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รายละเอียดรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง/คณะนิติศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

รหัสวิชา   0801247 
     ชื่อวิชา    ประกันภัย (Insurance) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
           2 หน่วยกิต (2-0-4) 
 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบังคับ 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพัทลุง)  
 

5. ภาคเรียน/ชัน้ปีท่ีเรียน 
  ภาคเรียนปลาย / ชั้นปีที่ 2 
 
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

- 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 - 
 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  27พฤศจิกายน 2563 
 

 



 
 

หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงหลักการประกันภัยได้ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงแนวปฏิบัติและสามารถวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและน าไปปฏิบัติ
ประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
 1.3 สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายว่า
ด้วยการประกันภัยที่มีต่อสังคมได้ 
 1.4 สามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเรื่อง
นั้น ๆ ที่มีต่อสังคมได้ 
 1.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหลักกฎหมายอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการปรับใช้หลัก
กฎหมายอย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการพิจารณากฎหมายต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล 
         1.6 สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและสื่อสารในประเด็นปัญหา
ด้วนกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         1.7 เครารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมและมีความมุ่งมั่นในการน า
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสังคม 
         1.8 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้หลักกฎหมายในการพิจารณาข้อพิพาทโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและมีจรรยาบรรณในวินิจฉัยและการปรับใช้หลัก
กฎหมายต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและการประกอบวิชาชีพ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพ่ิมสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
กฎหมายยุคโลกาภิวัฒน์ 

2.2 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้สาระต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีความชัดเจนด้านการสร้าง
บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  หลักกฎหมายลักษณะค้ า ประกัน จ านอง จ าน าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง/ภาคเรียน - - 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็นเวลา 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องท างานของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

- คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
        1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน   
      ขยันและอดทนและยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

        1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม 
        1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ
       มนุษยชน   
        1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดุงความยุติธรรม 
 

- วิธีการสอน 
  (1) การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 

(2) สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง 
(3) ยกตัวอย่างปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 

 

- วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

2. ความรู ้
- ความรู้ที่ต้องได้รับ 

         2.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
         2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็น มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถ
       บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
         2.3 มีทักษะปฏิบัติด้านกฎหมาย 

    
- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) อภิปราย 
(3) การท างานกลุ่ม 
(4) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(5) มอบหมายงานให้ค้นคว้า 
(6) การท าแบบฝึกหัด  

- วิธีการประเมินผล 
   (1) ประเมินจากผลงาน  

(2) ประเมินจากสอบปลายภาค  
 



 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
- ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

         3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับ 
       ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
         3.2 มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์สังคม 

 
- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุ่ม 
(3) ฝึกให้คิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1) สอบปลายภาค 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
        4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
        4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
        4.3 จิตอาสาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของชุมชนและสังคม  
        4.4 เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
        4.5 ส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

- วิธีการสอน 
 (1) บรรยายในชั้นเรียนประกอบเอกสารการเรียนการสอน 
 (2) การท างานเป็นกลุ่ม 
  

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการท ากิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
        5.1 มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอ และ 

        สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
        5.3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ 
        5.4 สามารถสื่อสารความคิด ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้ 
 

- วิธีการสอน 



 
 

   (1) เน้นการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  (2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 
  (3) มอบหมายงานให้นิสิตท ารายงานเป็นกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และ
อินเตอร์เน็ต 
 

- วิธีการประเมินผล 
   (1) ประเมินจากความรับผิดชอบในการจัดท ากิจกรรมกลุ่ม 
  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานตามก าหนดเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 -แนะน ำรำยวชิำกฎหมำย
ประกนัภยั ต ำรำ หนงัสือ 
เอกสำรประกอบกำรสอน 
บทควำมท่ีเก่ียวขอ้ง 
-อธิบำยวธีิวดัและประเมินผล 

-ทดสอบควำมรู้พื้นฐำน
เบ้ืองตน้ของกำรประกนัภยั 

2 - บรรยำย/หนงัสือของ อ.ธีรยทุธ 
ปักษำ/แนะน ำหนงัสือ-ต ำรำ บทควำม
อ่ืนอ่ำนประกอบ/ขอ้แนะน ำกำรเรียน
วชิำกฎหมำยประกนัภยั/มคอ.3 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

2 ประวติัควำมเป็นมำของกำร
ประกนัภยัทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

