือ่นไข และแบบฟอรม์ต่างๆ ทีบ่รษิทัประกนัใชป้ระกอบการอยูใ่นปัจจุบนั รวมทัง้การศกึษาถงึการ
ค านวณและการประกนัภยัต่อของการประกนัวนิาศภยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
การฝึกปฏบิตั/ิงาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศกึษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ต่อภาคการศกึษา 

- - การศกึษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
นกัศกึษาสามารถปรกึษาไดห้ลงัเลกิเรยีน หรอืปรกึษาไดท้าง email: chotimap@hotmail.com 

 
 
 

หมวดท่ี 4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบุคคล การ
ไมเ่ปิดเผยขอ้มลู ไมแ่ต่งเตมิขอ้มลู มคีวามซือ้สตัยต์่อวชิาชพี โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร 
ดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล า ดับ
ความส าคญั 
- เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
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 1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งปัญหาหรอืประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัวนิาศภยั 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
- การเขา้เรยีน และการสง่งานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- การอภปิรายและการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

แนวคิดและรูปแบบของการประกันวินาศภัยในส่วนของการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัย
เบด็เตลด็ 
 2.2 วิธีการสอน 

เป็นการบรรยายโดยอาจารยผ์ูส้อน แต่กต็อ้งการอยา่งมากใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการออกความคดิเหน็
และถกประเดน็ต่าง ๆ ในชัน้เรยีนดว้ย นอกจากนัน้ยงัตอ้งการใหน้ักศกึษาใฝ่หาความรูด้ว้ยตนเองและไขวค่วา้หา
ความรูเ้พิม่เตมิจากแหลง่ขอ้มลูภายนอกดว้ยเชน่กนั 

เพื่อทีจ่ะใหจุ้ดประสงคใ์นการด าเนินการสอนบรรลุถงึเป้าหมายในขอ้น้ีนกัศกึษาจะตอ้งเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะท า
รายงานกลุ่มละ 1 ฉบบั ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรกไ็ดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกนัภยัและรายงานน้ีนกัศกึษาทุกคนจะตอ้ง
สง่รปูเลม่ทีส่มบรูณ์ รวมทัง้น าเสนอรายงานต่อเพือ่น ๆ และอาจารยผ์ูส้อนในชัน้เรยีนดว้ย 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- น าเสนอรายงานทีค่น้ควา้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พื้นฐานความรูด้า้นการประกนัวนิาศภยัในส่วนของการประกนัภยัรถยนต์ และการประกนัภยัเบด็เตลด็
ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางการศกึษาคน้ควา้ในวชิาชพีต่อไป 
 3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานคน้ควา้ และใหน้ าเสนอผลการคน้ควา้ 
- วเิคราะหก์รณีศกึษา 
- อภปิรายกลุ่ม 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- น าเสนอรายงานทีค่น้ควา้ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

- พฒันาการท างานรว่มกบับุคคลอื่น 
- พฒันาภาวะผูน้ าและผูต้าม 
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายใหท้ ารายงานกลุม่ 
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 4.3 วิธีการประเมินผล 
- ผลการน าเสนองานกลุม่ 
- ประเมนิตนเองและเพือ่น ทัง้ในกลุม่และต่างกลุม่ 
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หมวดท่ี 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/ รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 (13/1) งด    
2  

(20/1) 
ทบทวนความรูแ้ละทฤษฎพีืน้ฐานดา้นการ
ประกนัวนิาศภยั 
การประกนัภยัทรพัยส์นิ (อคัคภียั และอื่น ๆ) 
การประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 

3 บรรยาย  
 

อ. ศวิกร ศรสีุวรรณ 

3  
(27/1) 

การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ 
Cargo insurance (Marine / AirCargo) 
Carrier’s liability 
การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย 
Public liability insurance 

3 บรรยาย  
 

อ. ศวิกร ศรสีุวรรณ 

4 (3/2) งด    
5  

(10/2) 
นกัศกึษาน าเสนอรายงานกลุ่ม 
กรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยัทีน่่าสนใจ 

 จดักลุ่ม / 
น าเสนอความคดิเหน็ 

ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ

6  
(17/2) 

การประกนัภยัต่อ  
 

3 บรรยาย  
 

อ. วชิชุกร นิลมานตัต ์

7  
(24/2) 

Insurance Pricing 
 

3 บรรยาย  
 

อ. วชิชุกร นิลมานตัต ์

8  
(17/3) 

การประกนัภยัเกีย่วกบับุคคล 
การประกนัภยัเบด็เตลด็  
- ประเภทของการประกนัภยัเบด็เตลด็ 
- ก าหนดงานกลุ่ม การประกนัภยัเบด็เตลด็ 

