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(นักศึกษารหัส 61-64) 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการประกนัภัยและการจัดการความเส่ียง 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ค าอธิบายรายวชิา  
  

942-230  การภาษอีากร        3 (3-0-6) 
   Taxation  

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
จดัเกบ็ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 
 General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and 
methods of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added 
tax, specific business tax, stamp duty, customs duty, excise duty 

  
 944-203   กฎหมายการประกนัภัย      2 (2-0-4) 

  Insurance Law 
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การคุ้มครอง
ผู ้ประสบภัยจากรถ กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  ลกัษณะของสญัญาประกนัภยั 
  Laws, rules and regulations on life insurance, loss insurance, protection for motor 
vehicle accident victims; civil and commercial code on insurance; life insurance act; loss insurance 
act; characteristic of insurance contracts 

 
944-120    เศรษฐศาสตร์จุลภาค    3 (3-0-6)  
                 Microeconomics 
   อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ฟังกช์นัการผลิตและตน้ทุนการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
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  Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer 
behavior; production functions and cost of production; perfectly competitive market; monopoly; 
monopolistic competitive market; oligopoly  
 
944-121    เศรษฐศาสตร์มหภาค                          3 (3-0-6) 
                  Macroeconomics 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้
ประชาชาติดุลยภาพ ดชันีราคา นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคา้และ
การเงินระหวา่งประเทศ 
   An overview of Macroeconomics; national income calculation; national income 
equilibrium; price index; monetary policy; fiscal policy; basic knowledge of international trade and 
finance 
 

 944-204    กฎหมายธุรกจิ                                3 (3-0-6) 
                  Business Law  
   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษทั
จ ากดั การเลิกกิจการ ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้ า
ประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific 
contracts in relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and 
the Act of Cheques 

  
 946-100    ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                                                          3 (3-0-6) 

                  Introduction to Business 
  ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of business environments; business in a 
borderless world; principles of administration and management; human resource management; 
production; marketing; accounting; finance; business ethics 
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946-113     การบัญชีการเงนิ        3 (3-0-6) 
   Financial Accounting      
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การ
ปรับปรุงรายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน  การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และ
กิจการผลิตสินคา้ การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 
   Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record 
process;  adjustment of  accounts; closing accounts and  financial statement preparation; accounting 
for merchandising and manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation 
statement; statement of cash flows 
 
946-130  หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย    3 (3-0-6) 
   Principles of Risk Management and Insurance      
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง  การประเมินความเส่ียง  การ
วิเคราะห์ความเส่ียง  วิธีในการจดัการความเส่ียง  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัภยั  บทบาทของ
ธุรกิจประกนัภยัต่อภาคธุรกิจ สัญญาประกนัภยั สถาบนัประกนัภยั  ชนิดของการประกนัภยั การ
ประกนัชีวิต และการประกนัวินาศภยั  
 Basic knowledge of risk and risk management; risk assessment; risk analysis; risk 
management methods; introduction to insurance; roles of insurance in the business sector; insurance 
contracts; insurance institutions; types of insurance, life insurance; non-life insurance 

 
946-160  หลกัการตลาด       3 (3-0-6) 
   Principles of Marketing  
  ความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการตลาด 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 

 
 946-209   หลกัการจดัการ                                                   3 (3-0-6) 

                 Principles of Management 
  แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการทางการจดัการ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร

สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดั
องคก์าร การสัง่การ การควบคุม  และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ 
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 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization; 
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; 
organizational management; leading; controlling; an overview of strategic management 

 
946-213  การบัญชีบริหาร                  3 (3-0-6) 
                Managerial Accounting  
                 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-113 การบัญชีการเงิน 
    Prerequisites: 946-113 Financial Accounting  
   บทบาทของการบญัชีบริหาร แนวคิดพ้ืนฐานและการแยกประเภทตน้ทุน การค านวณ
ตน้ทุนผลิตภณัฑ ์  การค านวณตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน 
ปริมาณและก าไร การวิเคราะห์ตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ ตน้ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การ
จัดท างบประมาณ งบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และ การก าหนดราคาขาย  
   Roles of accounting on management;  cost concepts and classifications;  product 
costing; full costing  and  variable costing;  cost-volume-profit analysis; analysis of costs for 
decision making;  standard costing and variance analysis; budget preparation; capital 
budgeting; responsibility accounting; performance evaluation; pricing 

