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คู่มอื หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย
ระเบียบว่าด้ วยระบบการศึกษาสําหรับนักศึกษาสถาบันประกันภัยไทย
ตังแต่วันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสถาบันประกันภัยไทย ว่าด้ วยระบบการศึกษาสําหรับหลักสูตรวิชาชีพการประกัน
วินาศภัย”
ข้ อ 2 ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับสําหรับนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยของสถาบัน
ประกันภัยไทย ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้ นไปในกรณีทีมี ระเบียบอืนของสถาบัน ทีต่าง
จากระเบียบนี ให้ ยึดถือระเบียบนีเป็ นหลักและหากจําเป็ นก็ให้ กําหนดเป็ นระเบียบเพิมเติมขึนมาอีก
ข้ อ 3 ในระเบียบนี
“สถาบัน”
“นักศึกษา”

หมายถึง สถาบันประกันภัยไทย
หมายถึง บุคคลทีสถาบันรับเข้ าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยของสถาบัน
ประกันภัยไทย
“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยของสถาบันประกันภัยไทย
“ผู้อํานวยการ” หมายถึง ผู้อํานวยการสถาบันประกันภัยไทย

ข้ อ 4 การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนแยกได้ 2 ประเภท คือ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ และการลงทะเบียนเรี ยนล่าช้ า
4.1 การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําได้ ก่อนวันเปิ ดเรียนของแต่ละวิชา
4.2 การลงทะเบียนเรียนล่าช้ า จะกระทําได้ ภายใน 2 ครังแรกของการเรียน นับตังแต่วนั เปิ ดทําการสอนของแต่
ละวิชา
ข้ อ 5 การชําระค่าลงทะเบียน
5.1 นักศึกษาต้ องชําระค่าลงทะเบียนพร้ อมการลงทะเบียน
5.2 กรณีอืนให้ นักศึกษาแจ้ งขออนุมตั ิจากผู้อํานวยการเพือพิจารณาเป็ นกรณีไป
ข้ อ 6 การขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
เว้ นแต่การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามข้ อ 10 การขอลดและขอถอนรายวิชาแล้ ว สถาบันจะไม่คืนค่าลงทะเบียน
เรียนให้ แก่นักศึกษา เว้ นแต่
6.1 สถาบัน ประกาศงดสอนวิชาทีนักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรี ยนวิชานันไว้ นักศึกษามีสทิ ธิขอรับเงิน
ค่าลงทะเบียนเรี ยนคืนเต็มจํานวน
6.2 นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํา นักศึกษามีสิทธิขอรับค่าลงทะเบียนเรี ยนคืนเต็มจํานวน
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ข้ อ 7 การประเมินผลการศึกษา
7.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาจะกระทําได้ เป็ นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึงมีความหมายดังนี
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
P
W

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

I

-

M
T
U

-

ความหมาย
ดีเยียม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ไม่ผ่าน
ผลการประเมินขันผ่าน (Pass)
การถอนรายวิชาโดยได้ รับอนุมตั ิ
(Withdraw)
นักศึกษาขอลาสอบโดยได้ รับอนุมตั ิ
(Incomplete)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
ได้ รับการเทียบโอน (Transfer)
นักศึกษาไม่มีสิทธิสอบ
(Unqualified)

