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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2557)

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิ ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Actuarial Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการประกันภัย)
ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการประกันภัย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Actuarial Science)
ชื่อย่อ B.Sc. (Actuarial Science)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย เป็ นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2557
เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2557 เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2 / 2557
เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพในองค์กร หรื อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
8.1 อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เช่น งานพิจารณารับประกัน งาน
สิ นไหมทดแทน
8.2 นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
8.3 นักจัดการความเสี่ ยง
8.4 นักวิเคราะห์วางแผน วิจยั และประมวลผล
8.5 งานอื่นๆ ที่ตอ้ งใช้สถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ เช่น งานด้านพยากรณ์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
1.

2.

3.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3739900246xxx รองศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปี การศึกษาทีจ่ บ

กมล บุษบา

- Ph.D. (Statistics)
North Carolina State University,
USA, 2544
- M.A. (Acturial Science)
Ball State University, USA, 2538
- สต.ม. (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
- วท.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526
3101502119xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รัตนา เลิศสุ วรรณศรี - Ph.D. (Applied Statistics)
University of Reading,
United Kingdom, 2555
- พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์,
2541
- วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
1101400854xxx อาจารย์
กานต์ณฐั ณ บางช้าง - วท.ม. (สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์,
2554
- วท.บ. (คณิ ตศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2552

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต จ. ปทุมธานี

4

มคอ.2

11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร จําเป็ นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก
หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเศรษฐกิจโลก สําหรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้าง
ภูมิคุม้ กันของระบบและโครงสร้ างต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึ งการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มีศกั ยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวตั น์ ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุล
และยัง่ ยืน โดยสร้างความรู ้ให้เป็ นภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู ้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการ
กระจายการพัฒนาที่เป็ นธรรมของกลุ่มคนในสังคม ตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู ้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิ ด สร้ างสรรค์ อย่า งไรก็ต ามเศรษฐกิ จ ไทยยัง คงมี จุ ด อ่ อ นในเชิ ง
โครงสร้างที่ตอ้ งพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีในสัดส่ วนที่สูง โดยภาคการผลิต การผลิตยังตํ่า
และการผลิตยังอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู ้ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยอยูใ่ นระดับตํ่า และเป็ นรองประเทศเพื่อนบ้านที่เป็ นคู่แข่งทางการค้า
ดังนั้นประเทศไทยจึ งต้องมี การเตรี ยมความพร้ อมของทรั พยากรมนุ ษย์ และระบบบริ หารจัดการให้
สามารถปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในยุคโลกาภิวตั น์ให้กบั ทุกภาคส่ วนของสังคม
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ชี้ ให้เห็ นว่า ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้ว เช่ นเดี ยวกับหลายประเทศทัว่ โลก (มีคนอายุ
60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมด)โดยภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเป็ นสังคม
ผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และมาตรฐานการดูแล
สุ ขภาพที่ดีข้ ึน ทําให้ประชากรมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยนื ยาวขึ้น
การเพิ่ ม ขึ้ นของประชากรผู ้สู ง อายุ อ ย่ า งรวดเร็ ว จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การเจริ ญเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจที่จะลดลงในอนาคต เนื่องจากประชากรวัยทํางานมีแนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกันรายจ่าย
ด้านสวัสดิการสังคมและสุ ขภาพเพื่อผูส้ ู งอายุยอ่ มเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปั ญหาด้านงบประมาณและการคลัง
ของประเทศในอนาคต ถ้าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เตรี ยมการวางแผนรองรับปั ญหาดังกล่าวนี้
เช่น การขยายอายุเกษียณการทํางานจากอายุ 60 ปี เป็ น 65 ปี ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุที่แข็งแรง
ยังสามารถ ใช้ความรู ้และประสบการณ์ได้เต็มศักยภาพที่มีถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ให้คนรุ่ น
หลัง หรื อมีการจัดตั้งระบบการออมเพื่อการชราภาพหรื อระบบบํานาญแห่ งชาติ เพื่อเป็ นหลักประกันให้
คนสู งอายุมีเงิ นเลี้ยงชี พยามเกษี ยณอายุจากการทํางานหรื อหามาตรการสนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุทาํ งาน
ต่อไปในตลาดแรงงานได้ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุสามารถอยู่ได้ดว้ ยตัวเองอย่างมีศกั ดิ์ศรี หรื อพึ่งพาผูอ้ ื่นน้อย
ที่สุด
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ขณะเดียวกันการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการแพร่ ขยาย
ของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ทําให้การดูแลและป้ องกันเด็กและวัยรุ่ นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง
เป็ นภัยต่อสังคมและวัฒนธรรมเป็ นไปด้วยความยากลําบากมากขึ้น ผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ ประเทศ ทั้งทางสื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรอง
และเลื อกรั บวัฒนธรรมที่ ดีงาม ทําให้คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยลดลง นําไปสู่ ค่านิ ยมและ
พฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยมเพิ่มมากขึ้น ในด้านวัฒนธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่ คนรุ่ นใหม่นอ้ ย ทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่ องจิต
สาธารณะ ความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่ มเสื่ อมถอย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อการเตรี ยมความพร้อมในการสร้ างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ประชากรในประเทศต้องมี ฐ านความรู ้ ที่เ ข้ม แข็ง โดยการศึ ก ษาวิ จ ัย อย่างลึ ก ซึ้ งและกว้า งขวางของ
นักวิชาการในหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จะนําไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในอนาคต ซึ่งการประกันภัยเป็ นเรื่ องใกล้ตวั กับผูค้ นในปั จจุบนั โดยเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การวางแผนที่เข้ามามีบทบาทในทุกๆด้าน ตั้งแต่การวางแผนชี วิต การวางแผนการเรี ยน การวางแผน
ธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน ซึ่ งต้องคํานึ งถึงความเสี่ ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
ระบบการวางแผนการทํางานของทุกภาคส่ วน นอกจากนี้ ในปั จจุบนั การดําเนิ นธุ รกิจประกันภัยมีการ
เติบโตสู ง เนื่ องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และที่เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิ จทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นการประกันภัยจึงเข้ามามีบทบาทและสอดแทรกอยู่ใน
ภาคธุ รกิจ อุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งองค์ความรู ้ทางด้านประกันภัย
เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่ช่วยลดความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเกิด
เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ค าดการณ์ ไ ว้ จึ ง อาจสรุ ป ได้ว่า งานทางด้า นประกัน ภัย มี ค วามสําคัญ และมี ค วาม
หลากหลาย ตลอดจนเป็ นที่ ตอ้ งการของหน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน โดยผูท้ ี่ จ บการศึ ก ษาด้า น
ประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยงจึงเป็ นที่ตอ้ งการและมีโอกาสในการทํางาน เพื่อนําความรู ้ไปพัฒนา
องค์กรและประเทศชาติต่อไป
หลัก สู ต รวิ ท ยาการประกัน ภัย จึ ง มุ่ ง เน้น ที่ จ ะสร้ า งบุ ค ลากรในทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ
ประยุก ต์ โดยเสริ ม ทัก ษะทางด้า นการเงิ น การบัญ ชี เศรษฐศาสตร์ และธุ ร กิ จ รวมทั้ง เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัด การความเสี่ ย ง วิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ และการเงิ น โดยใช้ต ัว แบบทาง
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คณิ ตศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจทางการเงิน ตลอดจนการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยคํานึงถึง
ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรสาขาวิชาวิทยาการประกันภัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการ
ประกันภัย โดยมุ่ งเน้นให้นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจในวิทยาการประกันภัย การประกันชี วิต การ
ประกันวินาศภัย การประกันสุ ขภาพ การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ ยงเชิงปริ มาณ โดยอาศัยทฤษฎี
ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ รวมทั้งความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมเพื่อทําการ
จําลอง นอกจากนี้ ยงั สามารถสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีลกั ษณะแตกต่าง
ไปจากการแจกแจงทัว่ ไป มุ่งเน้นให้แก้ปัญหาและทําการวิจยั ที่ตอบโจทย์ของสังคมในปั จจุบนั และ
มุ่งเน้นส่ งเสริ มให้มีความใฝ่ รู ้ และหมัน่ ศึ กษาเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง มี ความยึด มัน่ ใน
จริ ยธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มี
ความพร้อมในด้านวิชาการ และจิตสํานึ กที่ดีต่อสังคมส่ วนรวม เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชี พ
และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
1) รายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
ทม.201 หลักการบริ หาร

(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
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2) รายวิชาในหลักสูตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
วท.123 เคมีพ้นื ฐาน
วท.173 ปฎิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ค.216 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 1
ค.217 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 2
3) รายวิชานอกสาขา/หลักสู ตรอื่น
ค.236 พีชคณิ ตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนั ธ์เบื้องต้น
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
อ.241 การฟัง-การพูด 1
สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2

(3 หน่วยกิต)
(1 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(1 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(1 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
สําหรับรายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นนั้น อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผูป้ ระสานงานกับวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอน
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ดําเนินการเรี ยนการสอน การศึกษาวิจยั ทางด้านวิทยาการประกันภัย เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาการประกันภัย ที่มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริ ยธรรมที่สอดคล้องกับปณิ ธาน
ของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
1.2 ความสํ าคัญ
วิทยาการประกันภัยเกี่ ยวข้องกับการประยุกต์ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ การวิเคราะห์ และ
จัดการเหตุการณ์ความเสี่ ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิต ความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย ภัยธรรมชาติ
เป็ นต้น ให้เป็ นเหตุเป็ นผลในรู ปของการเงิน โดยใช้ตวั แบบทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งในชีวิตประจําวันของเรา
นั้นเกี่ ยวข้องกับความไม่แน่ นอนและความเสี่ ยงภัยอยู่เสมอ คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจึ งเปรี ยบเสมือน
เครื่ องมือสําคัญในการสร้างความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาวให้กบั ตัวบุคคล รวมถึงระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
จากการเปิ ดเสรี ทางสิ นค้าและบริ การ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่ งผลให้เกิด
ความต้องการบุคลากรประกันภัยที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการประกันภัย จึงสอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคลด้านคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของ
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็ นการขยายโอกาสให้กบั ผูท้ ี่มีความสนใจสายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย บริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษาด้านการเงิน เป็ นต้น
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้บณั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ทางวิทยาการประกันภัย เพื่อสามารถใช้ตวั แบบทาง
คณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ ยงภัย
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้พ้นื ฐานในการทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงได้
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่กาํ หนดของ สกอ. และให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

พัฒนาคณาจารย์

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย์ให้ทนั สมัยเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

- เชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมใน - หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
การปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรทุกๆ - รายงานการประชุม
รอบของการปรับปรุ งหลักสูตร
- สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิต
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- จัดให้มีการปรับปรุ งหลักสูตรทุกๆ
5 ปี หรื อ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้หลักสู ตรตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
สนับสนุนให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ /
เข้าร่ วมการอบรม / ประชุมวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ
- สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์
ได้เข้าอบรม / สัมมนา / ดูงาน /
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ ผลงาน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการกับ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
- มีการสนับสนุนทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การผลิตผลงานทางวิชาการ

- ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่ให้
การสนับสนุนการผลิตและ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ

- รายงานผลความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- หลักสูตรมีการประเมินโดย
คณะกรรมการ
- การปรับปรุ งหลักสู ตร
หนังสื อการอนุมตั ิให้ลาศึกษาต่อ /
เข้าร่ วมการอบรม / ประชุมวิชาการ
- รายชื่อหรื อจํานวนอาจารย์ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการ
เข้าร่ วมอบรม / สัมมนาดูงาน /
นําเสนอผลงานทางวิชาการ

- ระเบียบการให้ทุนของภาควิชาฯ
- จํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
ในการเผยแพร่ ผลงาน
- จํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุน
การผลิตผลงานทางวิชาการ
- เว็บเพจประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ ชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นไปตามระเบียบ การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรื อการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้พ้นื ฐานคณิ ตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2) การปรับตัวในเรื่ องระบบการเรี ยนการสอนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดสอนเสริ มในรายวิชาทางคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เป็ นพื้นฐานในรายวิชาระดับสูง
2) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
3) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาสําหรับนักศึกษาทุกคน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 60 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิต
ทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา

2557
60
60
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2558
2559
2560
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
-

-

60

2561
60
60
60
60
240
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
1. งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
รายการ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2557
3,323,000
3,323,000

ปี งบประมาณ
2558
2559
2560
10,592,000 15,762,000 21,621,000
10,592,000 15,762,000 21,621,000

