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รายวิชา 040533206 ตัวแบบคณติศาสตรประกันภัย (Actuarial Models) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต  
                                                  สาขาวิชาสถิตธิุรกิจและการประกันภัย 

 
หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 040533206 ตัวแบบคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Models) 
2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภยั 
 เปนรายวชิาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ เลือก 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล  
           อาจารยผูสอน 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาคการศึกษา 2/2564  ของชั้นปที่ 4 
6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 040513105   ทฤษฎคีวามนาจะเปน  (Probability Theory) 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมม ี
8.  สถานที่เรียน 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     
9.  ขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีสวนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งกอน 
เชน ไดมีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบงเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรยีนรู 

 รายวิชานี้มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน 
 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรยีนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 27 ธันวาคม 2564 
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หมวดที่ 2  ลักษณะและการดาํเนินการ 

 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
 เศรษฐศาสตรของการประกันภยั  ทฤษฎีอรรถประโยชน การประกันภัยและอรรถประโยชน ตัวแบบ
การเสี่ยงภัยเด่ียว การประมาณการแจกแจงของผลรวมคาสนิไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยรายบุคคลหลายราย 
ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม การแจกแจงของคาสินไหมทดแทนรวม การประยุกตของทฤษฎีการเสี่ยงภัย ทฤษฎีความ
หายนะ 
 (Economics of insurance, utility theory, insurance and utility; individual risk 
models, approximations for the distribution of the sum of the claims of many insured 
individuals; collection risk models, distribution of aggregate claims; applications of risk 
theory; ruin theory.) 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาห 

ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

48 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

0 ชั่วโมง 
 

48 ชั่วโมง 
(6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีจ่ะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษา 

อาจารยผูสอนไดจัดตารางการเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษา เปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยที่
นักศึกษาสามารถเขาพบตามเวลาที่ไดประกาศ/หรือ ใหนักศึกษาทราบที่ระบบการสื่อสารบนออนไลน  
 
4. ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ 

CLO 1. ระบุจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ในการจัดการขอมูลได 
CLO 2. อธิบายศัพท อธิบายขอมูลสถิติ ที่สอดคลองความคุมครองในงานดานการประกันภัย       
CLO 3. วิเคราะหและนําเสนอผลวิเคราะหไดอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 
CLO 4. ประยุกตเลือกใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 
  

5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
(ตารางที่ 5.1 สําหรับรายวชิาที่เปนวชิาเฉพาะและรองรบัเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สําหรับ
รายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)  
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ตารางที่ 5.1 ความสอดคลองของ ELOs และ CLOs  
(สําหรับรายวชิาที่เปนวชิาเฉพาะและรองรบัเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง) 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 
ELO 1  สามารถระบจุรรยาบรรณวิชาชีพดานการประกันภัย     
ELO 3   นําความรูดานสถิติธุรกิจ การลงทุนและการประกันภัยไป 
           ประยุกตใชใน การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทาง 
           การตลาด ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน คณิตศาสตร 
           การเงิน และการประกันภัย 

    

ELO 6  สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรทางดานการเงนิ  
           การตลาด ประชากรศาสตรได 

    

 
ตารางที่ 5.2 ความสอดคลองของคุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค มจพ. และ CLOs  
(สําหรับรายวชิาที่รองรับหลายหลักสูตร)  

คุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO … 

1. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะดานความคดิสรางสรรค 
(Professional and Thinking Skills) 

    

2. ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทําประโยชนเพื่อสังคมและเปนท่ีพึ่งทาง
วิชาการ (Social Responsibility) 

    

3. มีฐานคิดและความเปนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี(Innovative 
and Technopreneur Mindset)  

    

4. สามารถแขงขันไดในระดับชาติและ
นานาชาติ (Global Competence) 

    

 
 

หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
 
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาที่สอดคลอง
กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ขอ 4 

ผลลัพธการเรียนรูที่ 
คาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการ
เรียนรูตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 
ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยายตัวอยางการปฏิบัตงิานตาม
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ  

- การสอบกลางภาค 
- การประเมินผลงานทีม่อบหมาย 
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ผลลัพธการเรียนรูที่ 
คาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการ
เรียนรูตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 
ตาม CLOs 