3 บรรยาย  
 

ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ

9 
(24/3) 

การประกนัภยัเบด็เตลด็ (ต่อ) 
การประกนัภยัทางวศิวกรรม / การประกนัภยั
โจรกรรม / การประกนัภยัหมอ้น ้า / อื่น ๆ 

3 จดักลุ่ม / 
น าเสนอความคดิเหน็ 

ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ

10 
(31/3) 

การประกนัภยัรถยนต ์
- ประเภทของการประกนัภยัรถยนต ์
- กรมธรรมแ์ละความคุม้ครอง 
- เอกสารแนบทา้ยกรมธรรม ์
- พรบ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
- พกิดัอตัราเบีย้ประกยัภยัรถยนตก์าร 

3 บรรยาย / จดักลุ่ม / 
น าเสนอความคดิเหน็ 

อ. วชิชุกร นิลมานตัต ์

11  
(7/4) 

งด 
 

   

12  
(21/4) 

น าเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลีย่นความเหน็ 3 น าเสนอรายงาน ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ

13  
(28/4) 

น าเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลีย่นความเหน็ 3 น าเสนอรายงาน ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ

15  
(5/5) 

งด    

16  
(12/5) 

น าเสนอรายงานกลุ่มและแลกเปลีย่นความเหน็ 3 น าเสนอรายงาน ดร.โชตมิา  พวัศริ ิ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กจิกรรมที ่ ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัสว่นของการ
ประเมนิผล 

1  สอบกลางภาค  25% 
2  สอบปลายภาค  25% 
3  การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 1-16 10% 
4  รายงานกลุม่และการน าเสนอผลงาน 5 10% 
5  รายงานกลุม่และการน าเสนอผลงาน 12-16 30% 

 
 

หมวดท่ี 6 :  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลกั 

การบรหิารความเสีย่งภยัและการประกนัภยัในศตวรรษที ่21 
 โดย ผศ.ดร.ฐติวิด ีชยัวฒัน์  โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 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. เอกสารและขอ้มลูทีส่ าคญั 

บทความวิจยั/บทความทางวิชาการ 
The Effect of Liberalization and Deregulation on the Insurance Industry. วารสารจุฬาลงกรณ์รวีวิ, 
ปีที ่12 ฉบบัที ่46 (มกราคม-มนีาคม 2543) : หน้า 71-75. 
โครงขา่ยประสาทเทยีมกบัการพจิารณารบัประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล. วารสารจุฬาลงกรณ์รวีวิ, ปีที ่
20 ฉบบัที ่79 (เมษายน-มถุินายน 2551) : หน้า 51-61. 
ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความตอ้งการซือ้ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในประเทศไทย. วารสาร 

             เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัทกัษณิ, ปีที ่3 ฉบบัที ่1 (ธนัวาคม 2551 : หน้า 13-28). 
Website 

1. www.oic.go.th   
2. www.iprbthai.org 
3. www.thaiactuary.org  

 
 
 
 
 

http://www.oic.go.th/
http://www.iprbthai.org/
http://www.thaiactuary.org/
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หมวดท่ี 7:  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาน้ีโดยนักศึกษา 
 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิาน้ี ทีจ่ดัท าโดยนักศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จาก
นกัศกึษาโดย การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน สงัเกตจากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ผลการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน 
พรอ้มทัง้ขอขอ้เสนอแนะผา่นแบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อน 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 การประเมนิการสอน สามารถท าไดโ้ดย ประเมนิจากผลการสอบของนกัศกึษา ความคดิเหน็จากนกัศกึษาและ 
ผลประเมนิการเรยีนรู ้
3. การปรบัปรงุการสอน 
 หลงัจากไดร้บัผลประเมนิอาจารยผ์ูส้อน จะมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดัหากจิกรรมและขอ้มูลเพิม่เตมิ
เพือ่น ามาใชใ้นการสอน เชน่ การอภปิรายการจดัการเรยีนการสอน หรอืท าการวจิยัภายในหอ้งเรยีน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา จะมกีารทดสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ตามวตัถุประสงค์การเรยีนรูใ้น
รายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนักศกึษาในชัน้เรียน หรอืสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา รวมทัง้ผลจากการทดสอบ
ยอ่ย ตรวจสอบผลการประเมนิเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการตรวจขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบและคะแนน
จติพสิยั 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลของรายวชิา จะมกีารวางแผนการปรบัปรงุ 
การสอนและรายละเอยีดวชิา เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 