2561
21,531,000
21,531,000

ปี งบประมาณ
2559

2560

2561

2. งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
หมวดเงิน

2557

2558

ก. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ค่าบํารุ งคณะฯ

1,322,000
215,000
70,000
414,000
138,000

2,942,000
653,000
150,000
1,386,000
462,000

3,565,000
672,000
390,000
2,043,000
681,000

2,694,000
672,000
390,000
2,803,000
934,000

3,607,000
672,000
390,000
2,844,000
948,000

รวมงบดําเนินการ (1)

2,159,000

5,593,000

7,351,000

7,493,000

8,461,000

หมวดเงิน

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

2561

ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์

200,000

-

-

-

-

รวมงบลงทุน (2)

200,000

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น (1) + (2)

2,359,000

5,593,000

7,351,000

7,493,000

8,461,000

จํานวนนักศึกษา*

60

120

180

240

300

39,317

46,608

40,839

31,221

28,203

ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

โดยมีการบริ หารจัดการเป็ นโครงการบริ การการศึกษา (เพื่อรับปริ ญญา) (โครงการพิเศษ)
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 10.10 และ ข้อ 15
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขการจดทะเบี ยนศึ กษารายวิชาข้ามโครงการและการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า 126 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสู ตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่นอ้ ยกว่า 126 หน่ วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
90
2.1) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
72 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ
60 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ วป./ASC หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0 - 5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6 - 9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 1
หมายถึง วิชาพื้นฐานทางวิทยาการประกันภัย
เลข 2
หมายถึง วิชาเฉพาะทางด้านประกันชีวิต
เลข 3
หมายถึง วิชาเฉพาะทางด้านประกันวินาศภัย
เลข 4
หมายถึง วิชาเฉพาะทางด้านการจัดการความเสี่ ยงภัย
เลข 5 – 9
หมายถึง วิชาเสริ มพื้นฐานทางด้านวิทยาการประกันภัย
เลขหลักร้ อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จดั สอนในหลักสู ตรชั้นปี ที่ 4
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3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่ วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาํ หนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเรี ยนจํานวน
21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities

บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต

หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technology
 คณิ ตศาสตร์หรื อคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
หมวดภาษา
 ภาษาไทย
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
ท.161 การใช้ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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 ภาษาอังกฤษ
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(สําหรับผูท้ ี่มีพ้นื ความรู ้ยงั ไม่ถึง สษ.171)
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3
ส่ วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 จํานวน 3 วิชา
สาขาวิชากําหนด ดังนี้
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
BA 291 Introduction of Business
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
EC 210 Introductory Economics
และเลือกอีก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
TU 122 Law in Everyday Life
ทม.201 หลักการบริ หาร
HR 201 Principle of Management

0 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9 หน่วยกิต ตามที่

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 90
2.1) วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
18
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 18 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาต่อไปนี้
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
SC 113 General Biology
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
1 (0-3-0)
SC 163 General Biology Laboratory
3 (3-0-6)
วท.123 เคมีพ้นื ฐาน
SC 123 Fundamental Chemistry
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วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
1 (0-3-0)
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
3 (3-0-6)
SC 135 General Physics
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
1 (0-3-0)
SC 185 General Physics Laboratory
ค.216 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
MA 216 Calculus for Social Science 1
ค.217 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
MA 217 Calculus for Social Science 2
2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
72
หน่ วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ
60
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชา จํานวน 60 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชาต่อไปนี้
วป.211 สถิติสาํ หรับวิทยาการประกันภัย 1
3 (3-0-6)
ASC 211 Statistics for Actuarial Science 1
วป.212 สถิติสาํ หรับวิทยาการประกันภัย 2
3 (3-0-6)
ASC 212 Statistics for Actuarial Science 2
วป.213 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 213 General Principles of Insurance
วป.241 การจัดการความเสี่ ยง
3 (3-0-6)
ASC 241 Risk Management
วป.251 การบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 251 Financial Accounting for Insurance Business
วป.252 กฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบตั ิ
3 (3-0-6)
ASC 252 Insurance Law and Practice
วป.311 คณิ ตศาสตร์การเงินสําหรับวิทยาการประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 311 Mathematics of Finance for Actuarial Science
วป.312 ความน่าจะเป็ น
3 (3-0-6)
ASC 312 Probability
วป.313 คณิ ตสถิติศาสตร์
3 (3-0-6)
ASC 313 Mathematical Statistics
วป.321 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันชีวิต 1
3 (3-0-6)
ASC 321 Mathematics of Life Contingency 1
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วป.331 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
ASC 331 Mathematics for Casualty Insurance
วป.341 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงเชิงปริ มาณเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ASC 341 Introduction to Quantitative Risk Analysis
วป.342 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
ASC 342 Financial Risk Management
วป.351 การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
3 (3-0-6)
ASC 351 Regression and Time Series Analysis
วป.352 ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับธุรกิจประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 352 Research Methodology for Insurance Business
วป.494 สัมมนาวิทยาการประกันภัย
1 (3-0-6)
ASC 494 Seminar in Actuarial Science
วป.495 โครงงานพิเศษ
2 (3-0-6)
ASC 495 Special Project
ค.236 พีชคณิ ตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนั ธ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
MA 236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CS 103 Introduction to Computer Programming
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
และ อ.241 การฟัง-การพูด 1
3 (3-0-6)
Listening-Speaking 1
EG 241
หรื อ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3 (3-0-6)
EL 295 Academic English 1
และ สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
3 (3-0-6)
EL 395 Academic English 2
2.2.2) วิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือก ระดับ 200 ระดับ 300 และระดับ 400
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยต้องเลือกศึกษา
รายวิชาในระดับ 200 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กต.202 หลักพื้นฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
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วป.216 การบริ หารการประกันภัย
ASC 216 Insurance Management
วป.256 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจประกันภัย
ASC 256 Management Information System in Insurance Business
รายวิชาในระดับ 300 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วป.316 คณิ ตศาสตร์การลงทุนสําหรับวิทยาการประกันภัย
ASC 316 Mathematics of Investment for Actuarial Science
วป.326 ตัวแบบการอยูร่ อดเบื้องต้น
ASC 326 Introduction to Survival Models
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
MA 351 Numerical Methods
วป.356 การจําลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น
ASC 356 Introduction to Monte Carlo Simulation
ส. 376 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการคํานวณด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ST 376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages
 รายวิชาในระดับ 400 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วป.426 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันชีวิต 2
ASC 426 Mathematics of Life Contingency 2
วป.436 การแจกแจงความสูญเสี ยและทฤษฎีความน่าเชื่อถือเบื้องต้น
ASC 436 Introduction to Loss Distributions and Credibility Theory
วป.446 ทฤษฎีความเสี่ ยงเชิงประกันภัยภัยเบื้องต้น
ASC 446 Introduction to Actuarial Risk Theory
วป.497 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการประกันภัย
ASC 497 Special Topics in Actuarial Science
ส.436 การวิเคราะห์การตัดสิ นใจทางสถิติเบื้องต้น
ST 436 Introduction to Statistical Decision Analysis
ส.467 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น
ST 467 Introduction to Stochastic Processes

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3) วิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อกศึ ก ษาวิช าใดวิ ช าหนึ่ งที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ น
วิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไปหมวดภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี้มานับเป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ได้
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1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในวิชา
ศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสู ตรศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่ อสารในองค์กร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ.xxx วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 หมวดภาษาอังกฤษ
ค.216 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 1
วป.213 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการประกันภัย
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค.217 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 2
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
วท.123 เคมีพ้นื ฐาน
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
สษ.xxx วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 หมวดภาษาอังกฤษ
วป.211 สถิติสาํ หรับวิทยาการประกันภัย 1
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

หน่วยกิต
3
3
1
3
3
3
3
19
หน่วยกิต
3
3
1
3
1
3
3
2
19
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วป.212 สถิติสาํ หรับวิทยาการประกันภัย 2
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
วป.241 การจัดการความเสี่ ยง
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อ สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค.236 พีชคณิ ตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนั ธ์เบื้องต้น
วป.252 กฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบตั ิ
วป.312 ความน่าจะเป็ น
อ.241 การฟังการพูด 1 หรื อ สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
2
2
3
22
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ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
วป.251 การบัญชีการเงินสําหรับวิทยาการประกันภัย
วป.311 คณิ ตศาสตร์การเงินสําหรับวิทยาการประกันภัย
วป.313 คณิ ตสถิติศาสตร์
วป.342 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
วป.351 การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วป.321 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันชีวิต 1
วป.331 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันวินาศภัย
วป.341 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงเชิงปริ มาณเบื้องต้น
วป.352 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับธุรกิจประกันภัย
วป.494 สัมมนาวิทยาการประกันภัย
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
3
3
1
6
19

ปี การศึกษาที่ 4
หน่วยกิต
2
6

ภาคเรียนที่ 1
วป.495 โครงงานพิเศษ
วิชาเลือก
รวม

8
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุ ษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่ อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา
สร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ ตลอดจนให้รู้จกั มีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปั ญหาต่าง ๆ ที่มนุ ษยชาติกาํ ลัง
เผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปั ญหาความรุ นแรง สงครามและวิกฤตต่างๆ ของ
โลกเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education
การเรี ยนรู ้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย และการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิ ปไตย ฝึ กฝนให้
นักศึกษาได้พฒั นาตนเองให้เป็ น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้โดยลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing)
มธ.120 สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 120 Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดย
ศึกษากําเนิ ดของสังคมศาสตร์ กบั โลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์
การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิ บายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษา
ถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่างๆ โดยใช้ความรู ้และ
มุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปั จเจกบุคคลระดับ
กลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็ นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็ นระบบโลก
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หมวดวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีส่วนเกี่ ยวข้องต่อการดําเนิ นชี วิตในปั จจุบนั ผลกระทบระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สําคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั รวมถึงจริ ยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์
คณิตศาสตร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 154 Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริ มาณ การอ้าง
เหตุผลและอุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจํานวนจริ ง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนก
นาม การเลื่ อนแกน การหมุ น แกน และการร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟั งก์ชันเพิ่ ม
ฟังก์ชนั ลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย ทฤษฎีจาํ นวนเบื้องต้น
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับ
ใจความสําคัญ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิดและการเขียน เรี ยบเรี ยงได้อย่างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษ
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริ มที่มิได้คิดหน่วยกิต(Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาอังกฤษ
ยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรื อใช้ไม่ได้ (U)
และจะไม่นาํ ไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด หรื อคํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
หลักสู ตรเบื้องต้นเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชี วิต
จริ งทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
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สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3-0-6)
EL 171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : EL 070 หรื อ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพื่อส่ งเสริ มทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรี ยมความ
พร้อมนักศึกษาสําหรับการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3-0-6)
EL 172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : EL 171 หรื อ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางสู ง เพื่อส่ งเสริ มให้นักศึกษาใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการใน
ระดับที่ซบั ซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
BA 291 Introduction to Business
ลักษณะของธุ รกิจสภาพแวดล้อมและรู ปแบบความเป็ นเจ้าของธุ รกิจ การบริ หารธุ รกิ จกิจกรรม
ทางธุรกิจด้านการผลิตการตลาดการเงินการบัญชีการบริ หารสารสนเทศ และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ เพื่อปูพ้นื ฐานแนวความคิดของการบริ หารธุรกิจ และให้เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดทําแผนธุรกิจ
หมายเหตุ เป็ นวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิ ชย์ฯที่ประสงค์จะเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯเป็ น
วิชาโทควรจะเรี ยนวิชา พบ.291 ก่อนวิชาอื่นเพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนวิชาต่างๆของ
คณะพาณิ ชย์ฯ
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
EC210 Introductory Economics
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นบั หน่วยกิตให้ หากสอบได้ วิชา ศ. 211 หรื อ
ศ. 212 หรื อ ศ. 213 หรื อ ศ. 214 ก่อนหรื อหลัง หรื อกําลังศึกษาวิชาเหล่านี้อยู)่
หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค ในส่ วนของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ศึกษาถึง
อุปสงค์แ ละอุ ปทานของสิ น ค้า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค การผลิ ต และต้น ทุ น พฤติ กรรมของหน่ วยผลิ ต
โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด
และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด
ในส่ วนของเศรษฐศาสตร์ มหภาค ศึกษาถึงเป้ าหมาย และปั ญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึง
รายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพ
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ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนําดัชนี ช้ ีวดั เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่าง
การค้าเสรี และการปกป้ องตลาด
จ.228 จิตวิทยาความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
3 (3-0-6)
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในสั ง คม เน้ น พื้ น ฐานการแสดงออกของบุ ค คลในสั ง คม
การเข้าใจตนเองและบุ คคลอื่ น การพัฒนาตนเอง การสื่ อสาร และการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น การ
ปรับตัวในสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านแรงจูงใจและเจตคติต่อบุคคลในกลุ่ม ตลอดจน
การใช้หลักจิตวิทยามนุษยนิยมเพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม
มธ.122 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
TU 122 Law in Everyday Life
ลัก ษณะทั่ว ไปของกฎหมาย ในฐานะที่ เ ป็ นแบบแผนความประพฤติ ข องมนุ ษ ย์ใ นสัง คม
หลักการพื้นฐานของนิ ติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของ
ประชาชน ความรู ้พ้ืนฐานในเรื่ องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ควรต้องรู ้ท้ งั ในด้านของสิ ทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย
หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณี ตวั อย่างที่เกิดขึ้นจริ งใน
ชีวิตประจําวัน
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
HR 201 Principles of Management
แนวคิ ด ทางการบริ ห าร วิว ฒ
ั นาการทฤษฎี ก ารบริ ห าร หน้าที่ แ ละทัก ษะผูบ้ ริ ห ารองค์ก ร
การวางแผน การจัดองค์การ การเป็ นผูน้ าํ และการควบคุม การตัดสิ นใจทางการบริ หาร และจริ ยธรรม
การบริ หาร
2. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
SC 113 General Biology
ชีววิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์เพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน หลักเกณฑ์ โครงสร้าง และ
กระบวนการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ต้ งั แต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยือ่ อวัยวะ ระบบ
ถึงระดับชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเจริ ญ
พันธุ์ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมของสัตว์ วิวฒั นาการ และนิเวศวิทยา
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วท.163 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
SC 163 General Biology Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรื อศึกษาพร้อมกับ วท.113
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชา วท.113

