
มคอ.3 

 
 

 
มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวชิา 

Course Specification 
 
 

รหัสวชิา 0801217   กฎหมายประกนัภัย 
(Insurance) 

 
 
 
 
 

รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิตศิาสตร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 



 
 
 
 

สารบัญ 
 

หมวด         หน้า 
หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป        
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์      
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ      
หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต      
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล      
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน     
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



รายละเอยีดของรายวชิา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน รายวชิาที่เรียนพร้อมกนั  
และค าอธิบายรายวชิา  

 

0801217 ประกนัภยั        2 (2-0-
4)  

             Insurance   
             กฎหมายลกัษณะประกนัภยั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3  
             Insurance law under Civil and Commercial Code, Book 

III  
 

2.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
ศึกษาทัว่ไป 
วชิาเฉพาะ 
วชิาพื้นฐานเฉพาะดา้น (ถา้มี) 
วชิาเอก 
วชิาเอกบงัคบั  
วชิาเอกเลือก 
วชิาโท  
วชิาประสบการเชิงปฏิบติั (ถา้มี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากร โกมลวานิช (วทิยาเขตพทัลุง) และ
อาจารยธี์รยทุธ ปักษา (วทิยาเขตสงขลา) 

อาจารย์ผู้สอนรายวชิา ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากร โกมลวานิช (วทิยาเขตพทัลุง) และอาจารยธี์ร
ยทุธ ปักษา (วทิยาเขตสงขลา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษา 2/2561 วทิยาเขตสงขลาและวทิยาเขตพทัลุง ชั้นปีท่ี 2 ตามแผนการศึกษาของ

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
 

6.  สถานทีเ่รียน 
 วทิยาเขตสงขลาและวทิยาเขตพทัลุง 
 

7.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
      1 มกราคม 2562 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  
  1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายถึงหลกัการประกนัภยัได ้

 1.2 เพื่อใหผู้เ้รียนทราบถึงแนวปฏิบติัและสามารถวนิิจฉยัปัญหา หรือขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนและ
น าไปปฏิบติัประกอบวชิาชีพหรือศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไปได ้
 1.3 สามารถเขา้ใจหลกัการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเร่ืองและทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัภยัท่ีมีต่อสังคมได ้
 1.4 สามารถเขา้ใจหลกัการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเร่ืองและทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กฎหมายเร่ืองนั้น ๆ ท่ีมีต่อสังคมได ้
 1.5 สามารถวเิคราะห์ปัญหาหลกักฎหมายอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลในการ
ปรับใชห้ลกักฎหมายอยา่งมีวจิารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรคส์ามารถบูรณาการความรู้มาใชใ้นการ
พิจารณากฎหมายต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีเหตุผล 
         1.6 สามารถสืบคน้ รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและส่ือสารใน
ประเด็นปัญหาดว้นกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
         1.7 เครารพระเบียบสังคม และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมและมีความมุ่งมัน่ใน
การน าความรู้เก่ียวกบักฎหมายไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและสังคม 
         1.8 ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการใชห้ลกักฎหมายในการพิจารณาขอ้พิพาทโดยค านึงถึงศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยใ์นสังคมพหุวฒันธรรมรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและมีจรรยาบรรณในวนิิจฉยัและ
การปรับใชห้ลกักฎหมายต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัและการประกอบวชิาชีพ 

 



 
2.  วตัถุประสงค์ของรายวิชา 

2.1 เพื่อเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
กระบวนทศัน์กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน์ 

2.2 เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดเ้รียนรู้
สาระต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้งในและนอกชั้นเรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนดา้น
การสร้างบณัฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

 
หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 

 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง/ภาคเรียน - - 60 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
  
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที ่และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

วธีิการใหค้  าแนะน าโดยการจดัเวลาใหค้  าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของนิสิต

เป็นเวลา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยการประกาศใหนิ้สิตทราบทางเวบ็ไซตห์รือติดประกาศหนา้หอ้งท างาน
ของอาจารย ์

 
 



หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนทีก่ารกระจายความรับผิดชอบ  
  

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ 
การ

วเิคราะห์ฯ 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดย

เนน้ความมีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต 
เสียสละ สุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน  
ขยนัและอดทนและยดึหลกัธรรมใน
การด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณทางวชิาการ มีความ
ซ่ือสัตย ์ มีวนิยัในการเขา้เรียนและ
การตรงต่อเวลา เป็นตน้ 
(2) การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีโดยผูส้อน  
(3) สอดแทรกระหวา่งการเรียน
การสอนทุกคร้ัง  
 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผดิชอบในการส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตนตามระเบียบของคณะและ
มหาวทิยาลยั 
 

 1.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบในหนา้ท่ี
ต่อตนเองและสังคม 

 1.3 ตระหนกัและเห็นคุณค่า
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นสังคมพหุ
วฒันธรรม รวมถึงการเคารพ สิทธิ 

มนุษยชน   
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

วชิาชีพ และผดุงความยติุธรรม 
2. ด้านความรู้   



 2.1 มีความรู้และความเขา้ใจใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติ ชีวติและสังคม 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย 
(2)  อภิปราย 
(3)  การท างานกลุ่ม 
(4)  มอบหมายงานใหค้น้ควา้ 
(5)  การท าแบบฝึกหดั  
(6) วเิคราะห์กรณีศึกษา และให้
แสดงความคิดเห็น 
 

(1) ประเมินจากการสอบกลางภาค  
(2) ประเมินจากการสอบปลายภาค 

 2.2 มีความสามารถในการ ศึกษา 
คน้ควา้และเพิ่มพูนทกัษะท่ีจ าเป็น มี
โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลสามารถบูรณา
การศาสตร์ต่างๆไปประยกุตเ์พื่อ
พฒันาตนเองและสังคมได ้

 2.3 มีทกัษะปฏิบติัดา้นกฎหมาย 
  

3. ด้านทกัษะทางปัญญา   
 3.1 มีความสามารถในการคิด 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้กฎหมาย 
ปรับบทขอ้กฎหมายมาใชก้บั
ขอ้เทจ็จริงในสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

(1) กระบวนการกลุ่ม 
(2) บรรยายและการอภิปราย 
(3) ฝึกใหคิ้ดและตดัสินใจอยา่ง
เป็นระบบจากโจทยปั์ญหาดา้น
กฎหมาย 
 

(1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม 
(2) ประเมินการแสดงความคิดเห็น
และการอภิปราย 
(3) ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิง
วนิิจฉยัตามหลกักฎหมาย 

 3.2 มีความมุ่งมัน่ ใฝ่รู้ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ และสามารถน า
ความรู้ไปสร้างสรรคส์ังคม 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

  

 4.1 เคารพระเบียบสังคม และมี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 

(1) บรรยายในชั้นเรียนประกอบ
เอกสารการเรียนการสอน 
(2) ซกัถามระหวา่งบรรยายในชั้น
เรียน 
(3) กิจกรรมกลุ่มในลกัษณะต่างๆ
ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 

(1) ประเมินจากความสนใจของ
นิสิตระหวา่งบรรยายในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการเขา้เรียนและ
การท ากิจกรรมในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนของนิสิต 
(3) ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอ 

 4.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เคารพและ
ใหคุ้ณค่าแก่ตนเองและผูอ่ื้น 

 4.3 จิตอาสาและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิก
ของชุมชนและสังคม 



 4.4 เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัสมาชิก
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
 4.5 มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

พฒันา และท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

  

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 5.1 มีความสามารถในการสืบคน้
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปประเด็น น าเสนอ และส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(1)  บรรยายในชั้นเรียน 
(2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
(3)  ใหนิ้สิตศึกษาและแสดง
ความคิดเห็นกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 

(1) ประเมินจากความสนใจในชั้น
เรียน 
(2) ประเมินจากผลการสอบยอ่ย 
(3) ประเมินจากค าตอบขอ้สอบเชิง
วนิิจฉยัและการแสดงความคิดเห็น 

 5.2 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยี
และสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและ
รู้เท่าทนั 

 5.3 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ี
จ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการ
ท างานท่ีเก่ียวกบักฎหมายได ้

 5.4 สามารถส่ือสารความคิด 
ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทางกฎหมายได ้

 
 

 

