
การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ?นท่ี ๑๐ 

๑. ช่ือหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ:นท่ี ๑๐ ประจำปA พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)             

เปOนหน:วยงานของรัฐมีหนRาท่ีกำกับดูแล ส:งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยใหRมีความม่ันคงและ   

มีเสถียรภาพตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยใหRเปOนไปตามมาตรฐานสากล และตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ในการพัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐานดRานการประกันภัย เพ่ือสรRางและส:งเสริมศักยภาพบุคลากร  

ท้ังในและนอกระบบประกันภัยใหRมีความรูRดRานการประกันภัย และพรRอมรองรับการเป̀ดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต 

  จากสถานการณaปbจจุบัน การแพร:ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) 

ส:งผลใหRสภาวการณaทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเกิดการชะงักและชะลอตัวลง การคRา การลงทุน     

การท:องเท่ียว การจRางงานลRวนมีแนวโนRมท่ีถดถอยลงอย:างต:อเน่ือง ปbญหาดังกล:าวประเทศไทยก็ไดRรับผลกระทบ

เช:นกัน แมRว:าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร:ระบาดไดRเปOนอันดับตRน ๆ ของโลก 

แต:ปbญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู: ท:ามกลางวิกฤตดังกล:าวธุรกิจประกันภัยมีบทบาท

สำคัญต:อการสรRางความเชื่อมั่นใหRกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหRสอดรับกับ

พฤติกรรมของผูRบริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลง การพัฒนาผลิตภัณฑaประกันภัยแบบใหม: ๆ 

เพ่ือตอบสนองต:อความตRองการของผูRบริโภค และการใหRบริการท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ส:งผลใหRมิติของการ

กำกับดูแลไม:สามารถดำเนินการลำพังแต:เพียงหน:วยงานเดียวไดR แต:จำเปOนตRองบูรณาการการทำงานกับทุก

ภาคส:วนท่ีเก่ียวขRอง ซ่ึงการจะบรรลุเปsาหมายดังกล:าวจำเปOนท่ีหน:วยงานต:าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตRองมี

ความรูRความเขRาใจท่ีถูกตRองเก่ียวกับระบบประกันภัย และความรูRอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขRอง ซ่ึงเปOนปbจจัยสำคัญในการ

ช:วยส:งเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหRมีความม่ันคงย่ังยืน 

  สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปOนในเร่ืองดังกล:าว จึงไดR จัด 

“การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program)    

รุ:นท่ี ๑๐ ประจำปA พ.ศ. ๒๕๖๔” ข้ึน เพ่ือใหRผูRบริหารระดับสูงจากภาคส:วนต:าง ๆ ไดRมีความรูRความเขRาใจเก่ียวกับ

ระบบประกันภัย ท้ังการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการความเส่ียงภัยในดRานต:าง ๆ 

พัฒนาการของระบบประกันภัย ตลอดจนปbญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวขRอง รวมทั้งเสริมสรRางการเปOนผูRนำท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสรRางสรรคa นำองคaกรไปสู:ความสำเร็จโดยสอดคลRองกับ

สภาวการณaการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก เพื่อจะไดRระดมความคิดเห็นจาก

ประสบการณaที่หลากหลาย ช:วยใหRขRอเสนอแนะและพัฒนาระบบประกันภัยใหRมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถ

ทำหนRาท่ีเปOน Insurance Ambassador โดยเปOนผูRส่ือสารความรูRความเขRาใจ และสรRางทัศนคติท่ีถูกตRองในเร่ือง

ของการประกันภัยใหRสังคมและสาธารณชนไดR 
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๓. วัตถุประสงคM 

  ๓.๑ เพ่ือสรRางองคaความรูRความเขRาใจดRานการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหาร

จัดการความเส่ียงภัยต:าง ๆ ใหRแก:ผูRบริหารระดับสูงของหน:วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  ๓.๒ เพ่ือส:งเสริมความรูRความเขRาใจในกฎเกณฑaการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและส:งผลต:อการบริหารธุรกิจประกันภัย 