7.2 การขอดูคะแนน
ในกรณีทีนักศึกษามีปัญหา หรื อข้ อสงสัยเกียวกับการให้ คะแนนและผลสอบ นักศึกษาสามารถขอดูการให้
คะแนนและผลสอบได้ ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผลสอบ โดยการทําเป็ นหนังสือถึงผู้อํานวยการ และ
ต้ องเดินทางมาดูคะแนนและผลสอบด้ วยตนเองทีสถาบันเท่านัน ไม่สามารถมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนกระทําการ
แทนได้
7.3 การประกาศผลสอบ
สถาบันจะประกาศผลสอบภายหลังจากทีสอบเสร็ จประมาณ 30 วัน
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ข้ อ 8 การลาสอบ
8.1 กรณีลาป่ วย แยกออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
8.1.1 การลาป่ วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่ วยก่อนทีการเรี ยนในวิชานันจะสินสุดลง และยัง
ป่ วยอยู่จนกระทังถึงวันสอบ ซึงทําให้ ไม่สามารถเข้ าสอบในวิชานันได้
8.1.2 การลาป่ วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ ศกึ ษามาจนสินสุดการเรี ยนในรายวิชานัน
แล้ ว แต่ป่วยในช่วงเวลาการสอบและไม่สามารถเข้ าสอบในวิชานันได้
8.2 กรณีลาด้ วยเหตุสดุ วิสยั ทําให้ ไม่สามารถเข้ าสอบได้ เช่น ประสบอุบตั ิเหตุ บิดามารดาป่ วยหนัก และ/
หรื อเสียชีวิต ทังนีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้อํานวยการ หรื อผู้ทผูี ้ อํานวยการมอบหมาย
8.3 กรณีลาด้ วยเหตุผลอืนนอกเหนือจาก ข้ อ 8.1 และ ข้ อ 8.2
8.4 การยืนคําร้ องขอลาสอบ
8.3.1 กรณีลาป่ วยตามข้ อ 8.1 นักศึกษาต้ องยืนคําร้ องต่อผู้อาํ นวยการ หรือผู้ทผูี ้ อํานวยการ
มอบหมาย ภายในหนึงสัปดาห์ นับจากวันทีนักศึกษาเริ มป่ วย พร้ อมด้ วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อสถานพยาบาลเอกชนทีกระทรวงสาธารณสุข
รับรอง
8.3.2 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
8.3.3 การลาด้ วยเหตุข้อ 8.3 ให้ นกั ศึกษาแจ้ งต่อฝ่ ายบุคคลบริ ษัททีนักศึกษาทํางานให้ ยืนจดหมาย
เพือขออนุมตั ิเพือเลือนการสอบเท่านัน สถาบันจะไม่พิจารณาอนุมตั ิการเลือนการสอบทุกกรณี
หากไม่ได้ รับจดหมายจากฝ่ ายบุคคลทีนักศึกษาทํางานอยู่
8.5 เมือสถาบันได้ อนุมัติการลาสอบแล้ ว สถาบันจะกําหนดวันและนัดหมายนักศึกษา เพือทําการสอบตาม
ระยะเวลาทีสถาบันกําหนด แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันกําหนดการสอบเดิม หรื อตามวันทีเหมาะสม
เท่านัน
8.6 นักศึกษาต้ องชําระค่าธรรมเนียมในการจัดสอบเฉพาะวิชา วิชาละ 1,000 บาท ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม
การพิจารณาการอนุมตั ิการลาสอบ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้อํานวยการหรื อผู้ทีผู้อํานวยการ
มอบหมายและให้ ถือเป็ นทีสินสุด
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ข้ อ 9 การทุจริตสอบ
9.1 การลงโทษนักศึกษาผู้ส่อเจตนาทุจริตหรือทุจริ ตหรื อสมรู้ร่วมคิดในการทุจริตในกรณี เป็ นความผิด
ประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือทุจริ ตหรื อสมรู้ร่วมคิดในการทุจริ ต โทษสูงสุดจะให้ ได้ รับเกรด F ใน รายวิชาที
กระทําผิดระเบียบการสอบ และต้ องลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านัน ซึงผลสอบจะได้ ตามทีสอบจริงตามข้ อ 7.1
แต่ทงนี
ั การพิจารณาลงโทษดังกล่าวให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้อํานวยการ หรื อผู้ทีผู้อํานวยการมอบหมาย
และสถาบันจะรายงานให้ ต้นสังกัดของนักศึกษารับทราบ
การดําเนินการตรวจสอบในกรณีทีมีการร้ องเรี ยน ว่ามีผ้ ทู จุ ริ ตการสอบ หรื อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
ทุจริตในการสอบ ให้ เป็ นอํานาจของสถาบันทีจะดําเนินการตรวจสอบภายใต้ การมอบหมายของ
ผู้อํานวยการ การพิจารณาตัดสินของสถาบันให้ ถือเป็ นทีสุด
9.2 ส่วนรายวิชาทียังไม่ได้ สอบนัน ให้ ดําเนินการสอบตามปกติ และให้ ได้ ผลการสอบตามทีสอบได้ จริ งตาม
ข้ อ 7.1
ข้ อ 10 การขอลดและขอถอนรายวิชา
10.1 กรณีการขอลดและขอถอนรายวิชา แยกออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
10.1.1 การขอลดและ/หรื อขอถอนรายวิชาทีได้ กระทําภายในครังที 2 ของการเรี ยน นับตังแต่วนั เปิ ด
ทําการสอน รายวิชาทีขอลดและ/หรื อขอถอนนีจะไม่ถกู บันทึกลงในแบบการประเมินผล
การศึกษา และนักศึกษาจะได้ รับเงินค่าลงทะเบียนคืน 50% ของค่าลงทะเบียนรวม
ภาษี มลู ค่าเพิมในวิชานัน
10.1.2 การขอลดและ/หรื อขอถอนรายวิชาทีได้ กระทําภายหลังจากการเรี ยนผ่านไปแล้ ว 2 ครัง
นับตังแต่วนั เปิ ดทําการสอน รายวิชาทีขอลดและ/หรือขอถอนนีจะถูกบันทึกลงในแบบการ
ประเมินผลการศึกษาเป็ น M (ขาดสอบ) และนักศึกษาจะไม่ได้ รับเงินค่าลงทะเบียนคืน
10.2 การขอลดและ/หรื อขอถอนรายวิชานี ต้ องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ รับความยินยอมจาก
ผู้อํานวยการ หรื อผู้ทีผู้อํานวยการมอบหมาย