 
หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
1.  แผนการสอน 

 
จ านวนช่ัวโมง ผู้สอน 



สัปดาห์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

บรรยาย ปฏิบัติ กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

1 -แนะน ารายวชิากฎหมายประกนัภยั 
ต ารา หนงัสือ เอกสารประกอบการสอน 
บทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
-อธิบายวธีิวดัและประเมินผล 
-ทดสอบความรู้พื้นฐานเบ้ืองตน้ของการ
ประกนัภยั 

2 - บรรยาย/หนงัสือ
ของ อ.ธีรยทุธ 
ปักษา/แนะน า
หนงัสือ-ต ารา 
บทความอ่ืนอ่าน

ประกอบ/
ขอ้แนะน าการเรียน
วชิากฎหมาย

ประกนัภยั/มคอ.3 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

2 ประวติัความเป็นมาของการประกนัภยัทั้ง
ในและต่างประเทศ 
-การด าเนินธุรกิจประกนัภยั 
-ประโยชน์ของการประกนัภยั 
 

2 - บรรยาย/หนงัสือ
ของ อ.ธีรยทุธ 
ปักษา/ข่าวและค า
พิพากษาคดี
รถบรรทุกก๊าซพลิก

คว  ่าท่ี กทม. 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

3 -การประกนัภยัตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
-ความหมายของสัญญาประกนัภยั 
-สาระส าคญัของสัญญาประกนัภยั 
-ความแตกต่างระหวา่งการประกนัภยั
และการพนนัขนัต่อ 

2 - บรรยาย/หนงัสือ
ของ อ.ธีรยทุธ 
ปักษา/บทความของ 
รศ.สุเมธ จาน
ประดบั 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

4 -บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญาประกนัภยั 
เช่น ผูรั้บประกนัภยั , ผูเ้อาประกนัภยั , 
ผูรั้บประโยชน์ 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 



5 -หลกัส่วนไดเ้สียตามสัญญาประกนัภยั 
โดยแยกเป็นการประกนัวินาศภยัและ
ประกนัชีวติ 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

6 -หลกัสุจริตอยา่งยิง่และขอ้ยกเวน้ของ
หลกัสุจริตอยา่งยิง่ 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

7 -กรมธรรมป์ระกนัภยั 
-ความแตกต่างของกรมธรรมป์ระกนัภยั
และสัญญาประกนัภยั 
-เบ้ียประกนัภยั 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

8 -การประกนัวินาศภยั 
-หนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัวินาศภยั 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน/
สรุปเน้ือหาก่อน
สอบกลางภาค 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

9 สอบกลางภาค 
10 -การประกนัวินาศภยั 

-สิทธิของผูเ้อาประกนัวนิาศภยั 
2 - บรรยาย /ซกัถาม /

ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

11 -การประกนัวินาศภยั 
-หนา้ท่ีของผูรั้บประกนัวนิาศภยั 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

12  -การประกนัวนิาศภยั 
-สิทธิของผูรั้บประกนัวนิาศภยั 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 



Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

13 -การโอนวตัถุท่ีเอาประกนัภยั 2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

14 -การประกนัภยัทางทะเล 
-การประกนัภยัรับขน 
-การประกนัภยัค ้าจุน 
-การประกนัภยัต่อ 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

15 -การประกนัชีวิต 
-ความเป็นมาและหลกัการส าคญัของการ
ประกนัชีวติ 
-ความแตกต่างระหวา่งสัญญาประกนั
วนิาศภยัและสัญญาประกนัชีวติ 

2 - บรรยาย /ซกัถาม /
ใชส่ื้อPower 
Point/เอกสาร
การเรียนการสอน 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

16 -การใชเ้งินตามสัญญาและขอ้ยกเวน้
ความรับผดิของผูรั้บประกนัชีวติ 
-การบอกเลิกสัญญาประกนัชีวติ 
-สิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
สัญญาประกนัชีวติ 
-อายคุวาม 

2 - บรรยาย/
แลกเปล่ียนเรียนรู้/
ตอบขอ้ซกัถาม/ 
หนงัสือของ อ.ธีร
ยทุธ ปักษา/
บทความของ อ.ธีร
ยทุธ ปักษา วารสาร

