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คู่มอื หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย NL RPL
ระเบียบว่าด้ วยระบบการศึกษาสําหรับนักศึกษาสถาบันประกันภัยไทย
ตังแต่วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
สถาบันประกันภัยไทย ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรในธุรกิจประกันภัย ทีมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ ทีเป็ นทียอมรับแม้ ไม่ได้ ผ่านการอบรมด้ านประกันภัย จึงได้ จดั ทําหลักสูตรสําหรับบุคลากรดังกล่าว ทังนี
เพือให้ บคุ ลากรดังกล่าวสามารถนําประสบการณ์ทีได้ รับขณะทํางานมาหลอมรวมกับหลักการทางวิชาการ เพือให้ เกิด
ประโยชน์ยิงขึนในการปฏิบตั งิ านต่อไป
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสถาบันประกันภัยไทยว่าด้ วยระบบการศึกษาสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกันวินาศภัยNL RPL
ข้ อ 2 ระเบียบนีให้ เริ มใช้ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี
“สถาบัน”
“นักศึกษา”

หมายถึง สถาบันประกันภัยไทย
หมายถึง บุคคลทีสถาบันรับเข้ าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกันวินาศภัย
NL RPL ของสถาบันประกันภัยไทย
“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกันวินาศภัย NL RPLของสถาบันประกันภัยไทย
“ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการสถาบันประกันภัยไทย

ข้ อ 4 คุณสมบัติของผู้เรียน
4.1 ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย อย่างน้ อย 5 ปี ขึนไป
4.2 หน่วยงานทีสังกัดมีความเกียวข้ องกับงานประกันภัย โดยตําแหน่งงานต้ องมีความเกียวข้ องกับการประกันภัย
เช่น บริ ษัท โบรกเกอร์ ประกันภัย หรื อ บริ ษัท ประกันภัย เป็ นต้ น
และได้ รับการรับรองประสบการณ์ทํางานจากหัวหน้ างานหรื อผู้บังคับบัญชาจากบริษัททีทํางานอยู่ ณ ปั จจุบนั
ข้ อ 5 การพิจารณาผู้มีสิทธิลงทะเบียนเรี ยน
ผู้สมัครต้ องผ่านเกณฑ์และประสบการณ์การทํางานตามทีกําหนด และขึนอยู่กบั การพิจารณาของผู้บริหาร
หลักสูตรและ/หรื อ ผู้อํานวยการของสถาบันฯ
ข้ อ 6 การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําได้ ก่อนวันเปิ ดเรียนของแต่ละวิชาหรือภายในวันแรกของการเปิ ดเรียน
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ข้ อ 7 การชําระค่าลงทะเบียน
7.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครเรี ยนกรณีทีผ่านเกณฑ์การพิจารณา
7.2 นักศึกษาต้ องชําระค่าลงทะเบียนพร้ อมการลงทะเบียน
7.3 กรณีอืนๆให้ นกั ศึกษาแจ้ งขออนุมตั ิจากผู้อาํ นวยการเพือพิจารณาเป็ นกรณีไป
ข้ อ 8 การขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
เว้ นแต่การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามข้ อ 10การขอลดและขอถอนรายวิชาแล้ ว สถาบันจะไม่คืนค่าลงทะเบียนเรียน
ให้ แก่นกั ศึกษา เว้ นแต่
8.1 สถาบัน ประกาศงดสอนวิชาทีนักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรี ยนวิชานันไว้ นักศึกษามีสทิ ธิขอรับเงินค่าลงทะเบียน
เรียนคืนเต็มจํานวน
8.2 นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํา นักศึกษามีสิทธิขอรับค่าลงทะเบียนเรี ยนคืนเต็มจํานวน
8.3 ผู้สมัครไม่ได้ รับการอนุมตั ิให้ เรี ยนจากทางหลักสูตร
ข้ อ 9 การประเมินผลการศึกษา
9.1 การประเมินผลการศึกษาจะประเมินผลการเรียน โดยกระทําได้ เป็ นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึงมีความหมายดังนี
สัญลักษณ์

เกณฑ์ การประเมินผล ความหมาย

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
P
W
I

85 – 100 คะแนน
80 -84 คะแนน
75 -79 คะแนน
70 - 74คะแนน
65 - 69คะแนน
60 - 64คะแนน
55 - 59คะแนน
ตํากว่า 55 คะแนน
-