1(0-3-0)

วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
3 (3-0-6)
SC 123 Fundamental Chemistry
โครงสร้างอะตอม ปริ มาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิ ชนั
แก๊ ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุ ลเคมี แ ละกรด-เบส
เคมีไฟฟ้ า เคมีอินทรี ย ์
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพนื้ ฐาน
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรื อศึกษาพร้อมกับ วท.123
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีวิชา วท. 123

1 (0-3-0)

วท.135 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3 (3-0-6)
SC 135 General Physics
หลัก การทางฟิ สิ ก ส์ แ ละการประยุก ต์ เนื้ อ หาครอบคลุ ม หัว ข้อ ทางกลศาสตร์ ของไหล
อุณหพลศาสตร์ คลื่น ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ทัศนศาสตร์ และฟิ สิ กส์แผนใหม่
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
1 (0-3-0)
SC 185 General Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตร์ คลื่ น ไฟฟ้ า ทัศนศาสตร์ และ
ฟิ สิ กส์แผนใหม่
ค. 216 แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
MA 216 Calculus for Social Science 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั ตัวแปรเดียว อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั
อดิศยั อนุพนั ธ์โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์อนั ดับสูง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม การประยุกต์ของ
อนุพนั ธ์ในการหาลิมิตและค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของฟังก์ชนั ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์
ปฏิยานุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขตและการหาปริ พนั ธ์เบื้องต้น ปริ พนั ธ์จาํ กัดเขตและการประยุกต์ในการ
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หาพื้นที่ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย กฎลูกโซ่
ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์รวมและการประยุกต์
ค. 217 แคลคูลสั สํ าหรับสั งคมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
MA 217 Calculus for Social Science 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 216
เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น อนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับสูง การ
ประยุกต์อนุพนั ธ์ยอ่ ยในการหาค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของฟังก์ชนั หลายตัวแปรแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ
และแบบมีเงื่อนไขบังคับ เทคนิคของการหาปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั ตัวแปรเดียว พิกดั เชิงขั้วและพื้นที่ใน
พิกดั เชิงขั้ว ปริ พนั ธ์หลายชั้นและการประยุกต์
3. วิชาบังคับ
วป.211 สถิติสําหรับวิทยาการประกันภัย 1
3 (3-0-6)
ASC 211 Statistics for Actuarial Science 1
ภาพรวมของสถิติ การรวบรวมข้อมูลและวิธีการเลือกตัวอย่าง การพรรณนาข้อมูลด้วยภาพ
การพรรณนาข้อมูลเชิงสถิติ ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวสถิติและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานกรณี ตวั อย่างกลุ่มเดียว
การประยุกต์ใช้สถิติในธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการประกันภัย การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
วป.212 สถิติสําหรับวิทยาการประกันภัย 2
3 (3-0-6)
ASC 212 Statistics for Actuarial Science 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.211
การทดสอบสมมติฐานกรณี ตวั อย่างสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว ตัวแบบอนุกรมและการพยากรณ์ การทดสอบไคกําลังสอง การทดสอบ
ไม่อิงพารามิเตอร์ การจัดการคุณภาพ การประยุกต์ใช้สถิติในธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการประกันภัย การ
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
3 (3-0-6)
วป.213 ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการประกันภัย
ASC 213 General Principles of Insurance
หลักพื้นฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ประกันภัย การจัดการความเสี่ ยงภัยและการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการ
ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การประกันภัยต่อ การประกันสังคม ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
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ประกันภัย
วป.241 การจัดการความเสี่ ยง
3 (3-0-6)
ASC 241 Risk Management
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบและกระบวนการจัดการความเสี่ ยงขององค์กร ประเภทความ
เสี่ ยงที่สาํ คัญของธุรกิจประกันภัยและธุรกิจทัว่ ไป องค์ประกอบสําคัญของความเสี่ ยงแต่ละด้าน บทบาท
ของเงินกองทุนในการจัดการความเสี่ ยง กรอบเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงของธุรกิจประกันภัยและ
กรณี ศึกษา
3 (3-0-6)
วป.251 การบัญชีการเงินสํ าหรับธุรกิจประกันภัย
ASC 251 Financial Accounting for Insurance Business
แนวคิดเบื้องต้นทางการบัญชี การจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงิน ขั้นตอนการบันทึก
บัญชีตามวงจรบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัย และการบัญชีภาษีอากรสําหรับธุรกิจประกันภัย
วป.252 กฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบตั ิ
3 (3-0-6)
ASC 252 Insurance Law and Practice
หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะในการประกันภัยรับขน
การประกันภัยคํ้าจุน การประกันชีวิต พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ การประกันภัยทาง
ทะเล และการประกันภัยทางอากาศ
3 (3-0-6)
วป.311 คณิตศาสตร์ การเงินสํ าหรับวิทยาการประกันภัย
ASC 311 Mathematics of Finance for Actuarial Science
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.216
แนวคิดพื้นฐานของคณิ ตศาสตร์ การเงิ น คณิ ตศาสตร์ ของดอกเบี้ยทบต้น ค่าปั จจุบนั และค่า
สะสมของรายได้จากการลงทุน การวัดค่าที่สมนัยกันของดอกเบี้ย สมการมูลค่าทางการเงิน ค่ารายงวด
แบบแน่นอน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เงินต้นค้างจ่าย กองทุนเงินสะสม

31

มคอ.2

วป.312 ความน่ าจะเป็ น
3 (3-0-6)
ASC 312 Probability
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.211 และเคยศึกษา ค.217
สัจพจน์ของความน่าจะเป็ น ความน่าจะเป็ นแบบมีเงื่อนไขและความเป็ นอิสระ ตัวแปรสุ่ มไม่
ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่ มต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม ฟังก์ชนั ของตัวแปรสุ่ ม การลู่
เข้าในเชิงความน่าจะเป็ น การลู่เข้าในเชิงการแจกแจง ทฤษฎีลิมิตสู่ ส่วนกลาง
วป.313 คณิตสถิติศาสตร์
3 (3-0-6)
ASC 313 Mathematical Statistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.312
สถิติอนั ดับ การประมาณค่า สมบัติของตัวประมาณแบบจุดและวิธีการหาตัวประมาณ การ
ทดสอบสมมุติฐาน การอนุมานโดยวิธีเบยส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
วป.321 คณิตศาสตร์ สําหรับการประกันชีวติ 1
ASC 321 Mathematics of Life Contingency 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.213 และ วป.311
การแจกแจงการอยูร่ อดของชีวิต และตารางชีพ คณิ ตศาสตร์ของการประกันชีวิต ค่ารายงวด
ตามการทรงชีพ เบี้ยประกันชีวิตสุ ทธิ เงินสํารองประกันชีวติ ระบบเบี้ยประกันสุ ทธิคงที่ จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
วป.331 คณิตศาสตร์ สําหรับการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
ASC 331 Mathematics for Casualty Insurance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.211
เหตุผลที่ตอ้ งมีการประกันภัย ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อมูลสําหรับการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน การกําหนดอัตราการเสี่ ยงภัยรายบุคคล การจําแนก
ประเภทการเสี่ ยงภัย การสํารองความสูญเสี ย
วป.341 การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเชิงปริมาณเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ASC 341 Introduction to Quantitative Risk Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.313
กระบวนการประเมินความเสี่ ยง ความไม่แน่นอนและความผันแปร ความน่าจะเป็ นพื้นฐาน
และเครื่ องมือทางสถิติ การจําลองแบบมอนติ-คาร์โล กระบวนการสโทแคสติก การสร้างตัวแบบความ
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เสี่ ยง การเลือกการแจกแจงความน่าจะเป็ นที่เหมาะสมโดยใช้ขอ้ มูลและความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ การ
นําเสนอผลลัพธ์การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
วป.342 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3 (3-0-6)
ASC 342 Financial Risk Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.241
ความรู ้ข้ นั พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ ยงทางการเงินของบริ ษทั ประเภทของตราสาร
ทางการเงินและอนุพนั ธ์ทางการเงิน เทคนิคการวัดความเสี่ ยงทางการเงิน เครื่ องมือการวัดความเสี่ ยงและ
การประยุกต์ใช้
วป.351 การวิเคราะห์ การถดถอยและอนุกรมเวลา
3 (3-0-6)
ASC 351 Regression and Time Series Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.212
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตัวแบบการถดถอยและสหสัมพันธ์ ตัวแบบการถดถอยอย่างง่าย
เชิงเส้นและพหุ คูณเชิ งเส้น ตัวแปรดัมมี การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การพยากรณ์โดย
การปรับให้เรี ยบ ตัวแบบอนุ กรมเวลาเชิงเส้น ตัวแบบอัตตสัมพันธ์ผสมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การประมาณ
ค่าและการพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบอนุกรมเวลา
วป. 352 ระเบียบวิธีวจิ ัยสํ าหรับธุรกิจประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 352 Research Methodology for Insurance Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.212
ธรรมชาติของงานวิจยั ทางธุรกิจ การจัดการและการตลาด การกําหนดและอรรถาธิบายหัวข้อ
การวิจยั การเขียนเค้าโครงการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม ปรัชญาและแนววิธีการวิจยั การออกแบบ
การวิจยั จริ ยธรรมของการวิจยั ทางธุรกิจ การออกแบบและการทดสอบแบบสอบถาม การเลือกตัวอย่าง
การรวบรวมข้อสนเทศ การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม การสํารวจโดยใช้โทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ การพยากรณ์แนวโน้ม การ
เขียนและการนําเสนอรายงานการวิจยั
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วป.494 สั มมนาวิทยาการประกันภัย
1 (0-3-3)
ASC 494 Seminar in Actuarial Science
วิชาบังคับก่อน : 1. เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป และเคยศึกษา วป.311
และ 2. เคยศึกษา หรื อศึกษาพร้อมกับ วป.321
การศึกษาค้นคว้าและวิจยั ในหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องทางวิทยาการประกันภัยภายใต้การ
แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อนําเสนอเป็ นหัวข้อโครงงาน
(วัดผลการศึกษาด้วยระดับใช้ได้ (S) หรื อ ระดับยังใช้ไม่ได้ (U))
วป.495 โครงงานพิเศษ
2 (0-6-3)
ASC 495 Special Project
วิชาบังคับก่อน : สอบวิชา วป.494 ได้ระดับ S
การบูรณาการทฤษฎี และหลักการวิทยาการประกันภัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การดําเนินงาน
วิจยั ในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา เขียนรายงาน และนําเสนอโครงงาน
(วัดผลการศึกษาด้วยระดับใช้ได้ (S) หรื อ ระดับยังใช้ไม่ได้ (U))
3 (3-0-6)
ค.236 พีชคณิตเชิงเส้ นและสมการเชิงอนุพนั ธ์ เบือ้ งต้ น
MA 236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค. 217 หรื อ ค.219
เมทริ กซ์ พีชคณิ ตของเมทริ กซ์ เมทริ กซ์ผกผัน ค่าระดับชั้นของเมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์
ระบบสมการเชิงเส้น กฎของคราเมอร์ ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ
การทําให้เป็ นเมทริ กซ์ทแยงมุม รู ปแบบเชิงเส้นคู่ รู ปแบบกําลังสอง สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับที่หนึ่ง
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
CS 103 Introduction to Computer Programming
(ไม่นบั หน่วยกิตสําหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผูศ้ ึกษา คพ.102)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลนามธรรม เอนแคปซูเลชัน การสื บ
ทอด โพลีมอร์ฟิสซึม โอเวอร์โหลดดิง
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อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG 221 Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 172 หรื อได้รับยกเว้น สษ. 172
กลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ขอ้ มูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เนื้อหา และ
วิธีการนําเสนอข้อมูลของผูเ้ ขียน ฝึ กสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็ นเค้าโครง และเขียนสรุ ป
ความ รวมทั้งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปราย
อ.241 การฟัง-การพูด 1
3 (3-0-6)
EG 241 Listening-Speaking 1
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับต้น ฝึ กการออกเสี ยง
ที่ถูกต้อง เรี ยนรู ้วฒั นธรรมและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่กาํ หนดให้ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3 (3-0-6)
EL 295 Academic English 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 172
ฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการในสี่ ทกั ษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) การพัฒนาคําศัพท์ และ
สํานวนในเชิงวิชาการ โดยเน้นการอ่านและการเขียนระดับย่อหน้า ฝึ กเขียนบทความวิจยั และบทความ
วิชาการ การฟังและจดบันทึกย่อจากการบรรยายและการนําเสนอโครงงาน
สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
3 (3-0-6)
EL 395 Academic English 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 295 หรื อ อ. 221
เน้นการเตรี ยมความพร้อมและสร้างเสริ มประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนในการใช้ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการครอบคลุมการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะภาษาเชิงวิชาการทั้งสี่ ได้แก่ 1) การฟังคําบรรยายและจด
บันทึกประเด็นหลัก 2) การอ่านจับประเด็นสําคัญ เพื่อหาข้อมูลที่ตอ้ งการจากหลายแหล่ง และการเลือก
ข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ 3) การเขียนข้อความระดับประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นในคําพูดของ
ตนเองจากความเข้าใจจากการอ่าน การเขียนสรุ ปข้อความที่อ่าน การเขียนบรรยายภาพ กราฟ แผนภูมิ
การเขียนเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ได้จากการอ่านและการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูล 4) การตั้งคําถาม ในประเด็นที่
ต้องการคําอธิบาย การนําเสนอข้อมูลที่รวบรวมและเรี ยบเรี ยงจากการอ่านหรื อการเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ
และการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ
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4. วิชาเลือก
กต.202 หลักพืน้ ฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
(สําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิ ชย์ฯ)
แนวคิด แนวปฏิบตั ิและระบบการตลาดสมัยใหม่ในการนําเสนอสิ นค้า/บริ การ การกําหนด
ราคา การจัดจําหน่าย และการสื่ อสารแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย บน
พื้นฐานความเข้าใจในลักษณะ และพฤติกรรมของลูกค้าตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
วป.216 การบริหารการประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 216 Insurance Management
ศึกษาลักษณะการดําเนินงานของธุ รกิจการประกันภัย ความเสี่ ยง ลักษณะความเสี่ ยง ประเภท
ของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและธุ รกิจ วิธีบริ หารความเสี่ ยง และการประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับบุคคลและธุรกิจ
วป.256 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการในธุรกิจประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 256 Management Information System in Insurance Business
แนวคิ ด เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การจัด การ องค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ
บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศ การจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจประกันภัย
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
MA 351 Numerical Methods
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.212 หรื อ ค.112 หรื อ ค.217 หรื อ ค.219
การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน การหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยของระบบ
สมการเชิ งเส้น การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิ งเส้น การประมาณค่าในช่ วง การประมาณค่า
กําลังสองน้อยที่ สุด อนุ พ นั ธ์และการหาปริ พ นั ธ์เ ชิ งตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการเชิ งอนุ พนั ธ์
หมายเหตุ : ไม่นบั หน่วยกิตให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาหรื อสอบได้ ค.251

