ขอบเขตเนื้อหาวิชา
วิชาบังคับ จานวน 3 วิชา
NL 601 การบริหารความเสี่ยงกับการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงภัยกับธุรกิจประกันภัย ประวัติความเป็นมาของการประกันภัย ประโยชน์ของการประกันภัย
ภาพรวมของธุรกิจการประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย ตลอดจนหลักการ
พื้นฐานของสัญญาประกันภัย และความแตกต่างระหว่างการประกันภัยกับการพนันขันต่อ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาประกันภัย วิธีการแบ่งประเภทของการประกันวินาศภัย และหลักเกณฑ์พื้นฐานของการประกันภัยต่อ
1. ความเสี่ยงภัยและการบริหารความเสี่ยงภัย
2. ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงภัยกับธุรกิจประกันภัย
3. ความเป็นมาของการประกันภัย/ประโยชน์ของการประกันภัย/ภาพรวมธุรกิจประกันภัยวินาศภัย
4. สัญญาประกันภัย
5. หลักการประกันภัย
6. ประเภทการประกันภัย
7. เอกสารที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
8. หลักการเบื้องต้นของการประกันภัยต่อ

NL 602 กฎหมายและการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Law and Non-Life Insurance Operations)
ศึกษากฎหมายหลักสาคัญที่เกีย่ วข้องในการดาเนินธุรกิจประกันภัย ในส่วนของสัญญาประกันภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ
รูปแบบองค์กรของบริษัทประกันภัย โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน และช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ การลงทุน และการ
บริหารฐานะทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภัยสาหรับบริษัทประกันภัย บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย และจรรยาบรรณของธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจประกันภัย และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย
2. กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการประกันภัยและการระงับข้อพิพาท
3. กฎหมายที่ใช้บังคับกับการประกันภัยทางทะเล
4. กฎหมายที่เกีย่ วข้อง (พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย)
5. ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ รูปแบบองค์กรของบริษัทประกันภัย
6. นโยบาย,โครงสร้างการบริหารและการจัดการบริษัทประกันวินาศภัย
7. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย
8. การลงทุน และการบริหารฐานะทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภัยสาหรับบริษัทประกันภัย
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9. บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
10. แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย และจรรยาบรรณของธุรกิจ
11. ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจประกันภัย และ
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจ

NL 603 การจัดการด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims
Management)
ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และแนวทางในการจัดการด้านการพิจารณารับประกันภัย การระบุกับการประเมินความเสี่ยงภัย
การกาหนดนโยบาย การวางแผน และการกาหนดกลยุทธ์ในการพิจารณารับประกันภัย การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
การวิเคราะห์ผลของการรับประกันภัย การตรวจสอบการพิจารณารับประกันภัยและการจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม กิจกรรมหลักของการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน การตัง้ สารองค่าสินไหมทดแทน
และการตรวจสอบการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
1. บทนาสู่การพิจารณารับประกันภัย
2. หน้าที่ในการพิจารณารับประกันภัย
3. การหาข้อมูลสาหรับการพิจารณารับประกันภัย
4. การประเมินข้อมูลสาหรับการพิจารณารับประกันภัย
5. การเลือกวิธีการและการติดตามผลการตัดสินใจในการรับประกันภัย
6. การพิจารณารับประกันภัยประเภทต่างๆ
7. การวิเคราะห์ผลการรับประกันภัย
8. ความรู้พื้นฐานสาหรับการจัดการสินไหมทดแทน
9. กิจกรรมหลักในการจัดการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
10. กระบวนการพื้นฐานในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
11. การตั้งสารองค่าสินไหมทดแทน
12. การชดใช้คา่ สินไหมทดแทนที่ไม่ได้เป็นกรณีปกติ
13. การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท และการประวิงค่าสินไหมทดแทน
14. การตรวจสอบการดาเนินการจัดการสินไหมทดแทน
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วิชาเลือก จานวน 2 วิชา จากทั้งหมด 5 วิชา
NL 604 การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
ศึกษาถึงภาพรวมของธุรกิจประกันภัยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยส่วนบุคคล ลักษณะและประเภทของความ
เสี่ยงภัยส่วนบุคคล การประเมินความเสี่ยงภัยและการจัดการกับความเสี่ยงภัย การพิจารณารับประกันภัย การพัฒนาและ
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคลประเภทต่างๆ อาทิ การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่
อาศัย การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การจัดการค่าสินไหมทดแทน และแนวทางการจัดการ
ประกันภัยต่อสาหรับการประกันภัยส่วนบุคคล
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ภาคสมัครใจ
 ความเป็นมา และความหมาย
 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย
 ผู้เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
 ปัจจัยในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
 หลักพื้นฐานในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 การจัดการและตลาดของการประกันภัยต่อ
 การจัดการด้านค่าสินไหมทดแทน และการตั้งสารองฯ
 การวิเคราะห์ สถิติ ผลการรับประกันภัย แนวโน้มของการประกันภัย
 ความแตกต่างระหว่างการประกันภัย ภาคบังคับและภาคสมัครใจ
 ความเสียหายส่วนแรก
 หลักกฎหมายที่สาคัญของการประกันภัยรถยนต์
 ลักษณะและรูปแบบของการประกันภัยรถยนต์
2. การประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
 ความเสี่ยงภัยของบุคคล
 การประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย
 การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
3. การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
 ปัจจัยหลักและภาพรวมทางธุรกิจความเสี่ยงภัยด้าน ชีวิต ร่างกาย และอนามัย
 การประกันชีวิต
 การประกันสุขภาพ
 การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
 การพิจารณารับประกันภัยและการจัดการด้านค่าสินไหม
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NL 605 การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management)
ศึกษาถึงภาพรวมของธุรกิจประกันภัยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเชิงพาณิชย์ ลักษณะและประเภทของความ
เสี่ยงภัยเชิงพาณิชย์ การประเมินความเสี่ยงภัยและการจัดการกับความเสี่ยงภัย การพิจารณารับประกันภัย การพัฒนา
และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ อาทิ การประกันอัคคีภัยทั่วไป การประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยสาหรับเงิน การจัดการค่าสินไหมทดแทน และแนวทางการจัดการ
ประกันภัยต่อสาหรับการประกันภัยเชิงพาณิชย์
1. ธุรกิจประกันภัยและส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประกันภัยเชิงพาณิชย์
2. ลักษณะและประเภทการประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
3. การประเมินความเสี่ยงภัยและการจัดการกับความเสี่ยงภัย การพิจารณารับประกันภัย
4. การประกันอัคคีภัย การประกันภัยสิทธิการเช่า
5. การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
6. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
7. การประกันภัยโจรกรรม และการประกันภัยเงิน
8. การจัดการค่าสินไหมทดแทน
9. แนวทางการจัดการประกันภัยต่อสาหรับการประกันภัยเชิงพาณิชย์