  ๓.๓ เพ่ือเสริมสรRางทักษะ และพัฒนาผูRบริหารใหRบริหารงานเชิงกลยุทธaอย:างสรRางสรรคa     

ไดRอย:างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ เพ่ือพัฒนาใหRผูRบริหารมีภาวะความเปOนผูRนำท่ีเพียบพรRอมดRวยคุณธรรม จริยธรรม     

และวิสัยทัศนaในการบริหารงานองคaกร และพัฒนาระบบประกันภัยใหRมีความเจริญกRาวหนRา สามารถแข:งขัน       

ในระดับโลก 

  ๓.๕ เพ่ือใหRผูRบริหารระดับสูงท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดRแลกเปล่ียนขRอคิดเห็นจากมุมมอง

และประสบการณaท่ีแตกต:าง เพ่ือพัฒนาระบบประกันภัยใหRมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือประโยชนaแก:ประเทศชาติ

และประชาชน 

๔. ขอบเขตการศึกษาอบรม 

 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ:นท่ี ๑๐ แบ:งออกเปOน ๔ ส:วน รวมจำนวน ๑๖๐ ช่ัวโมง 

ดังน้ี 

 ส?วนท่ี ๑ กิจกรรมท่ัวไป จำนวน ๑๘ ช่ัวโมง ประกอบดUวย  

   - กิจกรรมพิธีเป̀ด – พิธีป̀ดการศึกษาอบรม 

§  ปาฐกถาพิเศษ หัวขRอ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ของประเทศ กับบทบาทของประกันภัยในยุค New Normal” โดย 

รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการคลัง 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

§  การบรรยาย หัวขRอ “นโยบายของสำนักงาน คปภ. กับความทRาทาย 

ในการกำกับและส:งเสริมธุรกิจประกันภัยภายใตRเศรษฐกิจแบบ New Normal 

Digital Economy”  

   - กิจกรรมกลุ:มสัมพันธa     

 ส?วนท่ี ๒ กิจกรรมการศึกษาอบรม จำนวน ๖๗ ช่ัวโมง แบ?งออกเปXน ๘ หมวด คือ 

  หมวดท่ี ๑ :  ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว?าง 

ประเทศ 

๑.๑ นโยบายทางเศรษฐกิจและทิศทางการกำกับดูแลระบบประกันภัย 

๑.๒ ผ:าวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจโลก กับโอกาสการคRา การลงทุน และการประกันภัย

ของไทยในยุค New Normal 

๑.๓ รูRเฟ��องเร่ืองการบริหารความเส่ียงดRานการคRาการลงทุนชายแดนไทย และ CLMV 
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๑.๔ โอกาสและความทRาทายของธุรกิจไทยใน CLMV และความเช่ือมโยงของการพัฒนา

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษของไทย 

๑.๕ บทบาทการเจรจา การคRา การลงทุน การคRาบริการ และการประกันภัยของไทย

ในภาวะผันผวนของการเมืองและเศรษฐกิจโลก 

๑.๖ โอกาสและความทRาทายของธุรกิจและอุตสาหกรรมประกันภัยไทย: การพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

๑.๗ นโยบายภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุค New Normal 

๑.๘ บริหารความเส่ียงอย:างไรใน VUCA World 

หมวดท่ี ๒ : บทบาทธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการขับเคล่ือนภารกิจเพ่ือชาติ  

๒.๑ ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและบทบาทการบริหารความเส่ียงใหRกับภาครัฐ   

       และธุรกิจท:านไดRอย:างไร ? 

๒.๒ เจาะลึกประกันวินาศภัยสำหรับเจRาของธุรกิจและผูRประกอบการ 

๒.๓ การบริหารความเส่ียงภัยพิบัติ: ความทRาทายของภาครัฐและโอกาสสำหรับธุรกิจ 

      ประกันภัยต:อ 

๒.๔ เทคนิคการบริหารจัดการค:าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย 

๒.๕ นวัตกรรมประกันภัยเพ่ือความย่ังยืนและลดความเหล่ือมล้ำ  

       – Micro insurance/Agri Insurance and Fishery insurance 

๒.๖ Digital Claim Management disrupted by Blockchain & AI 

๒.๗ การประกันภัยขRามแดนในยุค New Normal 

   หมวดท่ี ๓ : การขับเคล่ือนเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech) 