ข้ อ 11 ผู้มีสิทธิขอรับประกาศนียบัตร
11.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับประกาศนียบัตร ต้ องเป็ นนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนและสอบผ่ านตาม
หลักเกณฑ์ของรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรทีสถาบันกําหนด
11.2 รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย ปี 2561 มีดังนี
11.2.1 โครงสร้ างของหลักสูตร
วิชาบังคับ จํานวน 3 วิชา – รวม 9 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
NL 601 : การบริหารความเสียงกับการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
NL 602 : กฎหมายและการดําเนินธุรกิจประกันภัย (Law and Non-Life Insurance Operations)
NL 603 : การจัดการด้ านการรับประกันภัยและการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims Management)
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วิชาเลือก จํานวน 2 วิชา – รวม 6 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
NL 604 : การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
NL 605 : การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management)
NL 606 : การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management)
NL 607 : การจัดการการประกันภัยวิศวกรรม และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
(Engineering and Legal Liability Insurance Management)
NL 608 : การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)
วิชาเพือขอรั บประกาศนียบัตร
NL909 : จรรยาบรรณสําหรับนักประกันภัย
ข้ อ แนะนํา : เพือประโยชน์ของนักศึกษาในการมีพืนฐานความรู้และมีความเข้ าใจในหลักการประกันภัย ซึงจะทําให้
นักศึกษามีความเข้ าใจการประกันภัยประเภทต่างๆ ได้ รวดเร็วขึน นักศึกษาควรลงเรี ยนวิชา NL601
ก่ อนลงเรี ยนวิชาอืนๆ
11.2.2 คุณสมบัติในการจบการศึกษา
นักศึกษาต้ องเรียนครบทัง 5 วิชาจํานวน 15 หน่วยกิต โดยมีผลการเรียนในแต่ละวิชาไม่ตํากว่า
เกรด D และได้ เข้ ารับการอบรมวิชาจรรยาบรรณ (NL909) จะได้ รับ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การประกันวินาศภัย” (Diploma in Non-life Insurance)
11.2.3 การอบรมวิชาจรรยาบรรณ(NL909) จะสามารถอบรมได้ เมือเรี ยนครบทัง 5 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
ข้ อ 12 ชัวโมงเรียน
ในแต่ละวิชาใช้ เวลาเรียน 15 ครัง ครังละ 3 ชัวโมง รวม 45 ชัวโมงต่อวิชา
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ข้ อ 13 รูปแบบการเรียนการสอน
เป็ นการบรรยาย ผสมผสานกับการทําแบบฝึ กหัดและกรณีศึกษาเพือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่
ละวิชา นักศึกษามีหน้ าทีอ่านตําราหรื อเอกสารประกอบการเรียนการสอนและทําแบบฝึ กหัดตามทีได้ รับ
มอบหมายอย่างสมําเสมอ
ข้ อ 14 การเชิดชูเกียรติสําหรับผู้ทีมีผลการเรี ยนยอดเยียม
นักศึกษาทีได้ เกรด A ในทุกวิชาจะได้ รับมอบ “เกียรติบตั รผลการเรี ยนยอดเยียม”
ข้ อ 15 ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม 7%)
ค่าเรี ยนสําหรับวิชาบังคับและวิชาเลือก :
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 6 วิชารวมวิชาจรรยาบรรณฯ)
สําหรับบริ ษัทผู้ถือหุ้น
48,200 บาท
บุคคลทัวไป
58,200 บาท
หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายข้ างต้ นนี รวมค่ าเอกสารประกอบการบรรยาย
ข้ อ 16. การเทียบโอนวิชา
นักศึกษาทีจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสาขาประกันภัย หรือนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย หากประสงค์
จะเทียบโอนรายวิชา ให้ ดําเนินการส่งใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีเรียนจบเพือให้ สถาบัน
พิจารณาการเทียบโอนเป็ นรายวิชา และนักศึกษาต้ องชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนจํานวน 1,000 บาท
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) การพิจารณาของสถาบันในถือเป็ นทีสุด
ข้ อ 17 นักศึกษาต้ องปฏิบัตติ ามระเบียบนี ตลอดจนแนวปฏิบตั ิ ข้ อบังคับหรื อระเบียบอืนๆ ของสถาบันทีไม่ขัดกับ
ระเบียบนี
ข้ อ 18 ให้ ผ้ อู ํานวยการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี และให้ มีอํานาจวางหลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิเพือปฏิบตั ิตามระเบียบ
นีได้ ในกรณีทีมีปัญหาต้ องตีความ หรื อการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้ ผ้ อู ํานวยการวินิจฉัย หรือสังการได้ ตาม
สมควร หรื อหารือกับกรรมการบริ หาร ก่อนเพือวินิจฉัยหรื อสังการ
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ข้ อ 19 การติดต่อและสอบถามข้ 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

