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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0801217 กฎหมายประกันภัย
(Insurance)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

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

หน้ า
ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัส ชื่ อรายวิชา จานวนหน่ วยกิต รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน
และคาอธิบายรายวิชา
0801217 ประกันภัย
2 (2-04)
Insurance
กฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3
Insurance law under Civil and Commercial Code, Book
III
2. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพัทลุง) และ
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา (วิทยาเขตสงขลา)
อาจารย์ ผ้ สู อนรายวิชา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพัทลุง) และอาจารย์ธีร
ยุทธ ปักษา (วิทยาเขตสงขลา)

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษา 2/2561 วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ชั้นปี ที่ 2 ตามแผนการศึกษาของ
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
6. สถานทีเ่ รียน
วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
7. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้ งล่ าสุ ด
1 มกราคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิ บายถึงหลักการประกันภัยได้
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงแนวปฏิบตั ิและสามารถวินิจฉัยปั ญหา หรื อข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นและ
นาไปปฏิบตั ิประกอบวิชาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นไปได้
1.3 สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่ องและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยที่มีต่อสังคมได้
1.4 สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่ องและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายเรื่ องนั้น ๆ ที่มีต่อสังคมได้
1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหลักกฎหมายอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการ
ปรับใช้หลักกฎหมายอย่างมีวจิ ารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู ้มาใช้ในการ
พิจารณากฎหมายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล
1.6 สามารถสื บค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็น นาเสนอและสื่ อสารใน
ประเด็นปั ญหาด้วนกฎหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.7 เครารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมและมีความมุ่งมัน่ ใน
การนาความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม
1.8 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้หลักกฎหมายในการพิจารณาข้อพิพาทโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุ วฒั นธรรมรวมถึงการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและมีจรรยาบรรณในวินิจฉัยและ
การปรับใช้หลักกฎหมายต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันและการประกอบวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรี ยนรู ้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับ
กระบวนทัศน์กฎหมายยุคโลกาภิวฒั น์
2.2 เพื่อให้นิสิตมีความรู ้จากการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกชั้นเรี ยนจากกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรี ยนรู ้
สาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรี ยนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
2.3 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้าน
การสร้างบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

การฝึ กปฏิบัติ/การ
ฝึ กงานภาคสนาม

สอนเสริม
-

-

การศึกษาด้ วยตนเอง
60 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

2. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่ และช่ องทางในการให้ คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
วิธีการให้คาแนะนาโดยการจัดเวลาให้คาปรึ กษารายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิต
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรื อติดประกาศหน้าห้องทางาน
ของอาจารย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. แผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา

0801217
ประกันภัย

1. 1. 1. 1. 2.
1 2 3 4 1
    

ผลการเรียนรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์ ฯ

2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5.
2 1 2 3 1 2 3 1 2
        

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ในการเข้าเรี ยนและ
การตรงต่อเวลา เป็ นต้น
(2) การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่
ดีโดยผูส้ อน
(3) สอดแทรกระหว่างการเรี ยน
การสอนทุกครั้ง

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการส่ งงานตาม
กาหนดเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดย (1)

เน้นความมีวนิ ยั
ซื่อสัตย์สุจริ ต
เสี ยสละ สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมใน
การดาเนิ นชีวติ อย่างพอเพียง
 1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่

ต่อตนเองและสังคม
 1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่า

ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ สิ ทธิ
มนุษยชน
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

วิชาชีพ และผดุงความยุติธรรม
2. ด้ านความรู้

 2.1 มีความรู ้และความเข้าใจใน

(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่ (1) ประเมินจากการสอบกลางภาค
ศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาที่บรรยาย
(2) ประเมินจากการสอบปลายภาค
ธรรมชาติ ชีวติ และสังคม
(2) อภิปราย
 2.2 มีความสามารถในการ ศึกษา (3) การทางานกลุ่ม
ค้นคว้าและเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็ น มี (4) มอบหมายงานให้คน้ คว้า
โลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถบูรณา (5) การทาแบบฝึ กหัด
การศาสตร์ ต่างๆไปประยุกต์เพื่อ
(6) วิเคราะห์กรณี ศึกษา และให้
พัฒนาตนเองและสังคมได้
แสดงความคิดเห็น
 2.3 มีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นกฎหมาย
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
 3.1 มีความสามารถในการคิด

(1) กระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ กฎหมาย (2) บรรยายและการอภิปราย
ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กบั
(3) ฝึ กให้คิดและตัดสิ นใจอย่าง
ข้อเท็จจริ งในสถานการณ์ได้อย่าง เป็ นระบบจากโจทย์ปัญหาด้าน
เหมาะสม
กฎหมาย
 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ รู ้ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และสามารถนา
ความรู ้ไปสร้างสรรค์สังคม