ปาริชาต/สรุป
เน้ือหาก่อนสอบ
ปลายภาค 

ผศ.ธนากร 
/อ.ธีรยทุธ 
ปักษา 

17 สอบปลายภาค 
18 

รวม 30 -  
 

 



2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน/ลกัษณะการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม สังเกตพฤติกรรม/การท ารายงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ - 
2. ด้านความรู้ สอบกลางภาคเรียน 

สอบปลายภาคเรียน 
สัปดาห์ท่ี 9 

สัปดาห์ท่ี 17-
18 

20% 
80% 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา ใหแ้สดงความเห็นทางกฎหมาย ทุกสัปดาห์ - 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ความร่วมมือในการท างานกลุ่มของ

นิสิต /การแสดงความคิดเห็นและการ
อภิปราย 
 

ทุกสัปดาห์ - 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จดัท ากิจกรรมกลุ่ม 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
ส่งงานตามก าหนดเวลา 
 - ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ - 

รวม 100 % 
 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต ารา เอกสารหลกั และข้อมูลส าคัญ 
 1.1  หนงัสือกฎหมายประกนัภยั ของ  อ.ธีรยทุธ ปักษา  
 ธีรยทุธ ปักษา. (2562). ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะประกนัภยั. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.  

1.2  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 



2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 2.1 จิตติ ติงศภทิัย.์ (2552). กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยประกนัภยั. (พิมพค์ร้ังท่ี 13) . 
กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
 2.2 จ ารัส เขมะจารุ. (2558). กฎหมายลกัษณะประกนัภยั. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ชวน
พิมพ ์๕๐ จ ากดั.  
 2.3 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2556). กฎหมายวา่ดว้ยประกนัภยั. (พิมพค์ร้ังท่ี 6 ). 
กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติบรรณการ. 
 2.4 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2552). 108ปัญหาประกนัภยั. (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพมหานคร 
: ส านกัพิมพนิ์ติธรรม.  
 2.5 พรชยั สุนทรพนัธ์. (2558). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยล์กัษณะ

ประกนัภยั.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั กรุงสยาม พบัลิชช่ิง จ  ากดั.  
 2.6 สุเมธ จานประดบั. (2556). ประมวลบทความทางวชิาการเก่ียวกบัการประกนัภยั. 
กรุงเทพมหานคร : แซทโฟร์ปร้ินต้ิง.  
 2.7 สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2528). ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัภยั. กรุงเทพมหานคร : 
ประชุมทองการพิมพ.์  
 2.8 สรพล สุขทรรศนีย.์ (2556). ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะประกนัภยัศึกษาแบบเรียงมาตรา. 
(พิมพค์ร้ังท่ี 11 ). กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
 2.9 บทความกฎหมายจากเวบ็ไซดห์อ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยติุธรรม 
(www.library.coj.go.th) 
 2.10 วทิยานิพนธ์ ของ กุมพล บวัสวรรค ์.  สัญญาประกนัต่อ ศึกษานิติสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้อา
ประกนัภยัโดยตรงกบัผูรั้บประกนัภยัต่อ. วทิยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
2529. 
  2.11 วทิยานิพนธ์ ของ สุพรรณี หม่ืนท างาน. ส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได.้ วทิยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 2524. 

 
หมวดที ่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

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


 1.2 ใหนิ้สิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวชิาทั้งดา้นวธีิสอน การจดักิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบเครือข่ายของ
มหาวทิยาลยั 
 1.3 เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกชัว่โมงท่ีท าการ
สอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจดัประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผ์ูส้อนในปลายภาคเรียน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวชิามาใช้
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 
 3.2 ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุ่มคณาจารยจ์ดัอภิปราย/สัมมนาเพื่อพฒันารายวิชาใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 

 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
 4.1 ประชุมคณาจารยผ์ูส้อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขั้น ก่อนส่งระดบัขั้นใหง้านทะเบียนนิสิต
และบริการการศึกษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจดัประชุมคณาจารยเ์พื่อออกขอ้สอบร่วมกนัเพื่อให้ไดข้อ้สอบท่ีมี
มาตรฐาน 
 4.4 คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชุมสัมมนา น ามา
สรุปผลและพฒันารายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถดัไป 


