
โครงการสอน  (Course  Syllabus) 
วิชา   การประกันภัย   ภาคเรียนที่ 1 / 2557 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 
 
1.  ชื่อผู้สอน     นางสาวชะมัยพร  ชูเรือง                             เบอร์โทรศัพท์     087-9684364 
 

2.  จ านวนคาบเรียน     2     คาบ/สัปดาห์ 
 

3.  จุดประสงค์รายวิชา 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย 

           2. มีทักษะเกี่ยวกับการประกันภัย  สามารถเลือกการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม    
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกันภัย 

 3.  สามารถน าความรู้การประกันภัยไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการประกันภัย  ประวัติความ
เป็นมาและจุดประสงค์ของการประกันภัย  ประเภทของการประกันภัย  การประกันชีวิต  การป้องกัน
อุบัติภัยจากการจราจรและประโยชน์ของการประกันภัยรถตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   
การออมเงิน  การจัดการกับความเสี่ยงภัยและการบริหารการเสี่ยงภัย  การของรับค่าเสียหาย  การ
ป้องกันอุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ  การป้องกันอุบัติภัยในเคหะสถานและสาธารณสถาน     
 5.  กิจกรรมการเรียน 
 1.  ทดสอบก่อน -หลังเรียน 
 2.  ให้ความรู้ 
 3.   กิจกรรมถาม – ตอบ  ระหว่างครู และนักเรียน 
 4.   ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
 5.  ท าใบงาน 
 6.  ท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

6.  เอกสารประกอบการเรียน 
 

 1.   เอกสารประกอบการเรียนรู้ประกันภัย 
 

7.  การบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน 
 

 1.   วิชาการครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 
   

8.  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา     จ านวน     2    แห่ง     6      ครั้ง      
 



9.  แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา     จ านวน   3  แห่ง    6   ครั้ง 
10. สื่อการสอน  จ านวน     3     ชนิด  
 1.  เอกสารประกอบการเรียนรู้ประกันภัย 
 2.  สื่อสิ่งพิมพ์ :  หนังสือพิมพ์  แผ่นพับประกันภัย 
 3.  หนังสือประกันภัย 
 4.  http://www.oic.or.th/elearning สายด่วนประกันภัย 1196 
  

12.  เกณฑ์การประเมินผล คะแนนเต็ม    200    คะแนน    แบ่งเป็น 
 

       1.  คะแนนคุณธรรม – จริยธรรม    20    คะแนน 
            เกณฑ์การประเมิน 
 1.  ความตั้งใจในการเรียน  4 คะแนน  :  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของภาคเรียน 
 2.  มีความรับผิดชอบ       4 คะแนน  :  ส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 
 3.  ตรงต่อเวลา             4  คะแนน  :  เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา (ช้าได้ไม่เกิน  15  นาที) 
 4.  ความสะอาดเรียบร้อย  4  คะแนน  :  แต่งกายถูกระเบียบของวิทยาลัย 
 5.  ผลส าเร็จของงาน        4  คะแนน  :  ท างานได้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
       2.  คะแนนใบงานและกิจกรรมกลุ่ม      80     คะแนน 
       3.  คะแนนสอบ       100    คะแนน   
13.  แผนการเรียน  (18  สัปดาห์) 

สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1 - 2 1 1 - 4 -   แนะน า  Course  Syllabus  การ
เก็บคะแนน  และวิธีการเรียนการสอน
ต่าง ๆ  
ประวัติและความหมายของการ
ประกันภัย 
1.  สาระและวัตถุประสงค์วิชาการ
ประกันภัย 
2.  การวัดผลและประเมินผล  
3.  ความหมายของการประกันภัย 
4.  ความเป็นมาของการประกันภัย 
5.  ความส าคัญของการประกันภัย 
6.  ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การประกันภัย 

1.  อธิบายความหมายของการ
ประกันภัยได้ 
2.  สามารถอธิบายความเป็นมาของการ
ประกันภัยได้ 
3.  สามารถสรุปความส าคัญของการ
ประกันภัยได้ 
4.  อธิบายหลักทฤษฎีและหลักพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการประกันภัยได้ 
5.  เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประกันภัยได้ 

http://www.oic.or.th/elearning


สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 5 - 11 5.  สาเหตุขอการเกิดอุบัติภัยจาก

การจราจรทางบกเกิดจาก

สภาพแวดล้อม 

6.  ความสูญเสียของอุบัติภัยจาก

การจราจรทางบก 

7.  การป้องกันอุบัติภัยจาการจราจร

ทางบก 

8.  วิธีขับข่ียานยนต์ที่ปลอดภัย 

9.  สิ่งเสพติดกับการเกิดอุบัติภัยจาก

การจราจร 

10.  ความคุ้มครองเบื้องต้นตามพ.ร.บ. 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 คุ้มครองคนไม่คุ้มครองรถ 

11.  ประโยชน์ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง

พ.ร.บ. พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 คุ้มครองคนไม่

คุ้มครองรถ 

12.  ความคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีที่ไม่มี

คู่กรณี 

13.  วงเงินความคุ้มครอง 

14.  ความคุ้มครองในกรณีสูญเสีย

อวัยวะ ทุพพลภาพ 

 

8.อธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งเสพติด
กับการเกิดอุบัติภัยจากการจราจรได้ 
9.อธิบายความคุ้มครองตามพ.ร.บ. คุ้ม
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
แก้ไข    เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2551 
คุ้มครองคนไม่คุ้มครองรถได้ 
10.  เข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยตาม
พ.ร.บ. ได้เป็นอย่างดี 
11.  เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.อย่างชัดเจน 
12.  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ
คุ้มครอง กรณีสูญเสียอัวยวะและทุพพล
ภาพได้ 

