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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

คณะ / ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 
3453405 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยของการขนสงและพิธีการศุลกากร  
            (Laws relating to insurance of  Transportation and Shipping) 
 

2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง 
 3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต และเปนวิชาชีพบังคับ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยบัณฑิตา สุขเจริญ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี 
 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

20 พฤศจกิายน 2558 

รายละเอียดของรายวิชา 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันภัยการขนสง ดานเง่ือนไขทางการคาและการประกันภัย
สินคาเลือกใชประกันภัยใหเหมาะสมกับประเภทของการขนสง ประเภทตาง ๆ รวมท้ังข้ันตอน วิธีการ เอกสาร  
ขอเรียกรองคาสินไหมทดแทนและการคิดอัตราเบี้ยประกันและพิธีการศุลกากร 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐาน และเปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการประกันภัยขนสงและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคาประเภทตาง ๆ  ตลอดจนพิธี
ศุลกากรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานและเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูสายอาชีพ
ทางดานโลจิสติกสในอนาคต   
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษากฎหมาย และ กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาลที่กําหนดลักษณะความสัมพันธระหวางรัฐหรือ
เอกชนผูเปนฝายสัญญา ที่เก่ียวกับการขนสงทางบกทางน้ํา ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึง
ระบบสญัญาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและสัญญาที่เก่ียวเนื่องกับสัญญาดงักลาว ระบบการชาํระเงินระหวาง
ประเทศและระบบความรับผิดชอบของทาขนถายสนิคาและการประกันภัย ที่มีผลตอหรือเก่ียวพันกับระบบการขนสง 

Law and government regulations that define the relationship   between state and private 
party. Law and government regulation related to land, marine and airfreight transportation in both 
domestic and international. Multimodal transportation contract and other   related contracts. 
International  payment system.  Responsibility system of cargo handling port.  Insurance affecting or 
relating to transportation  system. 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

- ไมมีการศึกษาดวยตนเอง 

 
 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 

- มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงตอเวลา และซ่ือสัตยสุจริต 

- ปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีท่ีดีงามของสังคมและประเทศชาติ 

- รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยเปนท้ังผูพูดและผูฟงท่ีดี 

- สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตาม โดยจัดการกับความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนอยางมี
เหตุผลและมีคุณธรรม 

- เคารพกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายบานเมือง 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 
เชน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพทางดานโลจิสติกส เปนตน 

- ทํารายงาน และอภิปรายกลุม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 - การเขาชั้นเรียนและสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 

 - ประเมินผลจากการอภิปรายกรณีศึกษา 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 มีความรู ความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานของการทําประกันภัยการขนสงและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
สามารถมองภาพรวมและเขาใจความสัมพันธของการทํางานของกิจกรรมตางๆในงานโลจิสติกส โดยเนนเรื่อง
การขนสงสินคาประเภทตางๆ การคิดคาสินไหมทดแทน การคิดเบี้ยประกันภัย  

2.2 วิธีการสอน 
 บรรยาย อภิปราย ทํารายงานกลุม และมอบหมายใหคนควาหาบทความและรายงานท่ีเก่ียวของ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 - ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 - ประเมินจากผลการคนควาหาขอมูล แบบฝกหัด และกรณีศึกษา 
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3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการประยุกตใชหลักการและทฤษฎีของธุรกิจการบิน สามารถแกไขปญหาอยาง
มีระบบ 

3.2 วิธีการสอน 

วิเคราะหกรณีศึกษาและอภิปรายกลุม 

3.3 วิธีการประมวลผล 
 - ประเมินผลจากแบบฝกหัด และรายงานท่ีเก่ียวของ 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาการทํางานเปนทีม ทํารายงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยเปนท้ังผูนําและผูตาม 

- พัฒนาตนเอง ใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย และสงตามกําหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุม วิเคราะหกรณีศึกษา 

- มอบหมายรายงานกลุมและแบบฝกหัดสวนบุคคล 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินจากรายงานท่ีนําเสนอ และพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม 
 - ประเมินจากการทําแบบฝกหัดท่ีมอบหมาย 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- ทักษะในการคิด คํานวณเชิงตัวเลขจากการคํานวณคาสินไหมทดแทน  เบี้ยประกันภัยประเภทตาง ๆ 

- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง และทํารายงาน 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน สื่อการเรียนการสอนท่ีเปนภาพเคลื่อนไหว 

5.3 วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 - ประเมินจากรายงาน รูปแบบการนําเสนอดวยเทคโนโลยี และการอภิปรายและผลการทดสอบความรู 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ /รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 
 

 

- แนะนํารายวิชาการประกันภัยการขนสง 

• การอธิบายแนวการสอน 

• ขอตกลงในการเรยีนการ 
สอนโดยผูเรียนมสีวนรวมการช้ีแจงเก่ียวกับ
เน้ือหาท่ีเรียนในแตละสัปดาห 

2 
 

- การวิเคราะหผูเรียน 
- การแบงกลุม 
- การแสดงความคดิเห็น 
-  การบรรยาย 

อ.บัณฑิตา สุขเจริญ 

1-2 1.ความหมายและประวัติการประกันภัยทาง
ทะเล 
1.1 ความหมายของประกันภัยทางทะเล 
1.2 กําเนิดการประกันภัยทางทะเล 
1.3ประเทศอังกฤษกับการพัฒนาการ
ประกันภัยทางทะเล 
1.4 การประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย 
 2. หลักสําคัญของการประกันภัยทางทะเล 
2.1 ความสจุริตอยางยิ่ง 
2.2 สวนไดสวนเสีย 
2.3 คํารับรอง 
2.4 สาเหตุใกลชิด 
2.5 การชดใช 

7 -   การบรรยาย 
-   การอภิปราย
แลกเปลีย่น    เห็น
รวมกันระหวางผูสอน            
และผูเรียน 
 - แบบฝกหัดทายบท ท่ี 
1-2 

3-4 3. เบ้ียประกัน 
3.1 ความหมายของเบ้ียประกันภยั 
3.2 หลักเกณฑในการกําหนดเบ้ียประกันภัย
ทางทะเล 
3.3 การออกกรมธรรมประกันภัยและการ
ชําระคาเบ้ียประกันภัย 
3.4 เบ้ียประกันภยัท่ีตองชําระเพ่ิมเติม 
3.5 การคืนประกันภยั 
4. การโอนสิทธิตามกรมธรรมประกันภัยและ
การรับชวงสิทธิ 
4.1ประเภทของกรมธรรมประกันภัย 
4.2 การโอนสิทธิตามกรมธรรมประกันภัย 
4.3 การรับชวงสิทธิ 

6 -   การบรรยาย 
-   การอภิปราย
แลกเปลีย่น    เห็น
รวมกันระหวางผูสอน            
และผูเรียน 
 - แบบฝกหัดทายบท ท่ี 
3-4 
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5-6 5.การประกันภัยซ้ําซอนและการประกันภัยต่ํา

กวามูลคา 
5.1 การประกันภัยซ้ําซอนและการรวมชดใช
คาสินไหมทดแทน 
5.2 การประกันภัยต่ํากวามลูคาและการชดใช
คาสินไหมทดแทน 
5.3 มูลคาอันสามารถเอาประกันภยัได 
6. การเรียกรองและการคํานวณคาสินไหม
ทดแทน 
6.1 ผูมสีิทธิเรยีกรองคาสินไหมทดแทน 
6.2ประเภทของความเสียหายและการชดใชคา
สินไหมทดแทน 

6 -   การบรรยาย 
-   การอภิปราย
แลกเปลีย่น    เห็น
รวมกันระหวางผูสอน            
และผูเรียน 
 - แบบฝกหัดทายบท ท่ี 
5-6 

7-8 7. การประกันภยัทางทะเล 
7.1 ความหมายของสินคา 
7.2 ความสมัพันธของสัญญาซื้อขายกับการทํา
ประกันภัย 
7.3 ตารางกรมธรรมประกันทางทะเล 
7.4 ขอกําหนดความคุงครองสินคา 
7.5 ภัยท่ีไดรับการคุมครอง 7.6 ขอยกเวน
ความคุมครอง 
7.7 ระยะเวลาคุมครองและการเรยีกรอง 
7.8 ประโยชนจากการประกันภัย 
7.9 การลดความสูญเสยี 
7.10 การหลีกเลีย่งความลาชา 
7.11 กฏหมายและวิธีปฏิบัต ิ
7.12 หมายเหตุทายขอกําหนดและขอกําหนด
ทางการคา 

