รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3683101 ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย) การประกันภัย
(ภาษาอังกฤษ) Insurance

อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.ณัฎฐดา ศรีมุข

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย.63)

คานา
ในการจัดทา มคอ.3 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3683101 การประกันภัย (Insurance)
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความหมาย ความสาคัญและลักษณะความเสี่ยงภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคล
ทั่วไปและองค์กร ประเภทการประกัน ภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย ความคุ้มครองและการ
จัดทาแผนประกันภัย วิธีการจัดการประกันภัย วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหาร
ความเสี่ยงภัย การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ การควบคุมธุรกิจประกันภัย องค์กรที่กากับ
ดูแลธุรกิจ
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้ แนวทางในการจัด การเรียนรู้ทฤษฎี และกรณี ศึก ษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรี ยน รวมถึงใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
การเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
ผู้จัดทา
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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 สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.ณัฎฐดา ศรีมุข ตอนเรียน A1.1, A1.2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
18 พฤศจิกายน 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
22 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญและลักษณะความเสี่ยง
ภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั่วไปและองค์กร
2. เพื่อให้ ผู้ศึกษาเข้าใจถึง ประเภทการประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย ความ
คุ้มครองและการจัดทาแผนประกันภัย
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดการประกันภัย วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ในการพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ การควบคุมธุรกิจ
ประกันภัย องค์กรที่กากับดูแลธุรกิจ
5. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้เข้าใจและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในการที่จะทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนาความรู้ที่
ได้ในรายวิชาไปใช้ในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต โดยเพิ่มเติมในส่วนของกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
วิเคราะห์และการวางแผนทางด้านการประกันภัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญและลักษณะความเสี่ยงภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั่วไป
และองค์กร ประเภทการประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย ความคุ้มครองและการจัดทาแผน
ประกันภัย วิธีการจัดการประกันภัย วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง
ภัย การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันภัยต่อ การควบคุมธุรกิจประกันภัย องค์กรที่กากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย
Meaning, importance and characteristics of the risks, type of insurance, type
of life insurance, type of property insurance, protection and insurance planning, method of
insurance management, method of risk management, factors affecting risk management,
selection of an insurer, re-insurance, control of insurance business, insurance supervising
organizations
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
ไม่มฝี ึกปฏิบัติ
90 ชั่วโมงต่อภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
การศึกษา
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

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 เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
 2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
 3. มีจิตสานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม และมโน
ธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว
 4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นให้เข้าชั้นเรียนและการทากิจกรรมและมีความตรงต่อ
เวลา
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม
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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. การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายและการตอบข้อซักถาม
หน้าชั้นเรียน
3. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่ จาเป็นสาหรับการเรียนด้าน
การประกันภัย และการวางแผนการประกันภัย
 2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการประกันภัย
3. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทางด้านการประกันภัยกับความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิคการประกันภัย และวิธีการประกันภัย
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้ นั กศึกษาทาการศึกษาและปฏิ บัติ จริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ใ นการ
ปฏิบัติได้จริง
2.3 การประเมินผล
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัย
2. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1. สามารถสืบค้นจาแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 2. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางการเงิน
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3.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการประกันภัย
2. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัติจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติ ได้
จริง
4. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพทางด้านการประกันภัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. กาหนดให้นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย
2. กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันภัย
3. กาหนดให้นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50 จากผู้เข้าสอบทั้งหมดได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/
ตัวแทนประกันภัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 2. มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ ม และสามารถแสดงภาวะผู้ นาผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
3. มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูล จากสื่อต่างๆ
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 หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. งานที่ ได้รั บ มอบหมาย มี การตรวจให้ คะแนน และมีข้อเสนอแนะทุก ครั้ง พร้อมทั้ งส่ งคืน ให้
นักศึกษาได้ทาการแก้ไขในครั้งต่อไป เป็นการทาสอบความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความ
เพียรพยายาม และมีจิตสานักแยกแยะความถูกต้องได้
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
 2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
 3 . ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร เพื่ อ อ ธิ บ า ย แ ล ะ ส ร้ า งค ว า ม เข้ า ใจ ก า ร เขี ย น ร า ย งา น แ ล ะ
การนาเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
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4. สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึ กษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ
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 หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอในแต่ละสัปดาห์ โดยดูจากเทคนิควิธีการนาเสนอทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

1
หัวข้อการสอน
(Online) 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
2.ความหมาย ความสาคัญและลักษณะความเสี่ยงภัย ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั่วไปและองค์กร
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับรู้ในเรื่องกรอบแนวคิด และของการประกันภัย
และลักษณะความเสี่ยงภัย