36

มคอ.2

วป.316 คณิตศาสตร์ การลงทุนสํ าหรับวิทยาการประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 316 Mathematics of Investment for Actuarial Science
เครื่ องมือทางการเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ ตราสารอนุพนั ธ์และหลักทรัพย์อื่นๆ ความเสี่ ยง
และอัตราผลตอบแทน การประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงิน ตัวแบบเพื่อการ
ประเมินราคาหลักทรัพย์
วป. 326 ตัวแบบการอยู่รอดเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ASC 326 Introduction to Survival Models
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.312
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์การอยู่รอด การแจกแจงการอยู่รอด ตัวแบบภาวะภัย การ
ประมาณค่ า และการเปรี ย บเที ย บเส้ น โค้ง การอยู่ร อด การประมาณค่ า ตัว แบบการถดถอยแบบอิ ง
พารามิเตอร์ การประมาณตัวแบบการถดถอยของค็อกซ์
วป.356 การจําลองแบบมอนติคาร์ โลเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ASC 356 Introduction to Monte Carlo Simulation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.312
แนวคิ ด เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การจํา ลองแบบมอนติ ค าร์ โ ล การสร้ า งตัว เลขสุ่ ม เที ย ม
วิธีการสร้างตัวแปรสุ่ ม เทคนิ คการลดความแปรปรวน การวางแผนทางการเงินและการจัดการความ
เสี่ ยงด้วยการจําลอง
วป.426 คณิตศาสตร์ สําหรับการประกันชีวติ 2
3 (3-0-6)
ASC 426 Mathematics of Life Contingency 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.321
คณิ ตศาสตร์ ของฟั งก์ชนั หลายชีวิต ตัวแบบที่มีการสิ้ นสุ ดสถานภาพเนื่องจากหลายสาเหตุและ
การประยุกต์ทฤษฎีการสิ้ นสุ ดสถานภาพเนื่องจากหลายสาเหตุตวั แบบประกันภัยรวมค่าใช้จ่าย
วป. 436 การแจกแจงความสู ญเสี ยและทฤษฎีความน่ าเชื่อถือเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ASC 436 Introduction to Loss Distributions and Credibility Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.312
ศัพท์บญั ญัติพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสู ญเสี ย ตัวแบบต่าง ๆ สําหรับตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่า
และการทดสอบสมมุติฐานของการแจกแจงความสู ญเสี ย การสร้ างตัวแบบการแจกแจงความสู ญเสี ย
ธรรมชาติของความน่าเชื่อถือและการประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาด้านประกันภัยในทางปฏิบตั ิ แนวคิดพื้นฐาน
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ของการวิเคราะห์แนวเบยส์ ฟังก์ชนั ความสูญเสี ย ตัวแบบประกันภัยสําหรับความรุ นแรงและความถี่แบบ
ไม่ต่อเนื่องภายใต้ความเป็ นอิสระกัน
วป.446 ทฤษฎีความเสี่ ยงเชิงประกันภัยเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ASC 446 Introduction to Actuarial Risk Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วป.312
ทฤษฎีอรรถประโยชน์และการประกันภัย ตัวแบบสําหรับตัวแปรสุ่ มค่าสิ นไหมทดแทนส่ วน
บุคคลและการประยุกต์ใช้ในการประกันภัย ตัวแบบความเสี่ ยงแบบกลุ่มสําหรับช่วงเวลาเดี่ ยวและ
ช่วงเวลาขยาย ความน่าจะเป็ นความหายนะและการแจกแจงของปริ มาณค่าสิ นไหมทดแทน การวิเคราะห์
การประกันต่อโดยใช้ทฤษฎีความเสี ยหาย
วป.497 หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการประกันภัย
3 (3-0-6)
ASC 497 Special Topics in Actuarial Science
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา วป.311 และ วป.321
หัวข้อทางวิทยาการประกันภัยที่ไม่ซ้ าํ ซ้อนกับวิชาอื่นๆในหลักสูตรตามปกติของภาควิชา เน้น
การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งมากกว่ามุมมองเชิงทฤษฎี
3 (3-0-6)
ส.376 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการคํานวณด้ วยโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางสถิติ
ST 376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.212 หรื อ ส.217 หรื อ วป.212 หรื อ ส.319
การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล แนะนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติที่สาํ คัญ การป้ อน
ข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการมาตรฐาน การอธิบายผลลัพธ์ การประยุกต์ใช้กบั
ข้อมูลจริ ง การจําลองด้วยวิธีมอนติคาร์โล และการเขียนโปรแกรมสําหรับวิธีการสถิติใหม่ๆ
3 (3-0-6)
ส.436 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจทางสถิติเบือ้ งต้ น
ST 436 Introduction to Statistical Decision Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ส.321 หรื อ วป.312 หรื อ ส.326
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา หลักการตัดสิ นใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ นและใช้ความน่าจะเป็ น การตัดสิ นใจแบบเบส์ ทฤษฎีอรรถประโยชน์เบื้องต้น
ทฤษฎีการตัดสิ นใจเชิงอนุมานทางสถิติ การตัดสิ นใจโดยลําดับ การประยุกต์ดา้ นธุรกิจ
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ส.467 กระบวนการสโทแคสติกเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
ST 467 Introduction to Stochastic Processes
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.321 หรื อ วป.312 หรื อ ส.326
ลูกโซ่ แบบมาร์ คอฟและกระบวนการมาร์ คอฟ กระบวนการปั วซง กระบวนการเกิดและการ
ตาย ทฤษฎี แถวคอย กระบวนการสเตชันนารี ความน่ าเชื่ อถือ การจําลองแบบ การประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
1. First Part Courses
Humanities
TU 110 Integrated Humanities
2 (2-0-4)
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas,
intellectual and creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the
problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, violence,
wars, and various world crises so that we can live well in a changing world.
Social Science
TU 100 Civic Education
3 (3-0-6)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain
understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for selfdevelopment to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues
in their society through real-life practices.
TU 120 Integrated Social Sciences
2 (2-0-4)
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role
for society. The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation
of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation
of social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and major
theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is the
analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives-individual,
group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
TU 130 Integrated Sciences and Technology
2 (2-0-4)
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for
scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as
well as the impacts of science and technology on economies, societies and environments. Current
issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics and human values.
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Mathematics and Computers
TU 154 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction,
structure of the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes,
rotation of axes and sketching of graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and
decreasing functions, partial fractions decomposition, introduction to number theory.
Languages
Thai
TH 161 Thai Usage
3 (3-0-6)
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on
drawing the main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
English
EL 070 English Course 1
0 (3-0-6)
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to
enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’
for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four
basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
EL 171 English Course 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop
students’ English proficiency at a higher level.
EL 172 English Course 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing.
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Second Part Courses
BA 291 Introduction to Business
3 (3-0-6)
The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business,
namely finance, accounting, marketing, human resource and production management, and
management information system, placed within organizational, forms of businesses, environmental,
legal and managerial context. Underlying business concepts will be discovered through the study of
real-world examples and fundamental business plans.
EC 210 Introductory Economics
3 (3-0-6)
(For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have
completed EE211 or EE212 or EE213 or EE214)
The general principles of microeconomics and macroeconomics. In microeconomics part,
topics cover demand for and supply of goods, consumer behavior, production and costs, structure and
behavior of production units under perfectly and imperfectly competitive markets, the concept of
market failures and the role of government intervention. In macroeconomics part, topics cover
objectives and problems in macroeconomic, national income determination, money and banking
system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, the application of
economic indices to analyze the economic situation. In international economics part, topics cover
importance of international trade and finance, and disputes between free trade and market protection.
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
3 (3-0-6)
This course emphasizes overt behaviors of the individual, interpersonal relationships
between the individual and society, understanding of self and others through communication, exchange
of ideas, adjustment to family, peer groups and society, human attitudes and values, leadership, and
sensitive training.
TU 122 Law in Everyday Life

3 (3-0-6)

To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip learners
with basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with citizens’ moral
core. To provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues of rights and duties,
dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of law principles, with an emphasis
on case studies in our daily lives.
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HR 201 Principles of Management
3 (3-0-6)
Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning,
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics.
2. Basic Sciences and Mathematics
SC 113 General Biology
3 (3-0-6)
Biological concepts of flora and fauna in daily life, principles, structures, and basic
metabolic processes of organisms at molecular; cell; tissue; organ; system; and individual levels,
structures and functions of nucleic acids in genetic inheritance, reproduction, genetics, animal
behavior, evolution, and ecology.
SC 163 General Biology Laboratory
Prerequisite : Have taken or taking SC 113
Experiments related to the contents in SC 113.