-กำรด ำเนินธุรกิจประกนัภยั 

-ประโยชน์ของกำรประกนัภยั 

 

2 - บรรยำย/หนงัสือของ อ.ธีรยทุธ 
ปักษำ/ข่ำวและค ำพิพำกษำคดี
รถบรรทุกก๊ำซพลิกคว  ่ำท่ี กทม./ 
งำนวจิยัของธีรยทุธ ปักษำ ผศ. ธนำกร 
โกมลวำนิช และคณะ. ปัญหาการบังคบัใช้
พระราชบญัญัตคุ้ิมครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 ในจงัหวดัสงขลา
ทุนอุดหนุนกำรวจิยัจำกงบประมำณ
โครงกำรสนบัสนุนวจิยัคณะนิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัทกัษิณ. 2558 (เผยแพร่ใน
กำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติมหำวทิยำลยั
ทกัษิณ คร้ังท่ี 27 ประจ ำปี 2560 และ
กำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติดำ้น
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ คร้ังท่ี 3 

3-6 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมบีพ ี
สมิหลำ บีช) 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

3 -กำรประกนัภยัตำมประมวล
กฎหมำยแพง่และพำณิชยแ์ละ
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ควำมหมำยของสัญญำ

2 - บรรยำย/หนงัสือของ อ.ธีรยทุธ 
ปักษำ/บทควำมของ รศ.สุเมธ จำน
ประดบั 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/



 
 

ประกนัภยั 

-สำระส ำคญัของสัญญำ
ประกนัภยั 

-ควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำร
ประกนัภยัและกำรพนนัขนัต่อ 

อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

4 -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญำ
ประกนัภยั เช่น ผูรั้บ
ประกนัภยั , ผูเ้อำประกนัภยั , 
ผูรั้บประโยชน์ 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

5 -หลกัส่วนไดเ้สียตำมสัญญำ
ประกนัภยั โดยแยกเป็นกำร
ประกนัวนิำศภยัและประกนั
ชีวติ 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน/
บทควำมหลกัส่วนไดเ้สียในสัญญำ
ประกนัภยั วำรสำรส ำนกัหอสมุด
มหำวทิยำลยัทกัษิณ 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

6 -หลกัสุจริตอยำ่งยิง่และ
ขอ้ยกเวน้ของหลกัสุจริตอยำ่ง
ยิง่ 
-กรมธรรมป์ระกนัภยั 

-ควำมแตกต่ำงของกรมธรรม์
ประกนัภยัและสัญญำ
ประกนัภยั 

-เบ้ียประกนัภยั 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน/
บทควำมของ อ.ธีรยทุธ ปักษำ เร่ือง
หลกัสุจริตอยำ่งยิง่ในสัญญำ
ประกนัภยั วำรสำรปำริชำต 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

7 -กำรประกนัวินำศภยั 

-หนำ้ท่ีของผูเ้อำประกนัวินำศ
ภยั 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 



 
 

ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

8 -ศึกษำและวเิครำะห์
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในค ำ
พิพำกษำฎีกำท่ีไดม้อบหมำย
ใหนิ้สิตแบ่งกลุ่มไปศึกษำ
คน้ควำ้ น ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำร
สืบคน้มำปรับใชก้บั
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและ
เหมำะสมและน ำเสนอหนำ้ชั้น
เรียนโดยกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

2 - บรรยำย ศึกษำกรณีศึกษำ น ำเสนอ
และอภิปรำยโดยกำรเรียนรู้แบบ 

Active Learning 

 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

9 สอบกลางภาค 

10 -กำรประกนัวินำศภยั 

-สิทธิของผูเ้อำประกนัวนิำศ
ภยั 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

11 -กำรประกนัวินำศภยั 

-หนำ้ท่ีของผูรั้บประกนัวนิำศ
ภยั 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 



 
 

12 -กำรประกนัวินำศภยั 

-สิทธิของผูรั้บประกนัวนิำศ
ภยั 

-กำรโอนวตัถุท่ีเอำประกนัภยั 

 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

13 -กำรประกนัภยัทำงทะเล 

-กำรประกนัภยัรับขน 

-กำรประกนัภยัค ้ำจุน 

-กำรประกนัภยัต่อ 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

14 -กำรประกนัชีวิต 

-ควำมเป็นมำและหลกักำร
ส ำคญัของกำรประกนัชีวติ 

-ควำมแตกต่ำงระหวำ่งสัญญำ
ประกนัวนิำศภยัและสัญญำ
ประกนัชีวติ 

2 - บรรยำย /ซกัถำม /ใชส่ื้อPower 

Point/เอกสำรกำรเรียนกำรสอน 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

15 -กำรใชเ้งินตำมสัญญำและ
ขอ้ยกเวน้ควำมรับผดิของผู ้
รับประกนัชีวิต 

-กำรบอกเลิกสัญญำประกนั
ชีวติ 

-สิทธิและหนำ้ท่ีของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในสัญญำประกนั
ชีวติ 