NL 606 การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management)
ศึกษาความรู้พื้นฐานการซื้อขายและขั้นตอนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายสาคัญที่เกีย่ วข้อง วิธีการขนส่ง ผู้ที่
เกี่ยวข้อง และลักษณะของความเสี่ยงภัยทางทะเลกับทางอากาศ การประเมินความเสี่ยงภัย รูปแบบของการประกันภัย
ประเภทต่างๆที่เกีย่ วข้องสาหรับการประกันภัยการขนส่ง อาทิ การประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้า ทาง
อากาศ และทางไปรษณีย์ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง การประกันภัยตัวเรือกับอากาศยาน การพิจารณารับ
ประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน และแนวทางการจัดการประกันภัยต่อ
1. การประกันภัยระหว่างประเทศ สินค้ากับตัวเรือ
2. การประกันภัยการขนส่งในประเทศ
3. การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
4. การประกันภัยอากาศยาน
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NL 607 การจัดการการประกันภัยวิศวกรรม และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Engineering
and Legal Liability Insurance Management)
ศึกษาถึงลักษณะความเสี่ยงภัยของการประกันภัยวิศวกรรม ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทาของกับสัญญาว่าจ้าง
แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดแบ่งประเภทของงานทางด้านวิศวกรรม ลักษณะความเสี่ยงภัยของการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงภัยและการจัดการความเสี่ยงภัย รูปแบบของการ
ประกันภัยประเภทต่างๆที่สาคัญ อาทิ การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของ
ผู้รับเหมา) การประกันภัยเครื่องจักร การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การประกันภัยการสูญเสียผลกาไรทางด้าน
วิศวกรรม การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน และแนวทางการจัดการประกันภัยต่อ
1. การประกันภัยทางวิศวกรรม
1.1. กรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors' All Risks Insurance - CAR)
1.2 กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance – MB)
1.3. กรมธรรม์ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance - EEI)
1.4 กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียผลกาไรล่วงหน้า (Advance Loss of Profits - ALOP)
1.5 กรมธรรม์ประกันภัยการเสื่อมสภาพของสินค้า (Deterioration of Stock Insurance - DOS)
2. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายเชิงพาณิชย์








หลักทั่วไปของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
ระบบกฎหมายและหลักการกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด
รูปแบบและความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
ข้อยกเว้นและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
การพิจารณารับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
การจัดการค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
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NL 608 การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)
ศึกษาความเป็นมาของการประกันภัยต่อ ประโยชน์และความสาคัญของการประกันภัยต่อที่มตี ่อการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ กฎหมายสาคัญทีเ่ กี่ยวข้อง ประเภทและชนิดของการประกันภัยต่อ การ
วางแผนกับการคัดสรรชนิดของการประกันภัยต่อที่เหมาะสม การจัดการด้านค่าสินไหมทดแทน และบัญชีของการ
ประกันภัยต่อ ตลอดจนการกากับดูแลการประกันภัยต่อ
1. ความเป็นมาของการประกันภัยต่อ
2. ประโยชน์และความสาคัญของการประกันภัยต่อที่มตี ่อการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ
4. กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง
5. ประเภทและชนิดของการประกันภัยต่อ
6. การวางแผนกับการคัดสรรชนิดของการประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสม
7. คาศัพท์เฉพาะ และเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาประกันภัยต่อ
8. การจัดการด้านค่าสินไหมทดแทน
9. บัญชีของการประกันภัยต่อ
10. การกากับดูแลการประกันภัยต่อ
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