1 (0-3-0)

SC 123 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and
Transition Elements, Gases, Liquids and Solutions, Solids, Thermodynamics, Chemical Kinetics,
Chemical Equilibrium and Acid-Base Equilibrium, Electrochemistry, Organic Chemistry.
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
Prerequisite: Have taken SC 123 or taking SC 123
Experiments related to the contents in SC 123.

1 (0-3-0)

SC 135 General Physics
3 (3-0-6)
Principles of physics and applications ; the subject covers topics in mechanics, fluids,
thermodynamics, waves, electricity and magnetism, electromagnetic waves, optics and modern
physics.
SC 185 General Physics Laboratory
1 (0-3-0)
Laboratory practices involving measurement and errors, mechanics, waves, electricity,
optics and modern physics.
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MA 216 Calculus for Social Science 1
3 (3-0-6)
Limits and continuity of one variable functions, derivatives of algebraic functions and
transcendental functions, implicit differentiation, higher order derivatives, Roll’s theorem, the mean
value theorem, applications of derivative for determining limits and maximum and minimum of
functions, differentials and its applications, antiderivatives, indefinite integrals and integration, definite
integrals and application of area solving, functions of several variables, limits and continuity of
functions of several variables, partial derivatives, the chain rule, total differential and its applications.
MA 217 Calculus for Social Science 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA 216
Matrices, determinants, solutions of system of linear equations, higher order partial
derivatives, application of maximum and minimum of several variables functions with unconstraint
and constraint, techniques of integration for one variable functions, polar coordinates and area in polar
coordinates, multiple integration and its applications.
3. Core Courses
ASC 211 Statistics for Actuarial Science 1
3 (3-0-6)
Overview of statistics; data collection and sampling methods; visual description of data;
statistical description of data; probability; discrete and continuous probability distributions; sampling
distributions and estimation; one-sample hypothesis tests; applications of statistics in business,
economics and insurance; use of statistical packages.
ASC 212 Statistics for Actuarial Science 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 211
Two samples hypothesis tests; analysis of variance; simple linear regression and correlation;
models for time series and forecasting; chi-square tests; nonparametric tests ; quality management;
applications of statistics in business, economics and insurance; use of statistical packages.
ASC 213 General Principles of Insurance
3 (3-0-6)
Basic principles of insurance; types of insurance; insurance policy contracts and provisions;
risk management and insurance; casualty insurance and life insurance; reinsurance; social insurance;
introduction to actuarial science.
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ASC 241 Risk Management
3 (3-0-6)
Introduction of Enterprise Risk Management framework and processes; key risk categories
of insurance business and general business. Roles of capital in risk management and the risk-based
capital (RBC) regime and case studies.
3 (3-0-6)
ASC 251 Financial Accounting for Insurance Business
Basic concepts about accounting; preparation of financial statements; financial reports;
procedures for recording transaction following accounting cycle for insurance business and tax
accounting for insurance business
ASC 252 Insurance Law and Practice
3 (3-0-6)
General principles of insurance law, non-life insurance, specific methods in carriage
insurance, guarantee insurance, the legislation that protect victims caused by motor vehicle accidents,
marine insurance and air insurance
ASC 311 Mathematics of Finance for Actuarial Science
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of MA 216
Fundamental concepts of financial mathematics; mathematics of compound interest; present
and accumulated values of investment income; equivalent measures of interest; equation of values;
annuity certain; yield rate; outstanding loan balance; sinking funds.
ASC 312 Probability
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 211 and have taken MA 217
Axioms of probability; conditional probability and independence; discrete and continuous
random variables; probability distributions of random variables; functions of random variables;
convergence in probability; convergence in distribution; central limit theorem.
ASC 313 Mathematical Statistics
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 312
Order statistics; estimation; properties of point estimators and methods of estimation;
hypothesis testing; introduction to Bayesian methods for inference
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ASC 321 Mathematics of Life Contingency 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 213 and ASC 311
Survival distributions and life tables; mathematics of life insurance: life annuities, net
premium, and net premium reserves, code of professional conduct of actuaries.
ASC 331 Mathematics for Casualty Insurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 211
Reasons for buying insurance; utility function; insurance coverages; data for basic
ratemaking; individual risk rating ; risk classification ; loss reserving.
ASC 341 Introduction to Quantitative Risk Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 313
Risk assessment process; uncertainty and variability; basic probability and statistical tools;
Monte Carlo simulation; stochastic processes; risk modeling; selecting the appropriate probability
distribution using data and expert opinion; presenting risk analysis results.
3 (3-0-6)
ASC 342 Financial Risk Management
Prerequisite : Have earned credits of ASC 241
Fundamentals of corporate financial risk management categories of financial instrument
and derivatives; measurement techniques for key financial instruments. Tools for risk management
and applications.
ASC 351 Regression and Time Series Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 212
Basic concepts of regression model and correlation; simple and multiple linear regression
models; dummy variables; model diagnostics; smoothing techniques; linear time series models;
autoregressive integrated moving average model; estimating and forecasting with time series models.
ASC 352 Research Methodology for Insurance Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 212
Nature of business, management, and market research; formulating and clarifying the
research topic; writing research proposal; reviewing the literature; research philosophies and
approaches; research design; basic experimental designs; business research ethics; questionnaire
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design and testing; selecting samples; using secondary data; collecting primary data through
observation, in-depth interview, and group interview; telephone-based survey and internet-based
survey; analyzing quantitative data; analyzing qualitative data; forecasting trends; writing and
presenting research report.
ASC 494 Seminar in Actuarial Science
3 (3-0-6)
Prerequisite : 1. Third year student
and 2. Have taken ASC 311 and ASC 321
Study and research on topics of interests and related to actuarial science under the
supervision of advisor ; proposal presentation.
(Satisfied (S) or Unsatisfied (U) Evaluation)
ASC 495 Special Project
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ASC 494 with grade S
Integrated actuarial theory and analysis for problem solving ; research process on topics of
interests under the supervision of advisor ; writing report and presentation.
(Satisfied (S) or Unsatisfied (U) Evaluation)
MA 236 Linear Algebra and Elementary Differential Equations
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA 217 or MA 219
Matrices, algebra of matrices, inverse of matrices, rank of a matrix, determinants, system of
linear equations, Cramer’s rule, vector spaces, linear transformation, eigenvalues and eigenvectors,
diagonalization of a matrix, bilinear forms, quadratic forms, first order differential equations.
CS 103 Introduction to Computer Programming
3 (3-0-6)
(No credit for Computer Science students and students who have taken CS 102)
Introduction to algorithmic problem solving, structural design and programming,
programming language syntax and semantics, data types, control structures, functions and parameter
passing.
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EG 221 Reading for Information
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of EL 172 or Exemption EL 172
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and
the writer’s presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions
about the texts through oral discussion.
EG 241 Listening-Speaking 1
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of EL 172 or Exemption EL 172
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including
study of the culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence
in verbal communication in English.
EL 295 Academic English 1
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of EL 172
Practising academic English in the four language skills (listening, speaking reading and
writing), emphasizing vocabulary development skills including academic expressions, reading and
writing academic paragraphs, listening to and taking notes from lectures, and conducting project
presentations.
EL 395 Academic English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of EL 295 or EG 221
Preparing and experiencing learners in using English skills academically including 1)
guidance and practice of listening and taking notes of lectures, talks and podcasts; 2) reading for key
points and required information from multisource and selecting appropriate and reliable information;
3) writing sentences and short paragraphs in their own words from reading comprehension,
summarizing paragraphs and articles, describing graphics, and referencing sources; 4) practicing oral
questioning as well as project report and presentation.
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4. Elective Courses
MK 202 Fundamentals of Marketing
3 (3-0-6)
Marketing system, concepts and practices in the modern era with an emphasis on how
products and services are offered, priced, promoted and distributed, based on an understanding of
customer characteristics and behaviors as well as marketing implications on society and environment.
ASC 216 Insurance Management
3 (3-0-6)
How insurance companies are organized and operated; concept of risks; characteristics of
risk; risk classification; various techniques to manage risk, including transferring risk through the
mechanism of insurance, and application
ASC 256 Management Information System in Insurance Business
3 (3-0-6)
Basic concepts about management; elements of management information system; roles and
responsibilities of information system; management of database systems and information; application
of management information system for managing in insurance business.
MA 351 Numerical Methods
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of MA 212 or MA 112 or MA 217 or MA 219
Errors analysis, solutions of nonlinear equations, solutions of system of linear equations,
solutions of system of nonlinear equations, interpolation, function approximating and curve fitting,
numerical differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential equations.
Note : There is no credit for students who currently taking or have earned credits of MA 251
ASC 316 Mathematics of Investment for Actuarial Science
3 (3-0-6)
Financial instruments, bonds stocks derivatives and other securities; risk and return; application
of mathematics in financial problem analysis. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ASC 326 Introduction to Survival Models
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of ASC 312
Basic concepts of survival analysis; survival distributions, hazard models; estimating and
comparing survival curves; estimating parametric regression models; estimating Cox regression
models
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ASC 356 Introduction to Monte Carlo Simulation
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of ASC 312
Basic concepts of simulation; generation of pseudo-random numbers; methods for
generating random variables; variance reduction techniques; financial planning and risk management
with simulation
ASC 426 Mathematics of Life Contingency 2
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of ASC 321
Mathematics of multiple life functions ; multiple decrement models and applications of
multiple decrement theory ; insurance models including expenses.
ASC 436 Introduction to Loss Distributions and Credibility Theory
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of ASC 312
Basic terminology related to losses; models for random variables; estimating and hypothesis
testing of loss distributions; modeling loss distributions; nature of credibility and its application to
practical insurance problems; basic concepts of Bayesian analysis; loss functions; discrete frequencyseverity insurance model under independence.
ASC 446 Introduction to Actuarial Risk Theory
3 (3-0-6)
Prerequisite: Have earned credits of ASC 312
Utility theory and insurance; models for individual claim random variables and applications
to insurance; collective risk models for a single period and extended period; ruin probabilities and the
claim amount distributions; analysis of reinsurance using ruin theory.
ASC 497 Special Topics in Actuarial Science
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have taken ASC 311 and ASC 321
A selected topic in actuarial sciences which not covered in the regular certificate curriculum
of the department. Emphasis is placed on real life practice rather than theoretical aspects of a topic.
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ST 376 Data Analysis and Computing with Statistical Packages
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credit of ST 212 or ST 217 or ASC 212 or ST 319
Choosing the appropriate data analysis techniques; introduction to major statistical
packages; data entry and manipulation; implementing standard analysis; interpreting; real life
applications; Monte Carlo simulation and programming new statistical methods.
ST 436 Introduction to Statistical Decision Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have taken ST 321 or ASC 312 or ST 326
Concepts of problem solving process; nonprobabilistic and probabilistic criteria for decision
making under uncertainty; Bayes decisions; elementary utility theory; statistical inference in decision
theory; sequential decisions; business applications.
ST 467 Introduction to Stochastic Processes
3 (3-0-6)
Prerequisite : Have earned credits of ST 321 or ASC 312 or ST 326
Makov chains and Makov process; Poisson process; birth and death process; queing theory;
stationary process; reliability; simulation; applications for the problems solving.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับที่
1.

2.

3.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3739900246xxx รองศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล
กมล บุษบา

คุณวุฒิ
Ph.D.

Statistics

M.A.
สต.ม.
วท.บ.

Actuarial Science
สถิติ
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Applied Statistics

3101502119xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รัตนา เลิศสุ วรรณศรี

Ph.D.

1101400854xxx อาจารย์

พบ.ม.
วท.บ.
วท.ม.

กานต์ณฐั ณ บางช้าง

สาขาวิชา

วท.บ.

สถิติประยุกต์
สถิติ
สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
North Carolina State University,
USA
Ball State University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ.
2544
2538
2530
2526

University of Reading, United
Kingdom
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2541
2536
2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

2555
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4.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3110101222xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คนึงนิจ เสรี วงษ์

5.

1101401207xxx อาจารย์

ลําดับที่

สายตุลา ณ ระนอง

คุณวุฒิ
M.S.
พบ.ม.
สต.บ.
M.Sc.
B.A.

สาขาวิชา
Actuarial Science
สถิติประยุกต์
สถิติคณิ ตศาสตร์
Mathematics
Mathematics (Honor)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
University of Nebraska - Lincoln 2531
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ 2523
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521
Texas A&M University
2556
Middlebury College
2551

ลําดับที่ 1 – 3 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ ประจําทีร่ ่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับที่
1.