6 -   การบรรยาย 
-   การอภิปราย
แลกเปลีย่น    เห็น
รวมกันระหวางผูสอน            
และผูเรียน 
 - แบบฝกหัดทายบท ท่ี 
7 

อ.บัณฑิตา สุขเจริญ 

9 สอบกลางภาค  2/ 2558 3 ผูสอบจดัสอบ 

10-12 8.การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร คา
ระวางและอ่ืน ๆ 
8.1 ขอกําหนดความคุมครองและความเสีย่ง
ภัยของผูตอเรือ 
8.2 ขอกําหนดความคุมครองตัวเรอื 
8.3 กรมธรรมประกันภยัตัวเรือทางทะเล 

6 -   การบรรยาย 
-   การอภิปราย
แลกเปลีย่น    เห็น
รวมกันระหวางผูสอน            
และผูเรียน 
 - แบบฝกหัดทายบท ท่ี 
8 
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13-14 9.การประกันภัยแบบสหการและ P&I Club 

Mutual Insurance and  P&I Club 
9.1 หลักการพ้ืนฐานของการประกันภัยแบบ
สหการ 
9.2 การกําเนิดของ P&I Club Mutual 
Insurance and  P&I Club 
9.3 การเรียกเก็บคาเบ้ียประกันภยั 
9.4 กฎและขอบังคับของ P&I Club  
9.5เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบริษัท
ประกันภัยทางทะเลกับ P&I Club 
10.การปองกันการฉอฉลและฉอโกง 
10.1ความหมายท่ัวไปของคําวา ฉอฉลและ
ฉอโกง 
10.2 การฉอฉลและการฉอโกงท่ีเก่ียวกับการ
ประกันภัยทางทะเล 
10.3 ผลของการฉอฉลและการฉอโกงและการ
ปองกัน 
10.4 การขนสงและพิธีการศลุกากร 

6 -   การบรรยาย 
-   การอภิปราย
แลกเปลีย่น    เห็น
รวมกันระหวางผูสอน            
และผูเรียน 
 - แบบฝกหัดทายบท ท่ี 
9-10 

15 สอบปลายภาค 2 / 2558 3 ผูสอนจัดสอบ อ.บัณฑิตา สุขเจริญ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 หนวยการเรียนท่ี 1-7 
หนวยการเรียนท่ี 1-10 

- ทดสอบยอย 
- ทดสอบปลายภาค 

8 
15 

20% 
30% 

2 หนวยการเรียนท่ี 1-10 - ตรวจผลงาน
ศึกษาคนควาและ
นําเสนอ 
(ปฏิบัติกิจกรรม
กลุม) 

ตลอด 
ภาคเรียน 

40% 

3 หนวยการเรียนท่ี 1-10 - ประเมินจากการมี
สวนรวมกิจกรรม
กลุมในชั้นเรียน 
- ประเมินความ
รับผิดชอบ ความ
ตรงตอเวลาในงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารตําราหลัก 
1.1 ประมวล  จันทรชีวะ, ( 2548 )  การประกันภัยทางทะเล  (พิมพครั้งท่ี 2)  กรุงเทพฯ : โครงการตําราวิทยาลัย 

การขนสงและโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.2 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, การขนสงทางทะเล กรุงเทพฯ ; ทอป , 2553 . 584  หนา . 
1.3 William D. Winter (1952).Marine Insurance its Principle and Pratice  (3rd ed.)  U.S.A. McGRAW- 

HILLBook 

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 
2.1 อรรถนิติ  ดิษฐอํานาจ , (2551)  กฎหมายการคาระหวางประเทศวาดวย การรับขนของทางทะเลและการ

ประกันภัยทางทะเล  กรุงเทพฯ :  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑติยสภา   

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
3.1 หนังสือพิมพและนิตยสาร ตาง ๆ เชน  , Freight Max , Logistics dirges, Transportation  

Website ตาง ๆ เชน  www.google.com  www. Logistics dirges.com 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษาไดดังนี้ 

 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 
 - การสังเกตการณสอนในแตละครั้งเพราะวิเคราะหการรับรูของผูเรียน 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู  
     - นํานักศึกษาดูงานภายในประเทศ/ระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรบัปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี ้

http://www.google.com/
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 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ 
   ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา  
   โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤตกิรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์    

ตามขอ 4 
 - เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงเพ่ือให    

   นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย 
        หรือผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการตางๆ  

 
 
 


