รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3683101 ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย) การประกันภัย
(ภาษาอังกฤษ) Insurance

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ อังคณา โสภารัตนกุล

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 พ.ย. 60)

คานา
ในการจัดทา มคอ.3 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3683101 การประกันภัย (Insurance) เพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาถึงความหมาย ประเภทการประกันภัย วิวัฒนาการ ความสาคัญและลักษณะความเสี่ยงภัย
และความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์การต่างๆ ประเภทของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ความคุ้มครอง ประเภทของความเสี่ยงและวิธีการจัดการประกันภัย วิธีบริหารความเสี่ยงภัย
ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
ประกันภัย หลักการประกันภัย วิธีการจัดการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิจารณาเลือก
ผู้ รั บ ประกั น การประกั น ต่ อ การควบคุ ม ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ความรู้ เบื้ อ งต้ น ของการประกั น ภั ย แขนง
ต่างๆ องค์กรที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมอีกและหวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะมี
ประโยชน์และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้จัดทา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
14
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3683101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การประกันภัย
(ภาษาอังกฤษ) Insurance

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์อังคณา
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์อังคณา

โสภารัตนกุล
โสภารัตนกุล

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
1 ธันวาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
22 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการประกันภัยวิวัฒนาการการ
ประกันภัย
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงความหมาย ประเภทการประกันภัย ความคุ้มครอง
3. เพื่อให้ ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจความสาคัญและลักษณะความเสี่ยงและความเสียหาย
ทางการเงินที่อาจเกิดกับบุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ในการพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันภัยต่อ และองค์กรที่กากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย
5. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้เข้าใจและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของ
ตลาดการเงินโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในปัจจุบัน จึงเห็นสมควร
พัฒนาหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินให้ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน องค์การธุรกิจสถาบันการเงินและสังคม โดยสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักการเงินมืออาชีพได้ในอนาคตปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภทการประกันภัย วิวัฒนาการ ความสาคัญและลักษณะความเสี่ยง
ภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์การต่างๆ ประเภทของความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ความคุ้มครอง ประเภทของความเสี่ยงและวิธีการจัดการประกันภัย วิธีบริหารความเสี่ยง
ภัย ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัยคณิตศาสตร์ประกันภัยการเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
ประกันภัย หลักการประกันภัย วิธีการจัดการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิจารณาเลือก
ผู้รับประกัน การประกันต่อ การควบคุมธุรกิจประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนง
ต่างๆ องค์กรที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
Meaning, type of insurance, evolution, importance and characteristics
of the risks and financial damage that may occur to the general public, business, and
organizations, type of possible damage, protection, and type of the risks and method of
insurance management, method of risk management, the various factors that affect the
risk management, insurance mathematics, analysis of financial statement of insurance
business, insurance principles, method of insurance management, management of the
insurance organization, selection of an insurer, re-insurance, control of insurance business,
preliminary
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
ไม่มฝี ึกปฏิบัติ
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ท าก าร ส อ น ได้ ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบท วน ความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึน้

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีจิตสานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นให้เข้าชั้นเรียน และแต่งกายให้เหมาะสมตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีความตรง
ต่อเวลา
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3. ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ทั้ง
ต่อตน ต่อผู้อื่น ไม่ทาการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มี ค วามพร้ อ มเพรี ย งและความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย นพร้ อ มทั้ ง ส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้สอนกาหนด
2. การแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. การน าเสนอผลงานที่ ได้ รับ มอบหมายและการตอบข้อซั กถามหน้ าชั้ นเรีย นพร้อมทั้ งอ้างอิ ง
แหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนด้าน
การเงิน
2.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต และการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3.มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจหลักทรัพย์
4.มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัตจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้การซึ กา
ปฏิบัติ
2.3 การประเมินผล
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัย
2. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1.สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเงิน
3.สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็ นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
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3.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ
2. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัติจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้การซึกา
ปฏิบัติ
4. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพทางด้านการประกันภัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. กาหนดให้นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย
2. กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันภัย
3. กาหนดให้นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50 จากผู้เข้าสอบทั้งหมดได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/
ตัวแทนประกันภัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1.สามารถการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
2.สามารถทางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
3.สามารถแสดงความคิดเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางหนั งสื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างธุ ร กิ จ ทางเว็ ป ไซด์ ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. งานที่ได้รับ มอบหมาย มีการตรวจให้ คะแนน และมีข้อเสนอแนะทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งคืนให้
นักศึกษาได้ทาการแก้ไขในครั้งต่อไป เป็นการทาสอบความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความ
เพียรพยายาม และมีจิตสานักแยกแยะความถูกต้องได้
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจ
2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนาเสนอด้วยวาจา
4.ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและทราบถึง
ข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
8
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มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อ
ต่างๆข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ ทางเว็ปไซด์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอในแต่ละสัปดาห์ โดยดูจากเทคนิควิธีการนาเสนอทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
แผนการสอน

จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

1

หัวข้อการสอน
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
2.วิวัฒนาการของการประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับรู้ในเรื่องกรอบแนวคิด และวิวัฒนาการของ
การประกันภัย

3

2

หัวข้อการสอน
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ในเทคนิคการวางแผนการประกันภัย
พร้อมทั้งฝึกการวางแผนการประกันภัยของตนเอง
หัวข้อการสอน
การคานวนมูลค่าทบต้น
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องการคานวนมูลค่าทบต้น ใน
การลงทุนประเภทต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการลงทุนใน

3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

1.ข้อตกลงเบื้ องต้ น เกี่ย วกับ กฎระเบี ย บในการ
เรียนการสอนและเกณฑ์การให้คะแนน
2.แนะนาวิธีการเรียนการสอนและอธิบายเนื้อหา
รายวิชาจุดประสงค์และเป้ าหมายของรายวิช า
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
เรียน และ เวปไซด์ เพิ่มเติม
3.ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบความรู้
4.บรรยายโดยให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารการเรียนรู้
1.บรรยายโดยให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ
เรียนรู้
2.ให้นักศึกษาฝึกวางแผนการประภันภัยพร้อมทัง้
นาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. แบบทดสอบความรู้

1,2

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. กรณีศึกษาการวาง
แผนการประกันภัย

1,2

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

1.บรรยายโดยให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ
เรียนรู้
2.ให้ นั ก ศึ กษ า แ บ่ งก ลุ่ ม ท าก ารวิ เ ค ราะ ห์
กรณี ศึ ก ษา เรื่ อ งผลตอบแทนจากการลงทุ น

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. กรณีศึกษาคานวน
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1,2

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

การประกันภัย
4

5

6

7

หัวข้อการสอน
ความเสี่ยง
1.ความหมายของความเสี่ยงภัย
2.ประเภทของความเสี่ยง
3.ความเสี่ยงภัยของบุคคล
4.ความเสี่ยงในการดาเนินของธุรกิจ
หัวข้อการสอน
การจัดการความเสี่ยง
1.ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
2.กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.ความเสี่ยงที่สามารถทาประกันได้
หัวข้อการสอน
การประกันภัยภัย
1.ความเสี่ยงของบุคคล
2.ประเภทของการประกันภัย
3.ประโยชน์ของการประกันภัย
หัวข้อการสอน
การประกันชีวิต
1.ความหมายการประกันชีวิต
2.ประเภทการประกันชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ประภทต่าง ๆ กับการลงทุนในรูปการประกันภัย

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

1,2,3

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

1,2,3

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

1,2,3

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

1,2,3

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3.รูปแบบการประกันชีวิต
8

9

10

11

หัวข้อการสอน
การประกันชีวิต (ต่อ)
1.ความหมายการประกันชีวิต
2.ประเภทการประกันชีวิต
3.รูปแบบการประกันชีวิต
หัวข้อการสอน
การประกันสุขภาพ
1.ความหมายของการประกันสุขภาพ
2.ประเภทของการประกันสุขภาพ
3.รูปแบบการประกันสุขภาพ
หัวข้อการสอน
การประกันภัยวินาศภัย
1.การประกันอัคคีภัย
2.การประกันภัยรถยนต์
3.การประกันภัยสินค้า
4.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
หัวข้อการสอน
การจัดทาแผนประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถทาการวางแผนการประกันภัยบุคคล

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

1,2,3

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

1,2,3

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

1,2,3

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

3

1. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 5 คน
2. ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาทาการวางแผนการ
ประกันภัยบุคคล
3. นาเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม

4,5

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

1.1,1.2,1.3,1.4
2.1,2.2,2.3,2.4
3.1,3.2,3.3
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

12

หัวข้อการสอน
การจัดทาแผนประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถทาการวางแผนการประกันภัยบุคคลและ
การวางแผนการลงทุน

13

จานวน
ชั่วโมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 5 คน
2. ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาทาการวางแผนการ
ประกันภัยบุคคลและการวางแผนการลงทุน
3. นาเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2.กรณีศึกษาการวาง
แผนการประกันภัยบุคคล
และการวางแผนการลงทุน

4,5

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

หัวข้อการสอน
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถทาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

3

1. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 5 คน
2. ผู้ ส อนก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาท าการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล
3.นาเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2.กรณีศึกษาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล

4,5

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

14

หัวข้อการสอน
การดาเนินงานของธุรกิจประกันภัย

3

บรรยายโดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. ตาราการวางแผนการ
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการ ประกันภัย
เรียนรู้

4

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

15

หัวข้อการสอน
องค์กรที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัย

3

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาและรายบุคคลเพื่อทดสอบ 1. ตาราการวางแผนการ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและความสามารถในการ ประกันภัย
วิเคราะห์งบการเงิน

4

อ.อังคณา
โสภารัตนกุล

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1 การมีส่วนร่วมในการทา 1.1.1,1.1.3
กิจกรรมทั้งภายในและ
2.1.1,2.1.2,2.1.4
ภายนอกชั้นเรียน
3.1.1,3.1.2,3.1.3
4.1.1,4.1.2
5.1.2,5.1.2,5.1.3
2 กรณีศึกษา
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.2,3.1.3
4.1.1,4.1.2,4.1.3
5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4
3 การทดสอบและวัดผล 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4
ความรู้
3.1.1
5.1.2

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

สังเกตจากพฤติกรรมและ
การตอบคาถามระหว่าง
เรียน

สัปดาห์ที่ 2-14

10%

- นาเสนอหน้าชั้นเรียน
- รายงานผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่ 2-3
สัปดาห์ที่ 11-13

50%

การทดสอบ
- แบบทดสอบความรู้ก่อน
เรียน
- สอบปลายภาค

40%
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 16

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
การวางแผนการประกันภัย : หลักสูตรการวางแผนการเงิน ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้
ตลาดหุ้น สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 Web site อ้างอิง
2.2 หนังสืออ่านประกอบ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา วารสารอ้างอิง

14

มคอ. 3 ปรับปรุง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การฝึกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้ เรียน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนตาม
ข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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