 
946-233   คณิตศาสตร์การเงนิ       3 (3-0-6) 
   Mathematics of Finance 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 947-215 แคลคูลสั 
   Prerequisite: 947-215 Calculus 
  ดอกเบ้ียเชิงเดียว ดอกเบ้ียทบตน้และส่วนลด ค่ารายปี ค่ารายปีแบบอ่ืนๆ  พนัธบตัร หุ้น 
หลกัทรัพย ์ แบบของการช าระหน้ีและการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 Simple interest; compound interest and discount; annuities and others general annuities; 
bonds; securities; types of debt payment; application of mathematics of finance to daily situations 
 
946-235  การประกนัวนิาศภัย        4 (4-0-8) 
   Casualty Insurance  
               รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย  

   Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance 
  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยั  การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทาง
ทะเลและการขนส่ง  การประกนัภยัรถยนต ์ การประกนัภยัเบ็ดเตลด็  รูปแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม ์
เง่ือนไข และแบบฟอร์ม การประกนัภยัต่อ  นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง   
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 Principles and concepts of casualty insurance; fire insurance; marine insurance and 
transport insurance; automobile insurance; miscellaneous insurance; types of policy, insurance 
conditions and forms; reinsurance; definitions of insurance terms 
 

946-260    พฤตกิรรมผู้บริโภค       3 (3-0-6) 
   Consumer Behavior 
    รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
   Prerequisite: 946-160  Principles of Marketing 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  Relationship in marketing management; consumer behavior; analysis of consumer 
purchase behavior in decision process; theories and factors influencing consumer behavior; 
individual factors; external factors;  marketing activities influencing consumer behavior 
 
946-262  การจดัการการตลาด       3 (3-0-6) 
   Marketing Management 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค  
   Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior 
  แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจัดการทางการตลาด การวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นการบริหารงาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด การปฏิบติัการ การควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ 
การบริหารงานของธุรกิจ การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of 
business contexts; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of 
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social 
responsibility 

 
946-290   การเงนิธุรกจิ      3 (3-0-6)  
   Business Finance 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ 
   Prerequisites :  946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting  
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   จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและ
ความเส่ียง การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพย์ตามความ
ต้องการของตลาด การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินค้า การจัดการเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาว 
โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล 
 Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
planning and  financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; 
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure; dividend 
policy  

 
946-300  การจดัการทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
          Human Resource Management 
  ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ก าลงัคนการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายค่าตอบแทน
และสวสัดิการ  การสร้างขวญัก าลงัใจ  การประเมินผลการปฏิบตังาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน 
การยา้ยงาน การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรอง  แรงงานสมัพนัธ์ 
  Definitions and roles of human resource management; job analysis; manpower 
planning; personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; 
building up motivation and morale; performance appraisal; promotion; job rotation; relocation; 
punishment; layout; negotiation; labor relations 
 
946-332   การประกนัภัยการขนส่ง      3 (3-0-6) 
   Transportation Insurance 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-234 การประกนัวนิาศภัย     
   Prerequisite: 946-234  Casualty  Insurance 
  หลกัการทัว่ไปของการประกนัภยัการขนส่ง  ประเภทของการประกนัภยัการขนส่ง ตลาด
การประกนัภยัการขนส่ง  สมาคมและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัขนส่ง  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกันภัยขนส่ง ชนิดของการสูญเสีย  การประเมินค่าชดเชยสินไหมทดแทน  ชนิดและ
ขอ้ตกลงของกรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 
    General principles of transportation insurance; types of transportation insurance; 
transportation insurance market; transportation insurance associations and organizations; 
transportation insurance laws, types of loss; claim assessment; types and agreements of marine, land 
and aviation insurance policies 
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 946-333 การฝึกงานทางการประกนัภัยและการจดัการความเส่ียง ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 
   Job Training in Insurance and Risk Management 
   เง่ือนไข: ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ต า่กว่า 6 ภาคการศึกษา   
   Condition: Students of this course need to have registered no less than 6 semesters 
  ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพ่ือให้เรียนรู้สภาพการ
ปฏิบติังานจริง 