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
(2) ประเมินการแสดงความคิดเห็น
และการอภิปราย
(3) ประเมินจากคาตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัยตามหลักกฎหมาย

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
 4.1 เคารพระเบียบสังคม

และมี (1) บรรยายในชั้นเรี ยนประกอบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน เอกสารการเรี ยนการสอน
และสังคม
(2) ซักถามระหว่างบรรยายในชั้น
 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและ เรี ยน
ให้คุณค่าแก่ตนเองและผูอ้ ื่น
(3) กิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ
 4.3 จิตอาสาและทางานร่ วมกับ
ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
ผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิก
ของชุมชนและสังคม

(1) ประเมินจากความสนใจของ
นิสิตระหว่างบรรยายในชั้นเรี ยน
(2) ประเมินจากการเข้าเรี ยนและ
การทากิจกรรมในชั้นเรี ยนและนอก
ชั้นเรี ยนของนิสิต
(3) ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอ

 4.4 เรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับสมาชิก

ในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุ ข


4.5 มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
พัฒนา และทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 5.1 มีความสามารถในการสื บค้น

(1) บรรยายในชั้นเรี ยน
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ (2)
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้
สรุ ปประเด็น นาเสนอ และสื่ อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
(3) ให้นิสิตศึกษาและแสดง

และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ ความคิดเห็นกรณี ศึกษาที่เกิดขึ้น
รู ้เท่าทัน
จริ ง
5.3 มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่
จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการ
ทางานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้

(1) ประเมินจากความสนใจในชั้น
เรี ยน
(2) ประเมินจากผลการสอบย่อย
(3) ประเมินจากคาตอบข้อสอบเชิง
วินิจฉัยและการแสดงความคิดเห็น

5.4 สามารถสื่ อสารความคิด
ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทางกฎหมายได้

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวนชั่วโมง

ผู้สอน

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้

1

-แนะนารายวิชากฎหมายประกันภัย
ตารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
บทความที่เกี่ยวข้อง
-อธิบายวิธีวดั และประเมินผล
-ทดสอบความรู ้พ้นื ฐานเบื้องต้นของการ
ประกันภัย

2

-

บรรยาย/หนังสื อ
ผศ.ธนากร
ของ
อ.ธีรยุทธ /อ.ธีรยุทธ
ปักษา
ปักษา/แนะนา
หนังสื อ-ตารา
บทความอื่นอ่าน
ประกอบ/
ข้อแนะนาการเรี ยน
วิชากฎหมาย
ประกันภัย/มคอ.3

2

ประวัติความเป็ นมาของการประกันภัยทั้ง
ในและต่างประเทศ
-การดาเนินธุ รกิจประกันภัย
-ประโยชน์ของการประกันภัย

2

-

บรรยาย/หนังสื อ
ผศ.ธนากร
ของ
อ.ธีรยุทธ /อ.ธีรยุทธ
ปักษา/ข่าวและคา ปักษา
พิพากษาคดี
รถบรรทุกก๊าซพลิก
คว่าที่ กทม.

3

-การประกันภัยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-ความหมายของสัญญาประกันภัย
-สาระสาคัญของสัญญาประกันภัย
-ความแตกต่างระหว่างการประกันภัย
และการพนันขันต่อ

2

-

บรรยาย/หนังสื อ
ผศ.ธนากร
ของ
อ.ธีรยุทธ /อ.ธีรยุทธ
ปักษา/บทความของ ปักษา
รศ.สุ เมธ
จาน
ประดับ

4

-บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
เช่น ผูร้ ับประกันภัย , ผูเ้ อาประกันภัย ,
ผูร้ ับประโยชน์

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

5

-หลักส่ วนได้เสี ยตามสัญญาประกันภัย
โดยแยกเป็ นการประกันวินาศภัยและ
ประกันชีวติ

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

6

-หลักสุ จริ ตอย่างยิง่ และข้อยกเว้นของ
หลักสุ จริ ตอย่างยิง่

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

7

-กรมธรรม์ประกันภัย
-ความแตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัย
และสัญญาประกันภัย
-เบี้ยประกันภัย

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

8

-การประกันวินาศภัย
-หน้าที่ของผูเ้ อาประกันวินาศภัย

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน/
สรุ ปเนื้ อหาก่อน
สอบกลางภาค

9
10

สอบกลางภาค
-การประกันวินาศภัย
-สิ ทธิ ของผูเ้ อาประกันวินาศภัย

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

11

-การประกันวินาศภัย
-หน้าที่ของผูร้ ับประกันวินาศภัย

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

12

-การประกันวินาศภัย
-สิ ทธิ ของผูร้ ับประกันวินาศภัย

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
ปักษา

Point/เอกสาร
การเรี ยนการสอน
13

-การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

14

-การประกันภัยทางทะเล
-การประกันภัยรับขน
-การประกันภัยค้ าจุน
-การประกันภัยต่อ

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

15

-การประกันชีวิต
-ความเป็ นมาและหลักการสาคัญของการ
ประกันชีวติ
-ความแตกต่างระหว่างสัญญาประกัน
วินาศภัยและสัญญาประกันชีวติ