M
T
U

-

ไม่ผ่าน
ผลการประเมินขันผ่าน (Pass)
การถอนรายวิชาโดยได้ รับอนุมตั ิ (Withdraw)
นักศึกษาขอลาสอบโดยได้ รับอนุมตั ิ
(Incomplete)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
ได้ รับการเทียบโอน (Transfer)
นักศึกษาไม่มีสิทธิสอบ (Unqualified)
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9.2 การขอดูคะแนน
ในกรณีทีนักศึกษามีปัญหา หรื อข้ อสงสัยเกียวกับการให้ คะแนนและผลสอบ นักศึกษาสามารถขอดูการให้
คะแนนและผลสอบได้ ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผลสอบ โดยการทําเป็ นหนังสือถึงผู้อํานวยการ และ
ต้ องเดินทางมาดูคะแนนและผลสอบด้ วยตนเองทีสถาบันเท่านัน ไม่สามารถมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนกระทําการ
แทนได้
9.3 การประกาศผลสอบ
สถาบันจะประกาศผลสอบภายหลังจากทีสอบเสร็ จประมาณ 30 วัน
ข้ อ 10 การลาสอบ
10.1 กรณีลาป่ วย แยกออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
10.1.1 การลาป่ วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่ วยก่อนทีการเรียนในวิชานันจะสินสุดลง และยัง
ป่ วยอยู่จนกระทังถึงวันสอบ ซึงทําให้ ไม่สามารถเข้ าสอบในวิชานันได้
10.1.2 การลาป่ วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ ศึกษามาจนสินสุดการเรียนในรายวิชานัน
แล้ ว แต่ป่วยในช่วงเวลาการสอบและไม่สามารถเข้ าสอบในวิชานันได้
10.2 กรณีลาด้ วยเหตุสดุ วิสยั ทําให้ ไม่สามารถเข้ าสอบได้ เช่น ประสบอุบตั ิเหตุ บิดามารดาป่ วยหนัก และ/
หรื อเสียชีวิต ทังนีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้อํานวยการ หรื อผู้ทผูี ้ อํานวยการมอบหมาย
10.3 กรณีลาด้ วยเหตุผลอืนนอกเหนือจาก ข้ อ 10.1 และ ข้ อ 10.2
10.4 การยืนคําร้ องขอลาสอบ
10.3.1 กรณีลาป่ วยตามข้ อ 10.1 นักศึกษาต้ องยืนคําร้ องต่อผู้อํานวยการ หรือผู้ทผูี ้ อํานวยการ
มอบหมาย ภายในหนึงสัปดาห์ นับจากวันทีนักศึกษาเริ มป่ วย พร้ อมด้ วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อสถานพยาบาลเอกชนทีกระทรวงสาธารณสุข
รับรอง
10.3.2 กรณีลาจากเหตุสดุ วิสยั ข้ อ 8.2 ให้ นกั ศึกษาแจ้ งต่อฝ่ ายบุคคลบริ ษัททีนักศึกษาทํางานในวันที
ไม่สามารถเข้ าสอบได้ หรื อภายใน 3 วันทําการ และยืนคําร้ องขอสอบพร้ อมหลักฐานการลา
สอบหรื อหนังสือรับรองจากฝ่ ายบุคคลของบริษัททีนักศึกษาทํางานภายในหนึงสัปดาห์ นับแต่
วันทีแจ้ งไม่สามารถเข้ าสอบได้ เท่านัน
10.3.3 การลาด้ วยเหตุข้อ 10.3 ให้ นกั ศึกษาแจ้ งต่อฝ่ ายบุคคลบริ ษัททีนักศึกษาทํางานให้ ยืนจดหมาย
เพือขออนุมตั ิเพือเลือนการสอบเท่านัน สถาบันจะไม่พิจารณาอนุมตั ิการเลือนการสอบทุกกรณี
หากไม่ได้ รับจดหมายจากฝ่ ายบุคคลทีนักศึกษาทํางานอยู่
10.5 เมือสถาบันได้ อนุมัติการลาสอบแล้ ว สถาบันจะกําหนดวันและนัดหมายนักศึกษา เพือทําการสอบตาม
ระยะเวลาทีสถาบันกําหนด แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันกําหนดการสอบเดิม หรื อตามวันทีเหมาะสม
เท่านัน
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10.6

นักศึกษาต้ องชําระค่าธรรมเนียมในการจัดสอบเฉพาะวิชา วิชาละ 1,000 บาท ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม

การพิจารณาการอนุมตั ิการลาสอบ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้อํานวยการหรื อผู้ทีผู้อํานวยการ
มอบหมายและให้ ถือเป็ นทีสินสุด