  Job training relating to insurance and risk management for on-the-job experiences in 
the workplace 
 
946-335   การประกนัชีวติและสุขภาพ      3 (3-0-6) 
  Life and Health Insurance 
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย 
  Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance 
  การประกนัชีวิต การประกนัสุขภาพ  การประกนัชีวิตรายบุคคลและประกนัชีวิตกลุ่ม 
ความหมายและความส าคญั รูปแบบของกรมธรรม ์ เง่ือนไข และแบบฟอร์ม นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง
ทางดา้นการประกนัชีวิตและการประกนัสุขภาพ  
 Life insurance; health insurance; personal and group life insurance; definitions and 
importance of life and health insurance; types of policies, conditions and forms; definitions of life 
and health insurance terms 
 
946-337  คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ      3 (2-2-5) 
   Life Actuarial Mathematics 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  947-118 สถิตธุิรกจิ 1  
   Prerequisite: 947-118 Business Statistics I     
  ความน่าจะเป็นของการอยู่รอด การตาย และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนั
ชีวิต  ตารางมรณะและการสร้างตารางมรณะ  ค่ารายปีและการค านวณค่ารายปี   การประกนัชีวิตและ
การค านวณเบ้ียประกนัชีวิต   การค านวณเงินส ารองและมูลค่าเวนคืน  การค านวณเบ้ียประกนัภยัรวม 
  
  Probability of survival, mortality and other events related to life insurance; mortality 
tables and mortality table design; annuities and calculation of annuities; life insurance and 
calculation of life insurance premiums; calculation of reserves and surrender values; calculation of 
gross premium 
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946-338  คณิตศาสตร์ประกนัวนิาศภัย      3 (2-2-5) 
   Casualty Actuarial Mathematics 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  947-118 สถิตธุิรกจิ 1  
   Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
  การสร้างอตัรา  การวิเคราะห์การจดัชั้น การสร้างอตัราตามการจดัชั้นของการเส่ียงภยั 
การก าหนดอตัราภยั หลกัการหาเบ้ียประกนัภยั เงินส ารองโดยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
  Ratemaking; classification analysis; ratemaking; risk rating; premium principles; 
actuarial reserves 

 
946-339    การจดัการความเส่ียงด้านการด าเนินงาน     3 (3-0-6) 
  Operational Risk Management 
  กรอบแนวคิดในการจดัการความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน กระบวนการบริหารความเส่ียง
ดา้นการด าเนินงาน  ตวัช้ีวดัความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน ชั้นตอนในการประเมินความเส่ียงทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การประยกุตก์ารบริหารความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน และกรณีศึกษา 
   Operational risk management framework; process of operational risk management; key 
operational risk indicators; processes of qualitative and quantitative risk assessments, applications 
of operational risk management; case studies 
 
946-400   การจดัการเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
  Strategic Management 
  เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  
  Condition: For fourth-year students 

 แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการของการจดัการกลยุทธ์ กระบวนการจดัการกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การตดัสินใจ
เลือกกลยทุธ์ การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process; 
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation; 
application of strategies to situations; strategy evaluation and control 
 
946-430  การด าเนินงานประกนัภัย       3 (3-0-6) 
  Insurance Operations 
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย 
  เง่ือนไข:  นักศึกษาช้ันปีที่ 4    
  Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance 
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  Condition: For forth-year students   
  การจดัตั้งบริษทัประกนัภยั  องคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจประกนัภยั  การ
พิจารณารับประกนัภยั  การออกแบบสินคา้และการบริการ  การจดัการเก่ียวกบัการจ่ายสินไหม
ทดแทนและการด าเนินการเก่ียวกบัเงินส ารอง  การตลาดประกนัภยั การลงทุน  การประกนัภยัต่อ  
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 Establishment of insurance companies; important elements in operation of insurance 
business; underwriting; goods and service designs; claim and reserves management; insurance 
marketing; investment; reinsurance; human resources management 
 
