คํานํา
วิช ากฎหมายลักษณะประกัน ภัย เป็ นวิ ช าที่ ศึกษาเกี่ ย วกับ วิ วัฒ นาการของการประกัน ภัย ตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อาทิ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต เป็ นต้ น โดยศึกษาเพื่อ
ทราบถึ ง ความหมายของสัญ ญาประกันภัยแต่ล ะประเภท หลักเกณฑ์ และความแตกต่างกับสัญ ญาทั่วไป
ลักษณะของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัย เพื่อที่นกั ศึกษาจะได้ นํา
ความรูความเข้ าใจที่ได้ รับไปปรับใช้ ในวิชาชีพอย่างเหมาะสม

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

รายวิชา กฎหมายลักษณะประกันภัย

3
3
4
5
7
9
9

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2562410

กฎหมายลักษณะประกันภัย

2. จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต (2-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน

อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์สรศักดิ์ มัน่ ศิลป์

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
17 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของการประกันภัย
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยศึกษาเพื่อทราบถึงความหมายของสัญญาประกันภัยแต่ละประเภท ลักษณะของผู้
เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัย เพื่อที่นกั ศึกษาจะได้ นําความรูความเข้ าใจที่
ได้ รับไปปรับใช้ ในวิชาชีพอย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจและสามารถอธิบายถึงวิวฒ
ั นาการของการประกันภัย
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
4.เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกัยภัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ลักษณะ 20
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

สอนเสริ มตามความต้ องการ ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ของนักศึกษาเฉพาะราย
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้ วยตนเอง 6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาในห้ องเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรั บผิดชอบ มีวินยั มีความซื่อสัตย์ ในการประกอบวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติ ดังนี ้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มี ภ าวะความเป็ นผู้นํ า และผู้ต าม สามารถทํ า งานเป็ นที มและสามารถแก้ ไ ขข้ อขัด แย้ ง และลํ า ดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับประเด็นด้ านประกันภัย
- ตังประเด็
้
นปั ญหาเพื่อให้ โอกาสนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น
- กําหนดให้ นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้ อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
ได้ ทราบเกี่ยวกับภาพรวมของการประกันภัย วิวฒ
ั นาการของการประกันภัย ความหมายของสัญญา องค์กรควบคุม
การประกันภัย ตลอดทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง

2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศกึ ษา และมอบหมายให้ ค้นคว้ าหา
บทความ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ กรณีศกึ ษา ตลอดทังการตั
้
งประเด็
้
นปั ญหาขึ ้นใน
ชันเรี
้ ยน เพื่อเสนอตัวอย่างในการนําความรู้ ไปแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุ ปการอ่านจากการค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นจากการประกันภัย รวมถึงการทําความเข้ าใจเพื่อนําความรู้ ไปปรับใช้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- อธิบายถึงความหมายของหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหา พร้ อมยกข้ อเท็จจริ งเป็ นตัวอย่าง
- ตังประเด็
้
นปั ญหาเพื่อสอบถามความเข้ าใจของนักศึกษา พร้ อมทังแนะนํ
้
าแนวความคิดที่ถูกต้ องเหมาะสม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะประกันภัย
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบท้ ายชัว่ โมงและปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบหลักกฎหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคลเช่น ความสําคัญของการประกันภัย อ่านบทความที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน พร้ อมทังให้
้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การแปล การเขียนโดยการทํารายงานและนําเสนอในชันเรี
้ ยน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษา
พัฒนาทักษะในการสืบค้ น ข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก website และทํารายงาน
นําเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี
การมีสว่ นร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนําบทเรี ยนและเป็ นการ
สอบถามความรู้ พื ้นฐานทาง
กฎหมาย

แนะนําวิธีการเรี ยน การประเมินผล
และการทําข้ อสอบ

2

บทที่1 บททัว่ ไป
- ความหมายของการประกันภัย
- ลักษณะของสัญญาประกันภัย
- การศึกษาวิชาประกันภัย