2 - บรรยำย/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ตอบขอ้
ซกัถำม/ หนงัสือของ อ.ธีรยทุธ 
ปักษำ/บทควำมขอ้ยกเวน้ควำมรับผดิ
ของผูรั้บประกนัภยัในสัญญำประกนั
ชีวติของ อ.ธีรยทุธ ปักษำ วำรสำร
ปำริชำต 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 



 
 

-อำยคุวำม 

16 -ศึกษำและวเิครำะห์
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในค ำ
พิพำกษำฎีกำท่ีไดม้อบหมำย
ใหนิ้สิตแบ่งกลุ่มไปศึกษำ
คน้ควำ้ น ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำร
สืบคน้มำปรับใชก้บั
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและ
เหมำะสมและน ำเสนอหนำ้ชั้น
เรียนโดยกำรเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

2 - บรรยำย ศึกษำกรณีศึกษำ น ำเสนอ
และอภิปรำยโดยกำรเรียนรู้แบบ 

Active Learning 

/สรุปเน้ือหำก่อนสอบปลำยภำค 

ผศ.ธนำกร 
/ผศ.ธีร
ยทุธ 
ปักษำ/
อำจำรย์
ริญญำ
ภทัร์ ณ 
สงขลำ 

17 สอบปลายภาค 
18 

รวม 30 -  

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมิน/ลกัษณะการ

ประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สังเกตพฤติกรรม/กำรท ำรำยงำน
กลุ่ม 

ทุกสัปดำห์ - 

2. ด้านความรู้ สอบกลำงภำคเรียน 

สอบปลำยภำคเรียน 

สัปดำห์ท่ี 
9 

สัปดำห์ท่ี 
17-18 

40% 

60% 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา ใหแ้สดงควำมเห็นทำงกฎหมำย ทุกสัปดำห์ - 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกลุ่ม
ของนิสิต /กำรแสดงควำมคิดเห็น
และกำรอภิปรำย 

 

ทุกสัปดำห์ - 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจำกควำมรับผดิชอบใน
กำรจดัท ำกิจกรรมกลุ่ม 

 - ประเมินจำกควำมรับผิดชอบ
ในกำรส่งงำนตำมก ำหนดเวลำ 

ทุกสัปดำห์ - 



 
 

 - ประเมินจำกกำรน ำเสนอ
รำยงำนหนำ้ชั้นเรียน 

รวม 100 % 

 
 
 

หมวดที ่6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
1) ธีรยทุธ ปักษำ, ค  ำอธิบำยกฎหมำยลกัษณะประกนัภยั, สงขลำ: บริษทัน ำศิลป์โฆษณำจ ำกดั, 2560. 
2)   พรชัย สุนทรพันธุ์. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะประกันภัย. กรุงเทพฯ: พล

สยามพริ้นติ้ง. 2551.    
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1) จิตรา เพียรล้ าเลิศ. ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 2555. 
2) ชัยยศ เหมะรัชตะ. กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ ;  นิติธรรม. 2540. 
3) ไพโรจน์ วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

ประกันภัย. กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์. 2541. 
4) ธานี วรภัทร์. กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2555. 
5) สรพล สุขทรรศนีย์. ค าอธิบายกฎหมายประกันภัย ศึกษาแบบเรียงมาตรา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2555. 
6) กุมพล บัวสวรรค์. สัญญาประกันต่อ ศึกษานิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับผั้รับประกันภัย

ต่อ. วิทยานิติพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2529. 
7) สุพรรณี หมื่นท างาน. ส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2524. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  3.1 บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.library.coj.go.th/


 
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
      
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนผ่านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 1.2 ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทั้งด้านวิธีสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้น
เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
 1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับนิสิตในทุกชั่วโมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 4.1 ประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดับขั้น ก่อนส่งระดับขั้นให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
 4.4 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และค่าระดับข้ัน   
 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 


