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หลักสูตร : วิชาชีพประกันวินาศภัย (ระบบทางไกล)
Non-Life Insurance Upcountry Distance learning (NLU DL)
หลักการและเหตุผล
สถาบันประกันภัยไทย

มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพประกันภัยให้มีความรู้ความสามารถทีจ่ ะ

นาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านเพื่อองค์กรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพขึน้ ในอุตสาหกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
ประกันภัยแก่ผู้สนใจทีจ่ ะเกิดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผู้ศกึ ษาเองและต่อวงการประกันภัยโดยรวม

อย่างไรก็ตาม

บุคลากรในวิชาชีพประกันภัยและผู้สนใจที่ทางานประจาอยูใ่ นบริษัทประกันวินาศภัยในส่วนภูมิภาคไม่มีโอกาสที่จะได้
ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพนี้ เนื่องจากติดภารกิจประจาวันและไม่สามารถเดินทางเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯได้ สถาบันฯ จึงได้
จัดทาหลักสูตรเหื่อใช้สาหรับการเรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากเอกสารตาราที่สถาบันจัดทาให้ ซึ่งจะมี
การวัดผลโดยการสอบ และการทากิจกรรม ภายใต้หลักสูตร วิชาชีพประกันวินาศภัย (ระบบทางไกล) Non-Life
Insurance Upcountry Distance learning (NLU DL)
1. โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรและกระบวนวิชาเป็นหลักสูตรการเรียนแบบ เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียน
ได้อย่างต่อเนื่อง และเรียนจบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรได้ภายในระยะเวลา ประมาณ 1 ปี รายละเอียดวิชาที่เรียน
ดังนี้
ระดับเบื้องต้น 2 วิชา (ผู้สอบผ่านการอบรมจะได้รับ หนังสือรับรองผลเรียน) ได้แก่ วิชา
1. NLU DL 501 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับการประกันภัย
2. NLU DL 502 การดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกันวินาศภัย(ระบบทางไกล) Non-Life Insurance Upcountry Distance
learning โดยผู้เรียนที่ สอบผ่านการอบรมระดับเบื้องต้น มาแล้ว 2 วิชา เรียนเพิม่ อีก 3 วิชาได้แก่
1. NLU DL 601 การประกันภัยรถยนต์
2. NLU DL 602 การประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย
3. NLU DL 603 การประกันอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
การจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นการเรียนรู้แบบทางไกล ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเองโดยการศึกษาจากเอกสารตารา และการชี้แนะ
จากอาจารย์ผู้สอนประจาวิชา จึงไม่ได้กาหนดจานวนชัว่ โมงเรียน แต่จะต้องทาการทดสอบความรูใ้ นแต่ละวิชา ในระดับที่
ผ่าน ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
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2. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลแต่ละวิชา
1. ข้อสอบแบบปรนัย 50 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที
2. การทาแบบทดสอบหรือการทารายงาน หรือกิจกรรม โดยให้ส่งงานหลังการสอบไม่เกิน 2 สัปดาห์
นักศึกษาต้องสอบต้องได้คะแนนในเกณฑ์ “ผ่าน” ของทัง้ สองส่วน จึงจะถือว่าสอบผ่าน
วิธีการสอบ สอบโดยวิธี Online
กาหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการเปิดรับสมัคร
เกณฑ์การประเมินผล
1. นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ ที่กาหนด จึงจะถือว่าสอบผ่าน
2. การแสดงผลการศึกษาจะแสดงผลเพียง สอบผ่าน หรือไม่ผ่าน โดยกาหนดสัญลักษณ์ตา่ งๆ ให้เป็นไปดังนี้
คะแนนรวม
สัญลักษณ์
ความหมาย
50% ขึ้นไป
P
ผ่าน
ต่ากว่า 50%
F
ไม่ผ่าน
นักศึกษาต้องทาคะแนนได้ไม่น้อยกว่าเกรด P ในวิชาใดๆ จึงจะถือว่าสอบผ่านวิชานั้น
3. ในการสอบแต่ละครัง้ ไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนสอบ กรณีที่มเี หตุจาเป็นไม่สามารถเข้าสอบตามเวลาปกติได้
นักศึกษา อาจขอสอบได้ ซึ่งจะเป็นการสอบซ่อม เท่านั้น
4. ในการส่งรายงานหรือแบบทดสอบ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้ ให้ส่งภายใน 2
สัปดาห์ ภายหลังการสอบ ในกรณีที่ไม่ผ่าน ให้ส่งใหม่ได้อีกครัง้ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจาก ที่ได้ทราบผลใน
ครั้งแรก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไข ครั้งที่ 2 นักศึกษาต้องส่งภายใน 2 สัปดาห์ ภายหลังจากที่ได้ทราบผล และ
ต้องเสียค่าธรรมเนียม วิชาละ 500 บาท หากยังไม่ผ่าน จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น
การสอบซ่อม
1. ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน (ได้เกรด F ) นักศึกษาสามารถสอบซ่อมได้ โดยต้องลงทะเบียนสอบซ่อม
และชาระค่าธรรมเนียมในการสอบซ่อมวิชาละ 500 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) สถาบันฯ จะกาหนดวันและ
เวลาสอบซ่อมและแจ้งให้นกั ศึกษาทราบภายในเวลา 2 สัปดาห์นับจากวันสอบครั้งแรก และหากนักศึกษามี
ความประสงค์จะสอบซ่อม จะต้องลงทะเบียนภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
2. นักศึกษาที่สอบซ่อมจะถือว่าผ่านจะต้องได้คะแนนสอบ 50% ขึ้นไป
5. การเทียบโอนวิชา
เนื่องจากหลักสูตรนีเ้ ป็นหลักสูตรที่ใช้ระบบเรียนแบบทางไกล สถาบันฯ ไม่มีนโยบายให้มกี ารเทียบโอนวิชาจาก
สถาบันการศึกษาใดๆ
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6. คุณวุฒทิ ี่จะได้รับ
นักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลครบทุกวิชาในระดับประกาศนียบัตร และได้เข้ารับการอบรมวิชาจรรยาบรรณแล้ว
จะได้รับ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกันวินาศภัย(ระบบทางไกล) (Diploma in Non-life Insurance-Distance
Learning Program)
7. เกณฑ์การเปิดสอนแต่ละวิชา
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปิดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ตามสมควร
8. ค่าเรียนต่อวิชา (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วิชา