จํานวน กิจกรรมการเรี ยน การสอน สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
(ถ้ ามี)
3
1.อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําตัวและอธิบาย
อ.สรศักดิ์
เนื ้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมาย
ของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ แหล่งการ
เรี ยนรู้ และwebsite เพิ่มเติม
2. ถามตอบความรู้ พื ้นฐานทางกฎหมาย
และร่ วมแสดงความคิดเห็น
3
1.เข้ าสูเ่ นื ้อหาบทนํา บรรยายประกอบ ตัว อ.สรศักดิ์
บทกฎหมาย
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 1
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูลกรณีศกึ ษาทาง
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต

3

บทที่ 2 ประกันวินาศภัย
- ความหมายของ วินาศภัย
- การประกันภัยหลายราย
- การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
- ข้ อยกเว้ นความรับผิดผู้รับประกัน

3

1.บรรยายเนื ้อหาบทที่ 2 ประกอบ ตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.สรุ ปและซักถาม
3. กิจกรรมที่ 2
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูลกรณีศกึ ษาทาง

อ.สรศักดิ์

1.บรรยายเนื ้อหาบทที่ 3 ประกอบ ตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.สรุปและซักถาม
3.กิจกรรมที่ 3
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูลกรณีศกึ ษาทาง

อ.สรศักดิ์

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต

4

บทที่ 2 (ต่อจากสัปดาห์ที่ 3 )

- การรับช่วงสิทธิของผู้รับประกันภัย
- หน้ าที่และความรับผิดของผู้เอา
ประกันภัย
- อายุความ

3

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
5
บทที่ 2 (ต่อจากสัปดาห์ที่ 4 )

จํานวน กิจกรรมการเรี ยน การสอน สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
(ถ้ ามี)
3
1.บรรยายเนื ้อหาบทที่ 3 ประกอบ ตัวบท
- วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- ประกันภัยคํ ้าจุน
3.สรุ ปและซักถาม
4. กิจกรรมที่ 4
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูลกรณีศกึ ษาทาง

ผู้สอน
อ.สรศักดิ์

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต

6-11

12-15

16

บทที่ 3 ประกันชีวิต
- ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต
- หลักการประกันชีวิต
- การโอนประโยชน์แห่งสัญญา
ประกันชีวิต
- การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต
บทที่ 3 (ต่อจากสัปดาห์ที่ 11 )
- หน้ าที่และความรับผิดของผู้
รับประกันชีวิต
- ข้ อยกเว้ นความรับผิดของผู้
รับประกันชีวิต
- สรุ ปเนื ้อหาทังหมด
้
พร้ อมขอบเขต
การออกข้ อสอบ
สอบปลายภาค

3

1.บรรยายเนื ้อหาบทที่ 5ประกอบ ตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูลกรณีศกึ ษาทาง

อ.สรศักดิ์

1.บรรยายเนื ้อหาบทที่ 6ประกอบ ตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.สรุ ปและซักถาม
3.กิจกรรม
นักศึกษาค้ นหาข้ อมูลกรณีศกึ ษาทาง

อ.สรศักดิ์

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต

3

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต

อ.สรศักดิ์

3

2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

2-15
16

10%
60%

1

สอบท้ ายชัว่ โมง
สอบปลายภาค

2

วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

3

การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่ วม อภิปรายกิจกรรมตามใบงาน เสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตํารา/เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ,เอกสารและตําราอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ข้ อมูลทางกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , คําพิพากษาฎีกา , คําบรรยายเนติฯ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิ ผลในรายวิชานี ้ ที่ จัดทําโดยนักศึกษา ได้ จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี ้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้ ในวิชา
ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิ ผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรั บปรุ งการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้

การออกข้ อสอบ (Test blueprint)
ข้ อสอบเป็ นแบบอัตนัย (จํานวน 3 ข้ อ) จํานวน...-.. ตัวเลือก โดยจําแนก ระดับของการวัดความรู้
ด้ านพุทธพิสยั ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี ้
ความจํา

บทที่ 1
จํานวน...1.... ข้ อ
บทที่ 2
จํานวน ...1.... ข้ อ
บทที่ 3
จํานวน ....1....ข้ อ
รวม
ร้ อยละ

ความเข้ าใจ

การวิเคราะห์

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

3
100

3
100

3
100

การสังเคราะห์

การประเมินค่ า