ข้ อ 11 การทุจริตสอบ
11.1 การลงโทษนักศึกษาผู้ส่อเจตนาทุจริตหรือทุจริ ตหรื อสมรู้ร่วมคิดในการทุจริตในกรณี เป็ นความผิด
ประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือทุจริ ตหรื อสมรู้ร่วมคิดในการทุจริ ต โทษสูงสุดจะให้ ได้ รับเกรด F ใน รายวิชาที
กระทําผิดระเบียบการสอบ และต้ องลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านัน ซึงผลสอบจะได้ ตามทีสอบจริ งตามข้ อ 9.1
แต่ทงนี
ั การพิจารณาลงโทษดังกล่าวให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้อํานวยการ หรื อผู้ทีผู้อํานวยการมอบหมาย
และสถาบันจะรายงานให้ ต้นสังกัดของนักศึกษารับทราบ
การดําเนินการตรวจสอบในกรณีทีมีการร้ องเรี ยน ว่ามีผ้ ทู จุ ริ ตการสอบ หรื อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริต
ในการสอบ ให้ เป็ นอํานาจของสถาบันทีจะดําเนินการตรวจสอบภายใต้ การมอบหมายของผู้อาํ นวยการ
การพิจารณาตัดสินของสถาบันให้ ถือเป็ นทีสุด
11.2 ส่วนรายวิชาทียังไม่ได้ สอบนัน ให้ ดําเนินการสอบตามปกติ และให้ ได้ ผลการสอบตามทีสอบได้ จริ งตาม
ข้ อ 9.1
ข้ อ 12 การขอลดและขอถอนรายวิชา
12.1 กรณีการขอลดและขอถอนรายวิชา แยกออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
12.1.1 การขอลดและ/หรื อขอถอนรายวิชาทีได้ กระทําภายในครังที 2 ของการเรี ยน นับตังแต่วนั เปิ ดทํา
การสอน รายวิชาทีขอลดและ/หรื อขอถอนนีจะไม่ถกู บันทึกลงในแบบการประเมินผลการศึกษา
และนักศึกษาจะได้ รับเงินค่าลงทะเบียนคืน 50% ของค่าลงทะเบียนรวมภาษี มลู ค่าเพิมในวิชา
นัน
12.1.2 การขอลดและ/หรื อขอถอนรายวิชาทีได้ กระทําภายหลังจากการเรี ยนผ่านไปแล้ ว 2 ครังนับตังแต่
วันเปิ ดทําการสอน รายวิชาทีขอลดและ/หรื อขอถอนนีจะถูกบันทึกลงในแบบการประเมินผล
การศึกษาเป็ น M (ขาดสอบ) และนักศึกษาจะไม่ได้ รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
12.2 การขอลดและ/หรื อขอถอนรายวิชานี ต้ องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ รับความยินยอมจาก
ผู้อํานวยการ หรื อผู้ทีผู้อํานวยการมอบหมาย
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ข้ อ 13 ผู้มีสิทธิขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกันวินาศภัย NL RPL
13.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับประกาศนียบัตรต้ องเป็ นนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านตาม
หลักเกณฑ์ของรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรทีสถาบันกําหนด
13.2 รายละเอียดหลักสูตร NL RPL มีดังนี
13.2.1 โครงสร้ างของหลักสูตร
เนืองจากนักศึกษาได้ รับการยอมรับในความรู้จากการมีประสบการณ์ในการทํางานในระดับหนึงแล้ วจึงไม่
จําเป็ นต้ องเรียนในบางวิชา สามารถลงทะเบียนเรี ยน ในวิชาเลือก จํานวน 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต
วิชาที สามารถเลือกลงทะเบียนได้ ดังนี
NL 604 : การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
NL 605 : การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management)
NL 606 : การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management)
NL 607 : การจัดการการประกันภัยวิศวกรรมและการประกันภัยความรับผิ ด
ตามกฎหมาย (Engineering and Legal LiabilityInsurance Management)
NL 608 : การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)
เมือสอบผ่ านครบ 2 วิชาแล้ วจะต้ องผ่ านการอบรม วิชาจรรยาบรรณ เพือขอรั บ
ประกาศนียบัตร
NL909: จรรยาบรรณสําหรับนักประกันภัย
13.2.2 คุณสมบัติในการจบการศึกษา
นักศึกษาต้ องเรียนครบทัง 2 วิชาจํานวน 6 หน่วยกิต โดยมีผลการเรียนในแต่ละวิชาไม่ตํากว่า
เกรด D และได้ เข้ ารับการอบรมวิชาจรรยาบรรณ (NL909) จะได้ รับ “ประกาศนียบัต รวิชาชีพ
การประกันวินาศภัย” (Diploma in Non-life Insurance)(RPL)
11.2.1 การอบรมวิชาจรรยาบรรณ(NL909) จะสามารถอบรมได้ เมือเรี ยนครบทัง 2 วิชาแล้ วเท่านัน โดย
สถาบันจะแจ้ งข้ อมูลไปยังบริษัทต้ นสังกัดและนักศึกษาเพือทราบอีกครัง
11.3 เมือผ่ านการอบรมวิชาจรรยาบรรณ(NL909) นักศึกษาจะได้ รับใบรับรองผ่านการจบหลักสูตรฯ
11.4 การรับใบประกาศนียบัตร
11.4.1 จัดขึนปี ละหนึงครัง ตามทีสถาบันกําหนดโดยผู้ทีเข้ ารับใบประกาศนียบัตรต้ องผ่านการอบรม
ครบทังหลักสูตรและผ่านการอบรมวิชาจรรยาบรรณ(NL909)แล้ วเท่านัน โดยสถาบันจะแจ้ ง
บริ ษัทต้ นสังกัดและนักศึกษาเพือทราบอีกครัง
11.4.2 หากนักศึกษาไม่เข้ าร่ วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจะต้ องมาติดต่อรับใบประกาศนียบัตรที
สถาบันประกันภัยไทยด้ วยตนเองเท่านัน
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ข้ อ 14 ชัวโมงเรียน
ในแต่ละวิชาใช้ เวลาเรียน 15 ครัง ครังละ 3 ชัวโมง รวม 45 ชัวโมงต่อวิชา
ข้ อ 15 รูปแบบการเรียนการสอน
เป็ นการบรรยาย ผสมผสานกับการทําแบบฝึ กหัดและกรณีศึกษาเพือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละ
วิชา นักศึกษามีหน้ าทีอ่านตําราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนและทําแบบฝึ กหัดตามทีได้ รับมอบหมาย
อย่างสมําเสมอ
ข้ อ 16 ค่าใช้ จ่ายในการเรียน (ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม 7%)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร :
สําหรับบริ ษัทผู้ถือหุ้น
2,000 บาท/วิชา
บุคคลทัวไป
2,500 บาท/วิชา
ค่าลงทะเบียนเรี ยนสําหรับวิชาเลือก :
สําหรับบริ ษัทผู้ถือหุ้น
9,200 บาท/วิชา
บุคคลทัวไป
11,200 บาท/วิชา
ค่าเรี ยนสําหรับวิชาจรรยาบรรณ :
สําหรับบริ ษัทผู้ถือหุ้น
บุคคลทัวไป