บริษัทผู้ถือหุน้
สถาบันฯ

บุคคลทั่วไป

2,000 บาทต่อวิชา

2,000 บาทต่อวิชา

ค่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร

ผู้ถือหุ้น

บุคคลทั่วไป

(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

10,000 บาท

10,000 บาท

ระดับประกาศนียบัตร
(รวม 5 วิชา)
ก่อนภาษีมูลค่าเพิม่

เนื้อหาการอบรมรายวิชาโดยสรุป
ระดับเบื้องต้น : 2 วิชา
NLU DL 501 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
หัวข้อการศึกษา
1. ความเสี่ยงภัยและการจัดการกับความเสี่ยงภัย
2. หลักการพื้นฐานของสัญญาประกันภัย
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
4. โครงสร้างและองค์ประกอบของกรมธรรม์ประกันภัย
5. ประเภทของการประกันภัย
NLU DL 502 การดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อการศึกษา
1. กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
2. หลักกฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ความรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
4. กฎหมายทีใ่ ช้กากับการประกอบธุรกิจประกันภัย
5. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจประกันภัย
6. การประวิงค่าสินไหมทดแทน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : ศึกษาเพิ่ม 3 วิชา
NLU DL 601 การประกันภัยรถยนต์
หัวข้อการศึกษา
1. ลักษณะและประเภทของการประกันภัยรถยนต์
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
2.1 เจตนารมณ์และเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฯ
2.2 ประเภทรถที่ต้องทาประกันภัยตาม พ.ร.บ
2.3 เบี้ยประกันภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.)
2.4 ความแตกต่างในการพิจารณารับประกัน สาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
2.5 (Motor Compulsory Insurance) และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Motor Voluntary
Insurance)
3. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
3.1 เงื่อนไขทั่วไป
3.2 ความคุ้มครองสาหรับบุคคลภายนอก
3.3 ความคุ้มครองตัวรถยนต์คันเอาประกัน
3.4 ความคุ้มครองรถหาย ไฟไหม้
3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
4. การพิจารณารับประกัน
5. การจัดการสินไหมทดแทนสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและสมัครใจ
NLU DL 602 การประกันอัคคีภัยสาหรับทีอ่ ยู่อาศัย
หัวข้อการศึกษา
1 เงื่อนไขความคุ้มครอง
1.1 ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์
1.2 เงื่อนไขทั่วไปของการประกันอัคคีภัย
2 การพิจารณารับประกัน สาหรับที่อยู่อาศัย
1.1 ลักษณะของสิง่ ปลูกสร้างแบบต่าง ๆ
1.2 การคานวณเบี้ยประกัน
3 การกาหนดทุนประกัน
3.1 Actual Cash Value
3.2 Replacement Cost Valuation

NLU DL 603 การประกันอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
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หัวข้อการศึกษา
1. การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
2. ความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุ
3. ข้อยกเว้น
4. การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคลแบบต่าง ๆ
4.1 การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม
4.2 การประกัน File and Use
******************************************************************
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