 

 
 
 
 



สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

6 - 7 3 12 - 15 ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต
และแบบของการประกันชีวิต 
1.  ความหมายของการประกัน

ชีวิต 

2.  แบบของการประกันชีวิต 

3.  ประโยชน์ของการท าประกัน

ชีวิต 

 

1.  นักเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของการประกันชีวิต

ได้2.  นักเรียนสามารถอธิบาย

แบบของการท าประกันชีวิตได้ 

3.  อธิบายประโยชน์ของการ

ประกันชีวิต 

4.  นักเรียนสามารถแนะน า

ความรู้เรื่องการท าประกันชีวิต

ให้กับผู้อื่นได้ 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 16 - 17 ขั้นตอนการท าประกันชีวิตและ
หลักฐานในการรับประโยชน์ 
1.  ขั้นตอนด าเนินการท าประกัน

ชีวิตและหลักฐานในการรับ

ประโยชน์ 

2.  ขั้นตอนและหลักฐานในการ

ขอรับเงินผลประโยชน์ ตาม

กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

1. นักเรียนเข้าใจและอธิบาย

ขั้นตอนของการท าประกันชีวิตได้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการ

เลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม

ได้ 

3. นักเรียนสามารถอธิบายและ

ปฏิบัติตนในการขอรับประโยชน์ 

เมื่อสิ้นสุดสัญญา 

9 - - สอบกลางภาค 

 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

10- 11 5 19 - 22 การออมเงิน 
1.ความหมายของออมการเงิน 
2.  ความส าคัญของการออมเงิน 
3.  ปัจจัยส าคัญในการออม 
4.  เป้าหมายในการออม 
5.  รูปแบบการออม 

1.นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของการออมได้
ถูกต้อง 
2.  นักเรียนเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการออมเงิน 
3.  นักเรียนสามารถอธิบายถึง
ปัจจัยส าคัญในการออมได้ 
4.  นักเรียนสามารถอธิบาย
เป้าหมายในการออมเงินเพ่ือ
อนาคตได้ถูกต้อง 
5.  นักเรียนบอกประโยชน์ที่
ได้รับจาการออมเงินได้ 
6.  นักเรียนสามารถน าเสนอการ
ออมได้ถูกต้องน่าสนใจ ท าให้
เพ่ือนนักเรียนในห้องเรียนเกิด
ความสนใจในการออมเงิน 

12 - 13 6 23 - 26 การจัดการกับความเสี่ยงภัย
และการบริหารการเสี่ยงภัย 
การขอรับค่าเสียหาย 
1.การจัดการกับความเสี่ยงภัย 
2.  การบริหารการเสี่ยงภัย 
3.  การยื่นขอรับความเสียหาย
เบื้องต้น 

1.นักเรียนสามารถอธิบายการ
จัดการกับความเสี่ยงได้ 
2.  นักเรียนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนของการจัดการความ
เสี่ยงภัยได้ 
3.  นักเรียนสามารถแนะน า
ผู้ปกครองในเรื่องของการจัดการ
ความเสี่ยงได้ 

 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชั่วโมงที่ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

14 – 15 7 27 - 30 การปอ้งกันอุบัติภัยจากการ
ประกอบอาชีพ 
1.ความหมายของอุบัติภัยจาก
การประกอบอาชีพ 
2.  ความเป็นมาของการรักษา
ความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ 
3.  ประเภทของอุบัติภัยที่เกิด
จากการประกอบอาชีพ 
4.  สาเหตุของการเกิดโรคจาก
การประกอบอาชีพ 
5.  การเกิดอุบัติภัยจากการ
ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ 
6.  ข้อควรปฏิบัติในการป้องกัน
อุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ
ในด้านต่างๆ 

1.อธิบายความหมายของอุบัติภัย

การจากประกอบอาชีพได้ 

2.  บอกความเป็นมาของการรักษา

ความปลอดภัยในการปะกอบ

อาชีพได้ 

3.  บอกสาเหตุและประเภทของ

การเกิดอุบัติภัยจากการประกอบ

อาชีพได้ 

4.  บอกโรคทีเ่กิดจากการประกอบ

อาชีพได้ 

5.  บอกสาเหตุการเกิดอุบัติภัยจาก

การประกอบอาชีพในด้านต่างๆได้ 

6.  สรุปแนวทางการป้องกันการ

เกิดอุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ

ในด้านต่างๆได้ 

16 - 17 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 31 - 34 การป้องกันอุบัติภัยในเคหะ
สถานและสาธารณสถาน 
1.ความหมายและประเภทของ
อุบัติภัยในเคหะสถาน 
2.  สาเหตุของการเกิดอุบัติภัย
ในเคหสถาน 
3.  มาตรการในการป้องกัน
อุบัติภัยในเคหสถาน 
4.  ความหมายและประเภทของ
อุบัติภัยในสาธารณสถาน 
 

1.  บอกความหมาย และประเภท

ของอุบัติภัยในเคหสถาน และ

สาธารณสถานได้ 

2.  สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย

ในเคหสถาน และสาธารณสถานได้ 

3  อธิบายถึงมาตรการ และวิธีการ

เสริมสร้างความปลอดภัยใน

เคหสถาน และสาธารณสถานได้ 

 
 



สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชั่วโมงที่ 
สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

16 – 17 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 31 – 34 5.  สาเหตุของการเกิดอุบัติภัย
ในสาธารณสถาน 
6.  มาตรการในการป้องกัน
อุบัติภัยในสาธารณสถาน 

 

18 - - สอบปลายภาค 

 