3

2
หัวข้อการสอน
(Online) 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
2.ประเภทการประกั น ภั ย การประกั น ชี วิ ต การประกั น
วินาศภัย
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
การควบคุมธุรกิจประกันภัย องค์กรที่กากับดูแลธุรกิจ
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับ ความรู้ในเทคนิค การวางแผนการประกัน ภั ย
พร้อมทั้งฝึกการวางแผนการประกันภัยของตนเอง

3

3
หัวข้อการสอน
(Online) ความเสี่ยง
1.ความหมายของความเสี่ยงภัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเรียนการ
สอนและเกณฑ์การให้คะแนน
2.แนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและอธิ บ ายเนื้ อ หา
รายวิชาจุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน และ
เว็ปไซด์ เพิ่มเติม ผ่านระบบ wbsc/ms team/zoom
3.ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบความรู้
4.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารการเรียนรู้
1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ
wbsc/ms team/zoom
2.ให้นักศึกษาค้นคว้าสถิติการการประกันภัยพร้อมทั้ง
นาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม
3. ให้นักศึกษาทากิจกรรมกลุ่มค้นคว้าบทบาทหน้าที่
ขอบเขต ของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง กลุ่มละ 5-7 คน

สื่อการสอน
1. ตาราการบริหารความ
เสี่ยงและการประกันภัยใน
ศตวรรษที่ 21
ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. แบบทดสอบความรู้
3. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2

ผู้สอน
รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

1.ตาราการบริหารความเสี่ยง
และการประกันภัยใน
ศตวรรษที่ 21
ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. กรณีศึกษาการวาง
แผนการประกันภัย
3. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

1,2,4

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย 1.ตาราการบริหารความเสี่ยง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ผ่านระบบ และการประกันภัยใน
wbsc/ms team/zoom
ศตวรรษที่ 21

1,2,3

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

2.ประเภทของความเสี่ยง
3.ความเสี่ยงภัยของบุคคล
4.ความเสี่ยงในการดาเนินของธุรกิจ
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อบุคคลและการดาเนินธุรกิจ
4
หัวข้อการสอน
(Online) การจัดการความเสี่ยง
1.ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
2.กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.ความเสี่ยงที่สามารถทาประกันได้
4.วิธีการจัดการประกันภัย วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย
5.การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ
Learning Outcome
ผู้เรีย นได้รับ ความรู้ในเรื่อ งการจัด การความเสี่ ยง วิธีก าร
จัดการประกันภัย
5
หัวข้อการสอน
(Online) การประกันภัย
1.ความเสี่ยงของบุคคล
2.ประเภทของการประกันภัย
3.ประโยชน์ของการประกันภัย
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom
3.วีดีโอ
3

1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการบริหารความ
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ เสีย่ งและการประกันภัยใน
wbsc/ms team/zoom
ศตวรรษที่ 21
2. เชิญวิทยากรบรรยาย
ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

3,4

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

3

1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการบริหารความ
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ เสีย่ งและการประกันภัยใน
wbsc/ms team/zoom
ศตวรรษที่ 21
2. เชิญวิทยากรบรรยาย
ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms

1,2,3

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องการประกันภัย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

team/zoom

6
หัวข้อการสอน
(Online) การประกันชีวิต
1.ความหมายการประกันชีวิต
2.ประเภทการประกันชีวิต
3.รูปแบบการประกันชีวิต
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องการประกันภัย

3

1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการบริหารความ
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ เสีย่ งและการประกันภัยใน
wbsc/ms team/zoom
ศตวรรษที่ 21
ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

1,2,3

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

7
หัวข้อการสอน
(Online) การประกันชีวิต (ต่อ)
1.ความหมายการประกันชีวิต
2.ประเภทการประกันชีวิต
3.รูปแบบการประกันชีวิต
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องการประกันภัย

3

1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการบริหารความ
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ เสีย่ งและการประกันภัยใน
wbsc/ms team/zoom
ศตวรรษที่ 21
ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

1,2,3

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

8
หัวข้อการสอน
(Online) การประกันสุขภาพ
1.ความหมายของการประกันสุขภาพ
2.ประเภทของการประกันสุขภาพ
3.รูปแบบการประกันสุขภาพ
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องการประกันภัยสุขภาพ

3

บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการวางแผนการ
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ ประกันภัย
wbsc/ms team/zoom
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

1,2,3

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

12

มคอ. 3 ปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย.63

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

9
หัวข้อการสอน
(Offline) การประกั น ภั ย วิ น าศภั ย อั น ประกอบด้ ว ย การประกั น
อัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยสินค้า และ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจการประกันภัยวินาศภัย และ
ความแตกต่างของการประกันวินาศภัยประเภทต่าง ๆ

3

บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการบริหารความ
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาระการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ เสีย่ งและการประกันภัยใน
wbsc/ms team/zoom
ศตวรรษที่ 21
ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