2,200 บาท/วิชา
2,200 บาท/วิชา

ค่าเรี ยนโดยประมาณจนจบระดับประกาศนียบัตร (เรียน 3 วิชารวมวิชาจรรยาบรรณฯ)
สําหรับบริ ษัทผู้ถือหุ้น
22,600 บาท
บุคคลทัวไป
27,100 บาท
หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายข้ างต้ นนี รวมค่ าเอกสารประกอบการบรรยาย
ข้ อ 17 การเทียบโอนวิชา
การศึกษาอบรมในหลักสูตรนีไม่อนุญาตให้ มีการเทียบโอนรายวิชาใดๆทังสิน
ข้ อ 18 นักศึกษาต้ องปฏิบัติตามระเบียบนี ตลอดจนแนวปฏิบตั ิ ข้ อบังคับหรื อระเบียบอืนๆ ของสถาบันทีไม่ขัดกับระเบียบ
นี
ข้ อ 19 ให้ ผ้ อู ํานวยการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี และให้ มีอํานาจวางหลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิเพือปฏิบตั ิตามระเบียบนี
ได้ ในกรณีทีมีปัญหาต้ องตีความ หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี ให้ ผ้ ูอํานวยการวินิจฉัย หรื อสังการได้ ตามสมควร
หรื อหารือกับกรรมการบริ หารก่อนเพือวินิจฉัยหรื อสังการ
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ข้ อ 20 การติ ดต่อและสอบถามข้ อมูล
ฝ่ ายประกันวินาศภัย : คุณวิชดุ า อบโอ
โทรศัพท์ 02-671-7440-1, 02-249-8584-9 ต่อ 525
โทรสาร 02-671-7437,02-671-7443
E-mail : vichuda@tiins.com