2.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3100502758xxx รองศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล
ชินนะพงษ์ บํารุ งทรัพย์

3120600191xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Ph.D. Statistics
University of Florida, USA
M.S. Mathematics
University of Illinois, Chicago
Circle, USA
ศศ.บ. สถิติ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
ปร.ด. สถิติประยุกต์
เกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สต.ม. สถิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
วท.บ. สถิติประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. การตลาด
ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศษ.บ. การวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2527
2519
2516
2554
2545
2541
2544
2546
2548
2556
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ลําดับที่
3.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3500100056xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แสงหล้า ชัยมงคล

4.

3100904094xxx อาจารย์

รมิดา ศรี เหรา

5.

3102001786xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ปราณี ลิสวัสดิ์

6.

3100902588xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นิฉา แก้วหาวงษ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D. Statistics
M.S. Operations Research
พบ.ม. สถิติประยุกต์
(เกียรตินิยมดี)
วท.บ. เกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ปร.ด. สถิติ
พบ.ม. สถิติประยุกต์
วท.บ. สถิติ
Ph.D. Statistics
B.Sc. Mathematics
วท.ม. สถิติประยุกต์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Florida State University, USA
University of Delaware, USA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ปี พ.ศ.
2548
2542
2536

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Regina, Canada
University of Regina, Canada
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)

2548
2539
2537
2551
2546
2535
2531
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7.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3750100130xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ

8.

5909800019xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ รเมศวร์ ฮาชิม

ลําดับที่

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.S.
วท.ม.
วท.บ.

Statistics
สถิติประยุกต์
สถิติ

M.A.

Statistics

M.A.

Economics

วท.บ.

ฟิ สิ กส์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ชีวสถิติ
สถิติ

9.

3102002478xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รวมพร สิ ทธิมงคล

วท.ม.
วท.บ.

10.

3100502595xxx รองศาสตราจารย์

พบ.ด. ประชากรและการพัฒนา
พบ.ม. ประชากรศาสตร์
วท.บ. สถิติ

เพ็ญแข ศิริวรรณ

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Tasmania, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)
Western Michigan University,
USA
Western Michigan University,
USA
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ปี พ.ศ.
2543
2539
2535
2546
2543
2539

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543
2538

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2533
2524
2522

56

มคอ.2

11.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3102002324xxx รองศาสตราจารย์

12.

13.

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปารมี เหรี ยญกิตติวฒั น์

วท.ม.
ศศ.บ.

3199800102xxx รองศาสตราจารย์

สําราญ มัน่ ทัพ

วท.ม.
กศ.บ.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

3102400958xxx รองศาสตราจารย์

อารยา แจ่มจันทร์

Ph.D.

Operations Research

สต.ม. สถิติ
กศ.ม. คณิ ตศาสตร์
กศ.บ.
14.

3140500055xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุปผา ไกรสัย

วท.ม.
วท.บ.

คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)
Curtin University of Technology,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ปทุมวัน)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปี พ.ศ.
2523
2518
2528
2523
2543
2528
2526
2521
2537
2534
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15.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3101900156xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศิริจนั ทร์ เวสารัชศาต

16.

3501200384xxx รองศาสตราจารย์

ลําดับที่

ปุณศยา พัฒนางกูร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.
วท.บ.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Pure Mathematics

Ph.D.

M.Phil Pure Mathematics

วท.บ.

17.

3100601836xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา บุญประเสริ ฐ

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
University of Manchester Institute
of Science and Technology,
United Kingkom
University of Manchester Institute
of Science and Technology,
United Kingkom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.Eng. Operations Research and Cornell University, USA
Industrial Engineering
M.A. Mathematics
University of Toledo, USA
วท.บ. คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2544
2541
2544

2541

2539
2541
2540
2535
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ลําดับที่
18.

19.

20.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3150300176xxx อาจารย์

3101701612xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ขจี จันทรขจร

Ph.D.

Mathematics

อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
Mathematics

M.A.

Mathematics

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

คณิ ตศาตร์ประยุกต์
ศึกษาศาสตร์
Mathematics

M.Sc.

Mathematics

วท.ม.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

3240200430xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธวิกานต์ ตรี ยะประเสริ ฐ

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Curtin University of Technology,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Western Michigan University,
USA
Western Michigan University,
USA
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
University of Louisiana at
Lafayette, USA
University of Louisiana at
Lafayette, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2551
2544
2539
2548
2546
2542
2536
2550
2547
2544
2541
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21.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3179900188xxx อาจารย์

22.

3801300103xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ พชั ระ คงนวน

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
อดุลย์ แป้ นสุ วรรณ

23.

3440100840xxx อาจารย์

ภานุวฒั น์ ละครไชย

24.

3110400658xxx อาจารย์

วันหยก อติเศรษฐพงศ์

25.

3809900312xxx อาจารย์

ณิ ชยาภรณ์ มีเดช

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2547
2542
2538
2549
2544
2540
2551
2545
2542
2552
2547
2544
2545
2539
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26.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3320200042xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ สร้อยแสง

27.

3760500220xxx อาจารย์

จริ นทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์

28.

3570100365xxx อาจารย์

ธัญวรัชญ์ บุตรสาร

29.

4110100030xxx อาจารย์

รวินทร์ ยังน้อย

30.

1969900017xxx อาจารย์

อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

ลําดับที่

31.

Paolo Bertozzini

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Mathematics
Physics

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
Laurea

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2552
2548
2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2552
2547
2544
2553
2548
2553
2548
2554
2550

Universita’ di Milano, Italy
Universita’ di Bologna, Italy

2541
2533
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ และผู้ทรงคุณวุฒิทรี่ ่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับที่
1.

2.

3.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3101402331xxx

3102002645xxx

3100800591xxx

ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์ อานนท์ โอภาสพิมลธรรม

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

AIINZ

ประกันภัย

บธ.ม.
วศ.บ.

บริ หารธุรกิจ
ไฟฟ้ ากําลังและสื่ อสาร

ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

M.A.

สมศักดิ์ อรรถเสรี พงศ์

สส.บ.
พบ.ม.

Social Policy and
Administration
(with merit)
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถิติประยุกต์
(การวิจยั ดําเนินงาน)
(เกียรตินิยมดี เข็มทอง)
เศรษฐศาสตร์

ศ.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Insurance Institute of
New Zealand
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2536
2532
2523

Nottingham University

2546

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2544
2534

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2532
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3.2.4 อาจารย์ ทลี่ าศึกษาต่ อ
ลําดับที่
1.

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
1102000074xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล
พัทธ์ชนก ศรี สุรเดชชัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.

สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เกียรตินิยม)
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สถิติประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์

วท.บ.
2.

1709900077xx อาจารย์

ฑัณธิดา งามขํา

วท.ม.
วท.บ.

3.

1629900086xxx อาจารย์

ภทรวรรณ แสงนวกิจ

วท.ม
วท.บ.

4.

3321200417xxx อาจารย์

เอื้ออารี บุญเพิ่ม

5.

3321200417xxx อาจารย์

นวลักษณ์ ทองจับ

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ปี พ.ศ.
2550

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551
2549

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550
2547
2547
2543
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
ให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าและวิจยั ในหัวข้อที่สนใจโดยการบูรณาการทฤษฎีและการวิเคราะห์
ทางวิทยาการประกันภัย เพือ่ ใช้ในการแก้ปัญหาภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็ นทีมได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางวิทยาการประกันภัย
ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
1) วิชา วป.494 สัมมนาวิทยาการประกันภัย
2) วิชา วป.495 โครงงานพิเศษ

จํานวน 1 หน่วยกิต
จํานวน 2 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
1) มีการปฐมนิเทศทําความเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงงาน
2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการต่างๆ
3) กําหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาควบคุมการทําโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) มีการประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าของโครงงานเป็ นระยะๆ โดยอาจารย์ที่
ปรึ กษา
2) มีการประเมินผลรู ปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งการนําเสนอตามระยะเวลาที่
กําหนดโดยคณะกรรมการสอบ 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ความสามารถด้านวิชาการและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ความสามารถด้านการวิจยั

3. คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

4. มีวินยั และความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอนเสริ มในวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติพ้นื ฐาน
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหา
คณิ ตศาสตร์และสถิติมากยิง่ ขึ้น
- มีวิชาบังคับไม่ต่าํ กว่าระดับ C ในวิชาเฉพาะด้าน
- มีโครงการพานักศึกษาไปดูงานด้านทางประกันภัยนอกสถานที่
- ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการเรี ยนการสอน
- มีโครงการจัดอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการทํางาน
เช่น Excel, R, SKETPAD, DATABASE เป็ นต้น
- มีระเบียบวิธีการวิจยั เป็ นวิชาบังคับโดยมีการฝึ กปฏิบตั ิให้
นักศึกษามีประสบการณ์การทําวิจยั
- มีวิชาสัมมนาและโครงงานพิเศษเป็ นวิชาบังคับที่ให้นกั ศึกษา
ได้ฝึกกระบวนการทําวิจยั ในหัวข้อ
ที่สนใจ และเป็ นแนวทางในการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
- จัดอบรมให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้การค้นคว้าผลงานวิชาการและวิจยั
จากฐานข้อมูลต่างๆ
- ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมประชุม / เสวนาวิชาการ
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอตลอดทั้งปี การศึกษา
- ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพประกันภัยให้กบั นักศึกษา
- ปลูกฝังจรรยาบรรณนักวิจยั ที่ดี
- กําหนดเวลาส่ งงานที่มอบหมายให้ชดั เจน
- กวดขันให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวินยั นักศึกษา
- อบรมให้นกั ศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
- ส่ งเสริ มนักศึกษาให้ฝึกงานภาคฤดูร้อนทุกปี การศึกษา
เพื่อให้นกั ศึกษามีวนิ ยั และความรับผิดชอบในการทํางาน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 วิชาศึกษาทัว่ ไป
1) คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีความเป็ นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีวนิ ยั
(5) มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เรี ยนจากบทบาทสมมติ และกรณี ตวั อย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในรายวิชา
(3) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นรายบุคคล
(4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม
(5) กรณี ศึกษาและการมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
(6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(7) จัดกิจกรรมเสริ มและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
(8) การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
(9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(10) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มในเรื่ องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยน
(11) แฟ้ มสะสมงาน
(12) กรณี ศึกษาการเป็ นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพต่างๆ
(13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา
(14) กําหนดชัว่ โมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
-ก่อนเรี ยน
-ระหว่างเรี ยน
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-หลังการเรี ยน/กิจกรรม
(2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผูอ้ ื่น
(3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
(4) นักศึกษาทําบันทึกประสบการณ์จากการเรี ยนในชั้นเรี ยน และประสบการณ์จากสังคม
(5) การมีส่วนร่ วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
(6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
(7) ประเมินจากระยะเวลาในส่ งงานตามกําหนด
(8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งงานตามกําหนดระยะเวลา
(9) ประเมินโดยใช้การสังเกต
(10) ประเมินการมีส่วนร่ วมและการพัฒนาตนเอง
2) ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู ้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
(3) สามารถนําความรู ้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู ้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู ้ในทฤษฎีความรู ้
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู ้ของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
(4) การทําแผนที่ความคิด
(5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา
(6) เน้นการสอน การเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(7) การทํารายงาน/โครงงาน
(8) การระดมสมองเพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้
(9) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทํารายงานและการนําเสนองาน
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ
(3) การทํารายงาน/การค้นคว้า
(4) การส่ งงานและการนําเสนองาน
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(5) การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(6) แบบฝึ กหัด
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การทํารายงาน
(8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
(9) การทํารายงานและการนําเสนองาน
(10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
(11) การทํารายงานและการนําเสนองาน
3) ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปัญหาและผลการตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(2) กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากความคิดที่ได้เรี ยน
(3) การระดมสมอง
(4) การแสดงบทบาทสมมติ
(5) จัดกิจกรรรมการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์
(6) ปั ญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1กิจกรรม/วิชา
(7) การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(8) กระบวนการเรี ยนการสอนแบบให้สมั ผัสปัญหา (problem- based learning)
(9) ลงมือปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาด้วยการให้ทาํ โครงงาน (project-based learning)
(10) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้มีความคิดสร้างสรรค์
(11) บรรยาย/อภิปราย
(12) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้ รี ยน และสังคม
(13) การเปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
(14) การมอบหมายงาน
(15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
(2) การจัดระบบความคิด
(3) การนําเสนอรายงาน
(4) การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
(5) โครงงาน/ผลงาน
(6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล
(7) การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง
(8) การประเมินแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
-ก่อนเรี ยน
-ระหว่างเรี ยน
-หลังการเรี ยน/กิจกรรม
(9) การประเมินจากรายงาน
(10) การประเมินจากการนําเสนอรายงาน/โครงงาน
4) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีความเป็ นผูน้ าํ และกล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์
และความอดทน
(5) ใช้สิทธิเสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีความเป็ นพลเมืองดี
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให้ทาํ งาน/โครงงานกลุ่ม
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ปัญหาต่างๆ
(3) การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรในเรื่ องภาวะผูน้ าํ
(4) การสอนแบบกลุ่มร่ วมมือ
(5) ให้ความรู ้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
(6) การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(7) การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
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(8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพ
(9) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ปัญหาของชุมชนของผูเ้ รี ยน
(10) สอนและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ความแตกต่างของ
บุคคล เคารพหลักความเสมอภาค การเคารพกติกา
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม
(2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามใน
บทบาทภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามในสถานการณ์ต่างๆ
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง
(4) ประเมินตามใสภาพจริ งจากผลงาน
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่ วม การยอมรับการแสดงออกในเรื่ องการใช้สิทธิเสรี ภาพ
(6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
5) ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู ้ทกั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
(4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล
และนําเสนอข้อมูล
5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) บรรยาย /อภิปราย
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) การนําเสนอ/รายงานหน้าชั้น เรี ยน
(5) การนําเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารที่หลากหลาย
(6) การฝึ กฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดคํานวณ จากการยกตัวอย่าง
(7) การกําหนดสถานการณ์จาํ ลองในการทําโครงการ
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(8) การใช้กรณี ศึกษาเชิงคณิ ตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
(9) การทําวิจยั
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
(2) การประเมินทักษะการสื่ อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(3) การนําเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
(5) การทํารายงาน/โครงงาน
2.2 วิชาเฉพาะ
1) คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม เคารพสิ ทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ในการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา โดยให้
ผูส้ อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และมีการยกย่องนักศึกษาที่มี
ความประพฤติดี ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
(2) ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าเรี ยนให้ตรงเวลา แต่ง
กายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีสมั มาคารวะ และเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมที่
ภาควิชาฯ หรื อ คณะ หรื อ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(3) มอบหมายให้ทาํ งานกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
(4) กวดขันให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคม
(5) จัดอบรมและปลูกฝังให้นกั ศึกษารู ้จกั การนําเสนอข้อมูลด้วยหลักวิชาการ
ปราศจากอคติในการสรุ ปผล ไม่บิดเบือนการนําเสนอเพือ่ ให้เข้าใจความหมายผิด
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1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย รายงาน และการค้นคว้า ตรวจสอบการ
อ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากรายงาน สัมมนา และโครงงานพิเศษ
(2) ประเมินจากการสังเกตความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย การตรง
ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งงาน สังเกตลักษณะการแต่งกาย กิริยามารยาทที่เหมาะสม
จํานวนของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง และจํานวนของนักศึกษาที่ทุจริ ตในการสอบ
2) ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีที่สาํ คัญ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ ประยุกต์ความรู ้ ทักษะและการใช้เครื่ องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบนั
(4) มีความรู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาวิทยาการประกันภัยกับความรู ้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) ใช้ผสู ้ อนที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
ในเนื้อหา ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็ นรากฐานของวิทยาการประกันภัย
(2) มีกรณี ศึกษา สัมมนา และโครงงานพิเศษ ให้นกั ศึกษาฝึ กฝนประยุกต์และ
บูรณาการความรู ้ทางวิชาวิทยาการประกันภัย ที่ได้เรี ยนมา
(3) มีการสอดแทรกเนื้อหาที่ทนั สมัยและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชา
(4) มีโครงการพานักศึกษาไปดูงานด้านทางประกันภัยนอกสถานที่
(5) เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่ใช้วิชาวิทยาการประกันภัยในการประกอบอาชีพมาเป็ น
วิทยากรเฉพาะเรื่ อง
(6) มีโครงการฝึ กงานสําหรับนักศึกษาในสถานประกอบการของหน่วยงาน
ราชการบริ ษทั เอกชน หรื อ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู ้ทางวิทยาการประกันภัย
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2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากผลการทดสอบวัดความรู ้โดยใช้ขอ้ สอบ
(2) ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย และการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(3) ประเมินจากผลการสอบโครงงานพิเศษ
(4) ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึ กงานจากหน่วยงาน
3) ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหา
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้วิธีการสอนและการทําวิจยั ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) มอบหมายให้นกั ศึกษาทําการค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
(3) มีโครงงานพิเศษ และกรณี ศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ สรุ ป
ประเด็นปั ญหา และประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการแก้ไขปัญหา
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากการทดสอบโดยใช้ขอ้ สอบหรื อกรณี ศึกษา
(2) ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย และการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(3) ประเมินจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
4) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานร่ วมกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
(2) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
(3) มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
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4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) มีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีการมอบหมายงานให้นกั ศึกษาไปค้นคว้า ทํา
รายงานเป็ นกลุ่ม
(2) มีวิชาสัมมนาที่กาํ หนดให้นกั ศึกษาไปค้นคว้างานวิจยั บทความทาง
วิชาการและมีการนําเสนอต่อที่ประชุม
(3) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมและนําเสนอผลงานในที่ประชุม
โครงงานพิเศษระดับคณะเป็ นประจําทุกปี
(4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(5) กําหนดเกณฑ์ในการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลการสอบโครงงานพิเศษ
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อการส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
(3) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน
(4) ประเมินจากรายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมาย
5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื บค้น ประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนํามาใช้ในการตัดสิ นใจหรื อบริ หารจัดการความเสี่ ยง
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางสถิติ
หรื อคณิ ตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และสามารถเลือก
รู ปแบบการนําเสนอ และรายงานผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนทัว่ ไป และสามารถสนทนาภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ หรื อสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้

74

มคอ.2

5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดอบรมการสื บค้น ประมวล เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและ
ประเมินผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(2) จัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีการฝึ กปฏิบตั ิ การค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ และ
ความเข้าใจทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้มากยิง่ ขึ้น
(3) จัดให้มีการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารหลากหลายรู ปแบบและวิธีการ เช่น การส่ งและมอบหมายงานผ่านทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ของภาควิชา เอกสารประกอบการสอนและสื่ อการสอนต่างๆ นําเสนอผ่านทางระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
(4) จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
ให้กบั ผูส้ อน เช่น Moodle
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากรู ปแบบวิธีการและการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนองานที่
มอบหมายรายงาน และโครงงานพิเศษ
(2) ประเมินจากการสังเกตทักษะการพูดและการสื่ อสารในการนําเสนอ
โครงงานพิเศษและงานที่ได้มอบหมายอื่นๆ
(3) ประเมินจากจํานวนรายวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ านของวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความเป็ นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวินยั
5) มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจิตอาสา
3.1.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3) สามารถนําความรู ้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรู ้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ผลการตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็ นผูน้ าํ และกล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ถูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และ
ความอดทน
5) ใช้สิทธิเสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีความเป็ นพลเมืองดี
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3.1.5 ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู ้ทกั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นําเสนอข้อมูล
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1
-หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
-หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
-หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ.154 รากฐานคณิ ตศาสตร์
-หมวดภาษา
ท.161 การใช้ภาษาไทย
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3



2





3

4

5




















6

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4. ทักษะความสั มพันธ์
ตัวเลขการสื่ อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
2) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
จ.228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มธ.122 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
ทม.201 หลักการบริ หาร

2

3

4

5

6

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
4. ทักษะความสั มพันธ์
ตัวเลขการสื่ อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม เคารพสิ ทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีที่สาํ คัญ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ ประยุกต์ความรู ้ ทักษะและการใช้เครื่ องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆในปั จจุบนั
4) มีความรู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาวิทยาการประกันภัยกับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหา
4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3.2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานร่ วมกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
2) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3) มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถสื บค้น ประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ใน
การตัดสิ นใจหรื อบริ หารจัดการความเสี่ ยง
2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางสถิติ หรื อคณิ ตศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และสามารถเลือกรู ปแบบการ
นําเสนอและรายงานผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนทัว่ ไป และสามารถสนทนาภาษาไทยได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพ
หรื อสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2.ความรู้
1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
ะหว่ างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
3.ทักษะทางปัญญา
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วท.113 ชีววิทยาทัว่ ไป
วท.163 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
วท.123 เคมีพ้ืนฐาน
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
วท.135 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
วท.185 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ค.216 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 1
ค.217 แคลคูลสั สําหรับสังคมศาสตร์ 2
วิชาบังคับ
วป.211 สถิติสาํ หรับวิทยาการประกันภัย 1
วป.212 สถิติสาํ หรับวิทยาการประกันภัย 2
วป.213 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการประกันภัย
วป.241 การจัดการความเสี่ ยง
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

วป.251 การบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจ
ประกันภัย
วป.252 กฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบตั ิ
วป.311 คณิ ตศาสตร์การเงินสําหรับวิทยาการ
ประกันภัย
วป.312 ความน่าจะเป็ น
วป.313 คณิ ตสถิติศาสตร์
วป.321 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันชีวิต 1
วป.331 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันวินาศภัย
วป.341 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงเชิงปริ มาณ
เบื้องต้น
วป.342 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน

2

3

4

5

2.ความรู้
1

2











 

 

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
ะหว่ างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
3.ทักษะทางปัญญา
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วป.351
วป.352
วป.494
วป.495
ค.236

การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับธุรกิจประกันภัย
สัมมนาวิทยาการประกันภัย
โครงงานพิเศษ
พีชคณิ ตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพนั ธ์
เบื้องต้น
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
อ.241 การฟัง-การพูด 1
สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
สษ.395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

4.ทักษะความสั มพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
ะหว่ างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2.ความรู้
1

2

3

4

5

4.ทักษะความสั มพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
ะหว่ างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
3.ทักษะทางปัญญา
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

วิชาเลือก
กต.202 หลักพื้นฐานการตลาด
วป.216 การบริ หารการประกันภัย
วป.256 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน
ธุรกิจประกันภัย
ค.351 วิธีการเชิงตัวเลข
วป.316 คณิ ตศาสตร์การลงทุนสําหรับ
วิทยาการประกันภัย
วป.326 ตัวแบบการอยูร่ อดเบื้องต้น
วป.356 การจําลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น
วป.426 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับการประกันชีวิต 2
วป.436 การแจกแจงความสู ญเสี ยและทฤษฎี
ความน่าเชื่อถือเบื้องต้น
วป.446 ทฤษฎีความเสี่ ยงเชิงประกันภัย
เบื้องต้น
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1

วป.497 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการประกันภัย
ส.376 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการคํานวณด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ส.436 การวิเคราะห์การตัดสิ นใจ
ทางสถิติเบื้องต้น
ส.467 กระบวนการสโทแคสติกเบื้องต้น

2 3




4

5

1

4.ทักษะความสั มพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์
ะหว่ างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา
และการใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัด ผล ให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาชั้น ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ข้อ 12, 13, 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

1.3 การวัดผลวิชาโครงงานพิเศษแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ ได้ (U)
โดยหน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา การทวนสอบ
ในแต่ละรายวิชา ใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน การค้นคว้า และกรณี ศึกษา
สําหรับรายวิชาสัมมนาและโครงงานพิเศษ ใช้การทวนสอบจากการรายงานความก้าวหน้า รายงาน ผลการ
สอบข้อเสนอโครงร่ างโครงงานพิเศษ และผลการสอบโครงงานพิเศษ
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
สามารถทําได้โดยมีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
1) สํารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสู ตรจากบัณฑิต
2) สํารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อความสามารถของบัณฑิตจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และนําผลจากการสํารวจ
ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและหลักสู ตร
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่าํ กว่า 126 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 2.00 ในรายวิชา วป.311 , วป.312 , วป.321 , วป.351
3.4 ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในรายวิชา วป.494 และ วป.495
3.5 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิ ทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เพิม่ พูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล
การทําวิจ ั ยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และรายละเอียดของหลักสูตร ตลอดจนการทําแผนการสอน
และการวัด การปะเมินผลการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดโครงการสร้างเสริ มประสบการณ์เพือ่ ส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
2) ส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
1) สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู ้ เข้าร่ วมการประชุมวิชาการทั้งในและ/หรื อ
ต่างประเทศ การฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2) สนับสนุ นการผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และเพื่อให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
3) จัดให้มีโครงการบริ ก ารวิ ชาการต่ างๆแก่ สังคมและผลักดันให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
บริ การวิชาการ เพื่อที่จะได้นาํ ประสบการณ์ไปพัฒนาความรู ้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 ภาควิชาฯ มี คณะกรรมการวิชาการ กํากับดู แลและให้คาํ แนะนําการบริ หารหลักสู ตรด้านต่ างๆ
วางแผน การจัด การเรี ยนการสอน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา วัดและประเมินผลการเรี ยน
การสอนรายวิชาในหลักสู ตรตลอดจนให้แนวปฏิบตั ิแก่ อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร โดยมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 ภาควิชาฯ มีการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนํากับนักศึกษาใน
การวางแผนการเรี ยนให้เป็ นไปตามขั้นตอน และสําเร็ จการศึ กษาภายในระยะเวลาที่ หลักสู ตรกําหนดไว้
ตลอดจนดูแลนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อสร้างเสริ มให้นักศึกษามีคุณลักษณะสมกับความเป็ น
บัณฑิต
1.3 ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุ น เพื่อทําหน้าที่จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง และติดตามการดําเนิ นงานของ
หลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย และ คณะฯ กําหนด ซึ่ง
กระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้
1.1 จัดให้มีการเรี ยนการสอน
ความสามารถและคุณลักษณะตรง ในรายวิชา ตามแผนการเรี ยน
ตามมาตรฐานที่หลักสู ตรกําหนด ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
รวมทั้งการสอบวัดผลการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด
1.2 จัดอาจารย์ผสู ้ อนที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ
รายวิชาที่สอน เพื่อให้การเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิภาพ
1.3 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้าง
คุณลักษณะที่ตอ้ งการ