2

-

บรรยาย /ซักถาม / ผศ.ธนากร
ใช้สื่อPower
/อ.ธีรยุทธ
Point/เอกสาร ปักษา
การเรี ยนการสอน

16

-การใช้เงินตามสัญญาและข้อยกเว้น
ความรับผิดของผูร้ ับประกันชีวติ
-การบอกเลิกสัญญาประกันชีวติ
-สิ ทธิ และหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สัญญาประกันชี วติ
-อายุความ

2

-

บรรยาย/
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้/
ตอบข้อซักถาม/
หนังสื อของ อ.ธีร
ยุทธ ปักษา/
บทความของ อ.ธีร
ยุทธ ปักษา วารสาร
ปาริ ชาต/สรุ ป
เนื้อหาก่อนสอบ
ปลายภาค

17
18

สอบปลายภาค
รวม

30

-

ผศ.ธนากร
/อ.ธีรยุทธ
ปักษา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ
1.
2.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน/ลักษณะการประเมิน

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม สังเกตพฤติกรรม/การทารายงานกลุ่ม
สอบกลางภาคเรี ยน
ด้ านความรู้
สอบปลายภาคเรี ยน

3.
4.

ด้ านทักษะทางปัญญา
ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ให้แสดงความเห็นทางกฎหมาย
ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มของ
นิสิต /การแสดงความคิดเห็นและการ
อภิปราย

5.

ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จัดทากิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ส่ งงานตามกาหนดเวลา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

-

สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 1718
ทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์

20%
80%

ทุกสัปดาห์

-

รวม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้ อมูลสาคัญ
1.1 หนังสื อกฎหมายประกันภัย ของ อ.ธีรยุทธ ปักษา
ธีรยุทธ ปักษา. (2562). คาอธิ บายกฎหมายลักษณะประกันภัย. กรุ งเทพฯ : นิติธรรม.
1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

-

100 %

2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
2.1 จิตติ ติงศภัทิย.์ (2552). กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยประกันภัย. (พิมพ์ครั้งที่ 13) .
กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
2.2 จารัส เขมะจารุ . (2558). กฎหมายลักษณะประกันภัย. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั ชวน
พิมพ์ ๕๐ จากัด.
2.3 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2556). กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. (พิมพ์ครั้งที่ 6 ).
กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติบรรณการ.
2.4 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2552). 108ปั ญหาประกันภัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพมหานคร
: สานักพิมพ์นิติธรรม.
2.5 พรชัย สุ นทรพันธ์. (2558). คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ลกั ษณะ
ประกันภัย. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั กรุ งสยาม พับลิชชิ่ง จากัด.
2.6 สุ เมธ จานประดับ. (2556). ประมวลบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันภัย.
กรุ งเทพมหานคร : แซทโฟร์ ปริ้ นติ้ง.
2.7 สิ ทธิโชค ศรี เจริ ญ. (2528). ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับการประกันภัย. กรุ งเทพมหานคร :
ประชุมทองการพิมพ์.
2.8 สรพล สุ ขทรรศนีย.์ (2556). คาอธิ บายกฎหมายลักษณะประกันภัยศึกษาแบบเรี ยงมาตรา.
(พิมพ์ครั้งที่ 11 ). กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน.
2.9 บทความกฎหมายจากเว็บไซด์หอ้ งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
(www.library.coj.go.th)
2.10 วิทยานิพนธ์ ของ กุมพล บัวสวรรค์ . สัญญาประกันต่อ ศึกษานิ ติสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ อา
ประกันภัยโดยตรงกับผูร้ ับประกันภัยต่อ. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
2529.
2.11 วิทยานิพนธ์ ของ สุ พรรณี หมื่นทางาน. ส่ วนได้เสี ยอันอาจเอาประกันภัยได้. วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2524.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ

1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรี ยน
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัย
1.3 เปิ ดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรี ยนการสอนระหว่างผูส้ อนกับนิสิตในทุกชัว่ โมงที่ทาการ
สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผสู ้ อนในปลายภาคเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 ผูส้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผลรายวิชามาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
3.2 ผูส้ อนค้นคว้าความรู ้หรื อข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3.3 กลุ่มคณาจารย์จดั อภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่ งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิต
และบริ การการศึกษา
4.3
ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่ วมกันเพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มี
มาตรฐาน
4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตร และคณะกรรมการประจาคณะ ตรวจสอบผลการ
เรี ยนรู ้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับขั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา นามา
สรุ ปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