    ๓.๑ Digital Engagement and Insurance Industry 

    ๓.๒ Bridging Policy, Regulatory Framework and Business Perspectives  

          in New Normal Digital Economy 

    ๓.๓ InsurTech และกฎหมายขRอมูลส:วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย 

    ๓.๔ บทบาทของ AI Technology & Bionics กับอุตสาหกรรมประกันภัย 

    ๓.๕ การบริหารจัดการความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอรa และกรณีศึกษา 

    ๓.๖ เจาะลึกกรมธรรมa: Cyber Enterprise Risk Insurance Management 

    ๓.๗ Big Data Analytics เพ่ือการประกันภัยในยุค Digital Economy 

    ๓.๘ New Normal Digital Economy - Cryptocurrency & Blockchain  

          สำหรับธุรกิจประกันภัย 

หมวดท่ี ๔ : บทบาทของธุรกิจประกันชีวิตกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก เศรษฐกิจ  

               และสังคมไทย 

๔.๑ ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต: ความทRาทาย และโอกาสการบริหารธุรกิจ

ประกันชีวิตภายใตR Uncertainty Risks 
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๔.๒ บทบาทของการประกันชีวิตสำหรับสังคมผูRสูงอายุ (Aging Society)  

๔.๓ นวัตกรรมดิจิทัลในธุรกิจประกันชีวิต (Digital Initiatives in Life Insurance)  

๔.๔ โอกาสและผลกระทบของผูRบริโภคดRานการประกันภัยในยุค New Normal 

ปbญหาและแนวทางการแกRไข 

๔.๕ Capital Market and Investment: Opportunities in Life Insurance Industry 

๔.๖ โอกาสและความทRาทายของธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพใน CLMV 

   หมวดท่ี ๕ : ปรัชญาในการบริหารสำหรับผูUนำในยุคดิจิทัล   

๕.๑ สุดยอดการประยุกตaใชRทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผูRบริหารยุคใหม: 

๕.๒ เคล็ดลับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และสรRางแรงบันดาลใจในการบริหารงาน

ใหRประสบความสำเร็จ 

๕.๓ บริหารกลยุทธaอย:างไรใหRอยู:รอดในโลกอนาคตยุค New Normal 

   หมวดท่ี ๖ : การสรUางบรรษัทภิบาลกับการดำเนินธุรกิจสู?เปjาหมายแห?งความย่ังยืน 

    ๖.๑ เจาะลึกการปsองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขRองกับธุรกิจประกันภัย 

(Anti - Money Laundering: AML)   

    ๖.๒ นโยบายเพ่ือส่ิงแวดลRอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กับธุรกิจประกันภัย 

          ท่ีย่ังยืน 

    ๖.๓ Anti – Corruption and Good Governance กับผูRบริหาร 

   หมวดท่ี ๗ : ประเด็นร?วมสมัย 

๗.๑ Health Insurance in New Normal: การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

๗.๒ ความคิดสรRางสรรคaกับนวัตกรรมภายใตRวิกฤต COVID-19  

   หมวดท่ี ๘ : กิจกรรมพิเศษ 

๘.๑ “ตามรอยพระบาทยาตราอยุธยาราชธานี” ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘.๒ “Transform เศรษฐกิจไทยกRาวไกลสู:ยุค 5G”  

      ศึกษาดูงาน ณ ท่ีทำการ บริษัท แอดวานซa อินโฟรa เซอรaวิส จำกัด (มหาชน) 

  ส?วนท่ี ๓ กิจกรรมวิชาการ จำนวน ๖๓ ช่ัวโมง ประกอบดUวย 

  - ช้ีแจงการจัดทำรายงานการศึกษากลุ:ม     ๑ ช่ัวโมง 

    - ปรึกษาและหารือกับท่ีปรึกษา      ๑๒ ช่ัวโมง  

  - การนำเสนอรายงานการศึกษากลุ:ม         ๖ ช่ัวโมง 

  - การศึกษาดูงานในประเทศ    ๔๔ ช่ัวโมง 

ส?วนท่ี ๔ กิจกรรมเสริมสรUางความรับผิดชอบต?อสังคม จำนวน ๑๒ ช่ัวโมง  
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๕. วิธีการดำเนินการศึกษาอบรม  