การประเมินผล
1.1 แผนการเรี ยนของหลักสูตร
1.2 ตารางบริ หารการสอน
1.3 จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์และนักศึกษา
1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
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เป้าหมาย
2. การประเมินมาตรฐานของ
หลักสู ตรตามที่ สกอ. กําหนด

3. มีการปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตรให้ทนั สมัย

การดําเนินการ
2.1 มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการพัฒนาและ
บริ หารหลักสูตรเพื่อทําหน้าที่
ควบคุมดูแลให้หลักสูตรเป็ น
ไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
2.2 มีการประเมินหลักสูตร
โดยบัณฑิต, ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสาขา
3.1 จัดให้มีคณะกรรมการ
ปรับปรุ งหลักสูตร เพื่อทําหน้าที่
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
3.2 มีคณะกรรมการวิชาการทํา
หน้าที่ติดตามผลการดําเนินงาน
ตลอดจนรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน เพือ่ ให้แนวทาง
ในการปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสูตร
3.3 มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น
ไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3.4 มีการนําผลการประเมิน
หลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสูตร

การประเมินผล
2.1 รายงานการประเมินตนเองของ
ภาควิชาฯ
2.2 ผลประเมินจากบัณฑิต,
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา

3.1 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.2 รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการวิชาการ
3.3 คุณสมบัติของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่กาํ หนด
3.4 มีการปรับปรุ งหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ เพื่อใช้ดาํ เนิ นงานใน
หลักสู ตร เช่น การซื้อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ หนังสื อและ
ตําราให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ภาควิ ช าฯ ใช้ ส ถานที่ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (อาคารบรรยายเรี ยนรวม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดการเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด ทั้งนี้ได้มี
บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
2.2.2 ห้ องสมุด
สํา นัก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มี ท รั พ ยากรสารสนเทศในแขนงวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และวิชาที่สมั พันธ์กบั หลักสู ตร โดยประมาณ ดังนี้
หนังสื อ
ภาษาไทย
1,211
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,788
เล่ม
วารสาร
ภาษาไทย
13
ชื่อเรื่ อง
ภาษาอังกฤษ
21
ชื่อเรื่ อง
ฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลออนไลน์
85
รายการ
ห้อ งสมุ ด อื่ น ๆที่ นัก ศึ ก ษาสามารถขอใช้บ ริ ก าร เช่ น สํา นัก หอสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ ใน
ส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค หอสมุดแห่ งชาติ หอจดหมายเหตุ และศูนย์เอกสารต่างๆ เป็ นต้น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ภาควิ ช าฯ จัด โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท างด้า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ ห้กับ นัก ศึ ก ษา เพื่ อ เรี ย นรู ้
วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและมีทกั ษะในการใช้งานจริ ง และมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดซื้ อ
หนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ หารให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ในการประสานการซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ
ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาํ เป็ น
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ หนังสื อและสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน โดยให้
นักศึกษาและอาจารย์เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
เป้าหมาย
การดําเนินงาน
การประเมินผล
1. จัดให้มีหอ้ งบรรยาย และ ประสานงานกั บ คณะฯ สํ า นั ก สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ทะเบี ย นและประมวลผล และ ต่อสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้งโสตทัศนู ปกรณ์ ที่เพียงพอ ส ถ า บั น ป ร ะ ม ว ล ข้ อ มู ล เ พื่ อ
กับจํานวนของนักศึกษา
การศึ ก ษาและการพัฒ นา ในการ
จัดห้องบรรยายและห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
2. จัดให้มีหนังสื อ ตํารา
ประสานงานกับสํานักหอสมุด ใน สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
วารสาร และสื่ อประกอบการเรี ยน การแนะนําหนังสื อ ตํารา วารสาร ต่ อจํานวนหนังสื อ ตํารา วารสาร
การสอน เพี ย งพอต่ อ การค้น คว้า และสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน และสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน
ของนักศึกษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยงั
ขาดแคลน เพือ่ สัง่ เข้าห้องสมุด
และมีการสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้คน้ คว้าเพิม่ เติม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ของคณะฯ เป็ นดังนี้
1) คณบดี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ เมื่ อมี ตาํ แหน่ งว่าง ซึ่ งคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยทั้งผูบ้ ริ หาร อาจารย์ประจําสาขา และ/ หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
2) คณะกรรมการฯ จะกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากความจําเป็ นของสาขาวิชา
และต้องเป็ นไปตามเกณฑ์การรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
3) คณะฯประกาศการรับสมัครอาจารย์ใหม่ทางสื่ อประเภทต่างๆ ทั้งสื่ อของคณะฯและสื่ อมวลชน
อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผมู ้ ีคุณสมบัติได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง
4) คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้มาสอบ ซึ่งอาจประกอบ
ไปด้วยการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบสอน และ / หรื อ การนําเสนอบทความวิชาการ เป็ นต้น
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5) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบของผูส้ มัครที่ได้คะแนนสูงสุ ดตามอัตราที่ว่าง และถึงเกณฑ์
ที่คณะกรรมการฯ กําหนด จะได้รับการคัดเลือกเป็ นอาจารย์ใหม่
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รและผูส้ อนจะต้อ งประชุ ม ร่ ว มกัน ในการวางแผนจัด การเรี ย น
การสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้
สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
ภาควิชาฯมีนโยบายในการเชิญอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาขาดแคลนที่ภาควิชาไม่มีอาจารย์ผสู ้ อน หรื อ
มีอาจารย์ผสู ้ อนจํานวนน้อยไม่เพียงพอรายวิชาที่เปิ ดสอนหรื ออาจเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชา ที่ตอ้ งการผูม้ ี
ประสบการณ์ หรื อ มี ความเชี่ ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านมาให้ความรู ้ นักศึ กษา เพื่อให้การเรี ยนการสอนได้
ประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งการเรี ยนสาขาวิชาวิทยาการประกันภัย ในบางรายวิชาต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มี
ประสบการณ์การทํางานด้าน การประกันภัย (ทั้งการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต) หรื อ ด้านการลงทุน ทํา
ให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจ ได้ง่ายถึงการประยุกต์ในการทํางานจริ ง เช่น วิชา วป.213 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการ
ประกันภัย (เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัย การประกันชีวิต การประกันสังคม มาช่วยสอน) วิชา วป.
316 คณิ ตศาสตร์ การลงทุนสําหรับวิทยาการประกันภัย และวิชา วป.331 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการประกันวินาศ
ภัย (เชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการคํานวณด้านการประกันวินาศภัยมาช่วยสอน) เป็ นต้น
ส่ วนวิชาที่เป็ นพื้นฐานสําคัญทางวิทยาการประกันภัย อาจารย์ของภาควิชาฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอน ซึ่ ง
ขณะนี้ มีอาจารย์ของภาควิชาฯจบปริ ญญาโทด้านนี้ จาํ นวน 3 คน มี 1 คน รั บผิดชอบการสอนวิชาโท ด้าน
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในขณะนี้ อีก 1 คน รับผิดชอบโครงการปริ ญญาเอกสาขาสถิติของภาควิชาฯ และอีก 1
คน กําลังอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริ ญญาเอกสาขาสถิติ ทําให้มีความจําเป็ นต้องเชิ ญอาจารย์พิเศษด้านนี้ ดว้ ย
สําหรับวิธีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษทุกท่าน ภาควิชาฯจะเชิญผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนโดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาและการทํางาน (อาจารย์พิเศษทุกท่านจะส่ ง resume มาให้) แล้ว
ภาควิชาฯจะทําจดหมายเรี ยนเชิญมาเป็ นอาจารย์พิเศษในนามของคณะฯ โดยในบางรายวิชาจะมีอาจารย์ของ
ภาควิชาที่สอนด้านนี้ เข้าฟังการบรรยายในบางครั้งเท่าที่สามารถเข้าฟังได้ เพื่อประเมินผลประกอบกับหลังจบ
การสอนแต่ละวิชา จะให้นกั ศึกษาประเมินผลการสอน เพื่อภาควิชาฯจะนํามาพิจารณาประกอบการเชิญสอน
ในครั้งต่อไป ในแต่ละปี การศึกษาส่ วนใหญ่จะเชิญอาจารย์พิเศษทางด้านวิทยาการประกันภัยประมาณปี ละ 3
รายวิชา
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความสามารถ
ในการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมาปฏิ บ ัติ ง านได้ โดยการคัด เลื อ กบุ ค ลากรเป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัติงาน
ส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ ในภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการอบรม
ดูงาน ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน เพื่อสนับสนุนบุคลากรสาย
วิชาการหรื อหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
มี ก ารจั ด อาจารย์ ที่ ป รึ กษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ใ ห้ ค ํา แนะนํ า กั บ นั ก ศึ ก ษา
ในการวางแผนการเรี ยนให้เป็ นไปตามขั้นตอน และสําเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนดไว้
ตลอดจนดูแลนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อสร้ างเสริ มให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ นอกจากนี้ ยงั มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อทําหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําในการ
จัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
5.2.1 กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้
5.2.2 การอุทธรณ์ ของนักศึ กษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยของ
นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
วิชาโทสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ประกันภัย เป็ นวิชาโทในหลักสู ตรปริ ญญาตรี โดยจะต้องศึกษารายวิชา
ในกลุ่มด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย 15 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเลือกในสาขาสถิติ ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาที่กาํ หนด ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ในช่วงที่ผา่ นมาธุรกิจ
ประกันชีวิตในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีผสู ้ นใจและเห็นความสําคัญของการทําประกันภัยมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นการประกันชีวิตหรื อการประกันวินาศภัย นอกจากนั้น สถาบันทางการเงินหลายแห่ งยังได้ขยาย
สายงานการประกันภัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีหลักสู ตรที่มีความทันสมัย มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติจึงเห็ นควรเปิ ดหลัก สู ตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ
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ประกันภัยขึ้น สําหรับบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการประกันภัย ส่ วน
ใหญ่ทาํ งานเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuary) นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Product Analyst)
นักวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Risk Analyst) เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (Underwriter) เป็ นต้น โดยบัณฑิตสาขา
วิทยาการประกันภัยสามารถทํางานในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ปั จจุบนั ทางภาควิชาได้มีแผนการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตรครั้งต่อไป
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่ วมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ว

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนเฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
14) ร้อยละของการได้งานทํา และประกอบอาชีพอิสระ
ของบัณฑิต หลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.1.2 มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยการสอบ และการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายและประเมินจากการทําโครงงานพิเศษ ของ
นักศึกษาว่ามีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด ซึ่ งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อการปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา
2.2 ประเมินโดยที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสู ตร
2.3 ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา / สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรสรุ ปผลการดําเนินการประจําปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4.3 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
4.4 นําผลประเมินที่ได้จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ข้อเสนอแนะของอาจารย์ใน
การใช้หลักสู ตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสู ตร มาปรับปรุ งการบริ หารหลักสู ตร ปรับปรุ งย่อย และรวบรวม
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อใช้ครบ 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรและ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอเปิ ดหลักสู ตร
ภาคผนวก 4 ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.2540
(พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.2547
3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียน
ศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
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ภาคผนวก 1
ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา
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บัณฑิต

ภาระงานสอนหลังเปิ ดหลักสู ตรใหม่
(ชั่วโมง:สั ปดาห์ )

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป. ตรี

1.5
3

3

9
9
7.5
6
6

6
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9
6
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6
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