946-433  การศึกษาค้นคว้าอสิระทางการประกนัภัยและการจดัการความเส่ียง  3 (0-9-0) 
  Independent Study in Insurance and Risk Management 
  เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกติ 
  Condition: Students of this course need to have registered no less than 100 credits. 
  หวัขอ้หรือประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
จดัท าและเรียบเรียงน าเสนอเป็นรูปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหวัขอ้หรือประเดน็นั้น ๆ 
 Topics or issues of interest in insurance and risk management; researching and report 
writing on the selected topics or issues 
 

946-434  การจดัการความเส่ียงองค์กร      3 (3-0-6) 
   Enterprise Risk Management 
   แนวคิดและองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียงองคก์ร กระบวนการในการจดัการ
ความเส่ียงองคก์ร ประเภทของความเส่ียงและการระบุความเส่ียง ตวัแบบความเส่ียง การประเมินความ
เส่ียง เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการความเส่ียง การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความเส่ียงในระดบั
องคก์รและกรณีศึกษา 
 Concepts and elements of enterprise risk management; enterprise risk management 
process; risk categories and identification; risk modeling; risk assessment; tools and techniques for 
risk management; applications of risk management in enterprise; case studies 
 
946-435  สหกจิศึกษา                  9 (0-36-0) 
   Cooperative Education 
   ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการ
สมคัร และ คดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
องคก์รเสมือนเป็นพนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์
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รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร
มนุษยข์องสถานประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of 
job application and selection; handling of work responsibilities and obeying of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and 
related disciplines under the supervision of advisors; working at least four months during internship 
and being co-assessed by the Department of Human Resources of the workplace 

 
946-436  ทฤษฎีความเส่ียงเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
   Introduction to Risk Theory 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีความเส่ียง ตวัแบบความเส่ียงเฉพาะรายและแบบรวม 
ความรู้เบ้ืองตน้ของทฤษฏีความหายนะ หลกัการค านวณเบ้ียประกนัภยั 
  Introduction to risk theory; individual and collective risk models; introduction to ruin 
theory; principles of premium calculations 
 

 947-118   สถิตธุิรกจิ 1        3 (3-0-6) 
            Business Statistics I 
  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ 
การเก็บรวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความ
น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และ
น าเสนอขอ้มูล 
  Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; 
data collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; 
probability distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use 
of statistical package for data and presentation analysis 
 
947-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3 (3-0-6) 
   Quantitative Analysis 
  การโปรแกรมเชิงเสน้ การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง การ
วางแผนโครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 Linear programming; decision making under uncertainties and risks; project planning 
and critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis 
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947-212  สถิตธุิรกจิ 2        3 (3-0-6) 
       Business Statistics II 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 947-118 สถิตธุิรกจิ 1 
  Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  สถิติท่ีไม่ใช่
พารามิเตอร์ เลขดชันี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
  Regression and correlation analysis; variance analysis; nonparametric statistics; index 
number; time series analysis; application  of statistical package for data and interpretation analysis 
 
947-214   ทฤษฎีความน่าจะเป็น        3 (3-0-6) 
  Probability Theory 
  ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ความเป็น
อิสระของเหตุการณ์ ตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัของตวัแปรสุ่มเดียว ตวัแปรสุ่มหลายตวั กฎของเลขจ านวน
มาก กระบวนการสุ่มและการประยกุต ์
  Probability; probability distribution; conditional probability; independence of events; 
random variables; functions of one random variable; multiple random variables; laws of large 
numbers; random processes and their applications 
 

947-215    แคลคูลสั       3 (3-0-6) 
                   Calculus  
  ฟังกช์นั ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ การประยุกตข์องอนุพนัธ์ การอินทิเกรต  เทคนิค
การอินทิเกรตแบบต่าง ๆ และการประยุกตข์องอินทิเกรต  
  Functions, limits and continuity, derivatives; application of derivatives; integration; 
integration techniques and their applications 
 

948-330  เคร่ืองมือเพ่ือการวจิยัทางการประกนัภัยและการจดัการความเส่ียง     3 (2-2-5) 
  Research Tools in Insurance and Risk Management  

   ระเบียบวิธีวิจยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัทางดา้นการประกนัภยัและการจดัการความ
เส่ียง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การแปลผลและ
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  Research methodology and tools for research in insurance and risk management; data 
collection; data analysis by using software package; data interpretation and conclusion 
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948-331  เทคนิคการฝึกอบรมและการจดัการองค์ความรู้ทางการประกนัภัย      3 (3-0-6) 
  และการจดัการความเส่ียง 
  Training Techniques and Knowledge Management in Insurance and Risk    
                     Management 

   แนวคิดและทฤษฎีวา่ดว้ยการส่ือสาร การเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ แนวคิดการ
จดัการองคค์วามรู้ เทคนิคการฝึกอบรม ทกัษะพ้ืนฐานส าหรับนกัฝึกอบรม การสร้างและการจดัการ
โครงการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การประยกุตใ์ชใ้นการประกนัภยัและการจดัการความ
เส่ียง  

  Concepts and theories of communication, learning, and psychology of learning; 
concepts of knowledge management; training techniques; basic skills for trainers; creation and 
management of training courses; evaluation of trainings; application of training techniques to 
insurance and risk management 

 
948-332  การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ      3 (3-0-6) 
  Financial Risk Management 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวการเงิน ค าจ ากดัความ แหล่งของความเส่ียงและกระบวนการจดัการ
ความเส่ียงทางการเงิน เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน การ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการความเส่ียงทางการเงิน และกรณีศึกษา 
 Introduction to finance; definitions of finance; sources of risk and financial risk 
management process; tools and techniques for financial risk management; applications of financial 
risk management; case studies 
 
948-333 การพจิารณารับประกนัภัยและการจดัการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน           3 (3-0-6)    
  Underwriting and Claims Management 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย  
   Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance   
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพิจารณารับประกนัภยั กระบวนการพิจารณารับ
ประกนัภยั คุณภาพขอ้มูลในการพิจารณารับประกนัภยั แนวคิดในการจดัการการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน กระบวนการการจดัการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การสืบคน้และการป้องกนัการฉ้อฉล 
กรณีศึกษาต่าง ๆ 
 Introduction to underwriting; underwriting process; data quality in underwriting; claims 
management concepts; claims settlement process; claims process software program; fraud detection 
and prevention; case studies 
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948-430 ระบบการประกนัสุขภาพ                    3 (3-0-6) 
  Health Insurance System 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัสุขภาพ นโยบายการประกนัสุขภาพ ระบบประกนั
สุขภาพ บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบประกนัสุขภาพ การประกนัสุขภาพภาครัฐบาล 
สวสัดิการดา้นการแพทย ์ ตน้ทุนของการประกนัสุขภาพ การประกนัสงัคม การประกนัสุขภาพ
ภาคเอกชน การจดัการการดูแลสุขภาพ  
 Introduction to health insurance; health insurance policies; health insurance system;  
roles of related parties in health insurance system; public health insurance; medical health welfare; 
health insurance costs; social security; private health insurance; health care management 
 
948-431 การจดัการความเส่ียงด้านกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
  Strategic Risk Management 
 ความหมาย บทบาท ความส าคญัของการจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  กระบวนการ
จดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การประยกุตก์ารจดัการความเส่ียงดา้นกล
ยทุธ์ กรณีศึกษา 
 Definitions, roles and importance of strategic risk management; process of strategic 
risk management; key strategic risk indicators; applications of strategic risk management; case 
studies 

 
948-432 หัวข้อพเิศษทางการประกนัภัยและการจดัการความเส่ียง   3 (3-0-6) 
 Special Topics in Insurance and Risk Management 
 ประเดน็ปัญหาท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ วิกฤติการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน แนวปฏิบติัใหม่ หรือ
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียงในอนาคต 

 Issues of interest, occurring crisis, new practices or issues related to future insurance 
and risk management 
 

  Knowledge and respect of nature; classification of forests; ecosystems; topography; 
biodiversity; nature trail; preparation; map reading; compass and navigation equipment   

 