CLO 2 บรรยาย มอบหมายงาน - การสอบกลางภาค และปลายภาค 
- การประเมินผลงานทีม่อบหมาย 

CLO 3 บรรยาย มอบหมายงาน - การสอบกลางภาค และปลายภาค 
- การประเมินผลงานทีม่อบหมาย 

CLO 4 บรรยาย  มอบหมายงาน  - การสอบกลางภาค และปลายภาค 
 - การประเมินผลงานทีม่อบหมาย 
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หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 แจกแจงรายละเอียดเนื้อหา
ของรายวิชา 

- 3 บรรยาย ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

2 หลักเศรษฐศาสตรของการ
ประกันภัย (economics of 
insurance) 

1,2,3,4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

3 หลักเศรษฐศาสตรของการ
ประกันภัย (ตอ) 

1,2,3,4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง/
มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

4 หลักเศรษฐศาสตรของการ
ประกันภัย (ตอ) 

2,3,4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

5 ตัวแบบการเสี่ยงภัยเดี่ยว 
(individual risk model) 

2,3 3 บรรยาย  ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

6 ตัวแบบการเสี่ยงภัยเดี่ยว 
(ตอ) 

2,3 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

7 ตัวแบบการเสี่ยงภัยเดี่ยว 
(ตอ) 

2,3 3 บรรยาย ยกตัวอยาง/
มอบหมายงาน 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

8 ตัวแบบการเสี่ยงภัยเดี่ยว 
(ตอ) 

2,3 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

9 สอบกลางภาค     
10 ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม 

(collective risk 
models) 

2, 3,4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

11 ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม 
(ตอ) 

2,3,4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

12 ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม 
(ตอ) 

2, 3, 4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

13 ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม 
(ตอ) 

2, 3,4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

14 ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม 
(ตอ) 

2, 3,4 3 บรรยาย ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

15 หยุดวันสงกรานต     
16 ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม 

(ตอ) 

2, 3,4 3 บรรยาย  ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

17 ตัวแบบการเสี่ยงภัยรวม 
(ตอ) 

2, 3,4 3 บรรยาย  ยกตัวอยาง ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

18 การประยุกตใชทฤษฎี 
การเสี่ยงภัย ทฤษฎีความ
หายนะ 

2,4 3 มอบหมายงาน ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
เจริญกีรติกุล 

19 สอบปลายภาค     
  รวม 48   

 
2.  แผนการประเมินตามผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา  
 (ใหตรงกับแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรูฯ mapping ตามที่ระบไุวใน มคอ. 2)  
 

ผลลัพธการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 
(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการประเมินผล 

CLO 1,2,3 
CLO 1,2,3,4 
CLO 1,2,3,4 
CLO 1,2,3,4 

พฤติกรรมการเขาเรียน 
สอบกลางภาค 
งานที่มอบหมาย 
สอบปลายภาค 

ตลอดภาคการศึกษา 
10 

3,7,18 
19 

5% 
35% 
25% 
35% 

 
หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
ตําราหลัก : 

    อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล. เอกสารการสอนวิชาตัวแบบคณิตศาสตรประกันภัย  
Bower, N.L., Gerber, H.U, Hickman, J.C., Jones, D.A. and Nesbit, C.J. (1997). Actuarial 

Mathematics The United States of America: The Society of Actuaries. 
 
เอกสารและขอมูลท่ีสําคัญ 
 Bahnemann, D.(2015). Distributions for Actuaries. Arlington, Virginia: Casualty 
Actuarial Society. 

Chatpentier, A. (2015). Computational actuarial science with R. Boca Raton, 
Florida, The United States of America: CRC Press Taylor&Francis Group. 
 Dickson, D.C.M.( 2005). Insurance Risk and Ruin. The United States of America: 
Cambridge University Press.  



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                    ภาควิชาสถิติประยกุต /สาขาวิชาสถิติธุรกจิและการประกันภัย 
ระดับปริญญาตร ี                                คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
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 Kaas, R., Goovaerts, M. , Dhaene, J. and Denuit, M. (2008). Modern Actuarial Risk 
Theory Using R, 2nd ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

Yiu-Kuen Tse. (2009). Nonlife Actuarial Models Theory, Methods and 
Evaluation.New York, The United States of America: Cambridge University Press. 
 
เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 บทความใน Website ตางๆ ที่เก่ียวของ  เชน www.variancejournal.org 
 

หมวดที่ 6 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรยีน 
 ขอเสนอแนะผานชองทางออนไลน ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธการประเมินการจดัการเรียนรู 
 แบบประเมินผูสอน 
 ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธการเรียนรู 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 
 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 
 

3. กระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาของนักศกึษา 
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจาํภาควชิาและคณะ 
 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒอิื่น ๆ  

ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 