10
หัวข้อการสอน
(Offline) การจัดทาแผนประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจการวางแผนการประกันภัย
บุคคล
11
หัวข้อการสอน
(Offline) การจัดทาแผนประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถทาการวางแผนการประกันภัยบุคคลได้

3

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

3

1. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน
2. ผู้ ส อนก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาท าการวางแผนการ
ประกันภัยบุคคลและการวางแผนการลงทุน
3. นาเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม

12
หัวข้อการสอน
(Offline) การคานวนมูลค่าทบต้น
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องการคานวนมูลค่าทบต้นในการ
ลงทุ น ประเภทต่ า ง ๆ เปรี ย บเที ย บกั บ การลงทุ น ในการ

3

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2.กรณีศึกษาการวางแผนการ
ประกันภัยบุคคล
3. ระบบ wbsc/ms
team/zoom
1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการวางแผนการ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกันภัย
2.ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ งกลุ่ ม ท าการวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา 2. กรณีศึกษาคานวน
เรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ กับการ ผลตอบแทนจากการลงทุน
ลงทุนในรูปการประกันภัย
3. ระบบ wbsc/ms

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1,2,3

ผู้สอน
รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

1,2,3

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

4,5

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

1,2,5

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ประกันภัย
13
หัวข้อการสอน
(Offline) ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งภั ย การ
พิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารความ
เสี่ยงภัย การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ
14
หัวข้อการสอน
(Offline) การดาเนินงานของธุรกิจประกันภัย
ความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานของธุรกิจประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรี ยนได้ รับ ความรู้ ค วามเข้า ใจการด าเนิ น งานของธุร กิ จ
ประกันภัยแต่ละประเภท
15
หัวข้อการสอน
(Offline) องค์กรที่กากับดูแลธุรกิจประกันภัย
Learning Outcome
ผู้เรีย นได้ รับ ความรู้ค วามเข้าใจองค์ ก รที่ ก ากั บ ดู แลธุ รกิ จ
ประกันภัยและการดาเนินงานขอธุรกิจประกันภัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. เชิญวิทยากร

3

3

3

สื่อการสอน

ผู้สอน

team/zoom

1. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 5 คน
2. ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาทา
3.นาเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2.กรณีศึกษาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล
3. ระบบ wbsc/ms
team/zoom
1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน 1. ตาราการวางแผนการ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกันภัย
2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 5 คน ผู้สอนกาหนดให้ 2. ระบบ wbsc/ms
นั ก ศึ ก ษาท าการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานธุ ร กิ จ team/zoom
ประกันภัย
1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ผู้เรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม
สอบสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาและรายบุ ค คลเพื่ อ ทดสอบ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจการวิ เคราะห์ ก ารด าเนิ น งานขอ
ธุรกิจประกันภัย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

1. ตาราการวางแผนการ
ประกันภัย
2. ระบบ wbsc/ms
team/zoom

3,4,5

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

4

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

4

รศ.ดร.ณัฎฐดา
ศรีมุข

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

14

มคอ. 3 ปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย.63
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่
ได้ (ระบุข้อ)
ประเมิน
1. การมีส่วนร่วมใน 1.1.1,1.1.3
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
1-15
การทากิจกรรมทั้ง
4.1.1,4.1.2
และส่วนรวม
ภายในและภายนอก 5.1.2, 5.1.3
(เกณฑ์ประเมินวัดจาก
ชั้นเรียนงที่มอบหมาย
จานวนครั้ง
1. การส่งงาน
2. การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน/การตอบคาถาม)
2. กรณีศึกษา/งาน
2.1.1,2.1.2,
1. ความรับผิดชอบต่อ
2, 11,12,
กลุ่ม
2.1.4
ตนเองและส่วนรวม
15
3.1.1,3.1.2,
(เกณฑ์ประเมินวัดจากการ
4.1.1,4.1.2,4.1.3 ส่งงานตามกาหนด และ
5.1.3
จานวนครั้งในการมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมกลุ่ม
และการนาเสนองานกลุ่ม)
2. รายงานผลการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
ความรู้ความเข้าใจในการ
การเป็นผู้ประกอบการมา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
(เกณฑ์ประเมิน ความ
ถูกต้องของผลงานกลุ่ม)
3 สอบวัดผลก่อน
2.1.2, 2.1.3
ความรู้ความเข้าใจในการ
1, 16
เรียนและปลายภาค
เป็นผู้ประกอบการ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

50 %

40 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ฐิติวดี ชัยวัฒน์. (2013). การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 Web site สมาคมประกันชีวิตไทย
Web site สมาคมประกันวินาศภัย
Web site คปภ.
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2.2 หนังสืออ่านประกอบ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
การวางแผนการประกันภัย : หลักสูตรการวางแผนการเงิน ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้
ตลาดหุ้น สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา วารสารอ้างอิง
รายงานประจาปีสมาคมประกันชีวิตไทย
รายงานประจาปีสมาคมประกันวินาศภัย

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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