  ๕.๑ บรรยาย สัมมนาและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยเนRนการเรียนรูRแบบผูRบริหาร

และการมีส:วนร:วม 

  ๕.๒ การจัดทำรายงานการศึกษากลุ:ม (Group Project: GP) 

  ๕.๓ การศึกษาดูงานในประเทศ 

๖. สถานท่ีดำเนินการศึกษาอบรม 

  อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริม    

การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก และโรงแรมท่ีมีมาตรฐานเหมาะสม ตลอดจน

สถานท่ีอ่ืน รวมท้ังสถานท่ีศึกษาดูงานตามท่ีสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด 

๗. ระยะเวลาการศึกษาอบรม 

  ระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว:างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

กำหนดการศึกษาอบรมสัปดาหaละ ๑ วัน ทุกวันศุกรa (หรือวันพฤหัสบดีกรณีจำเปOน) ต้ังแต:เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

หรือวัน เวลาท่ีสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด  

๘. จำนวนผูUเขUารับการศึกษาอบรม 

  จำนวนผูRเขRารับการศึกษาอบรมไม:เกิน ๘๐ คน 

๙. คุณสมบัติผูUเขUารับการศึกษาอบรม 

  ๙.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

   ๙.๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม:ต่ำกว:าปริญญาตรี หรือเทียบเท:าตามท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง 

   ๙.๑.๒ มีอายุไม:ต่ำกว:า ๔๐ ปA ในวันท่ีป̀ดรับสมัคร 

   ๙.๑.๓ ตRองไม:อยู:ระหว:างการเขRารับการศึกษาอบรมหลักสูตรใด ๆ ท่ีตรงกับเวลา

การศึกษาอบรมของหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) กำหนด และมีเวลาเขRารับการศึกษาอบรม

ไดRอย:างเต็มท่ี 

   ๙.๑.๔ เปOนผูRที่มีความมุ:งมั่นและตั้งใจที่จะเขRารับการศึกษาอบรมอย:างแทRจริง 

ตRองสามารถเขRาร:วมกิจกรรมและยอมรับเง่ือนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ 

   ๙.๑.๕ สามารถนำความรูRและประสบการณaที่ไดRรับจากหลักสูตรนี้ไปประยุกตaใชR

ในงาน/หน:วยงาน และสามารถนำไปถ:ายทอดใหRเกิดความรูRความเขRาใจท่ีถูกตRองต:อระบบประกันภัย 

หมายเหตุ: หากพบภายหลังว?าผูUสมัครมีคุณสมบัติตามขUอ ๙.๑.๑ – ๙.๑.๓ ไม?ครบถUวนตามเกณฑMท่ีกำหนด 

ผูUสมัครจะไม?มีสิทธ์ิเขUารับการศึกษาอบรมในคร้ังน้ี 
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๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 

   ผูRท่ีมีสิทธิเขRารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตRองมีคุณสมบัติเฉพาะอย:างใดอย:างหน่ึง

ดังต:อไปน้ี 

   ๙.๒.๑ สมาชิกสภาผูRแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  

   ๙.๒.๒ กรรมการขององคaกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคaกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

หรือหน:วยงานอ่ืนของรัฐ  

   ๙.๒.๓ ตุลาการศาลยุติธรรม ต้ังแต:ช้ัน ๓ ข้ันสูงข้ึนไป  

   ๙.๒.๔ ตุลาการศาลปกครอง ต้ังแต:รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตRนหรือเทียบเท:าข้ึนไป 

   ๙.๒.๕ ขRาราชการอัยการ ต้ังแต:ช้ัน ๕ ข้ึนไป 

๙.๒.๖ ผูRมีตำแหน:งทางวิชาการ ต้ังแต:ระดับรองศาสตราจารยaข้ึนไป หรือเปOน

อาจารยaผูRสอนในสาขาวิชาการประกันภัย การบริหารความเส่ียง การเงิน หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขRองโดยมี

ประสบการณaในการสอนมาแลRวไม:นRอยกว:า ๑๐ ปA 

   ๙.๒.๗ ขRาราชการพลเรือนสามัญหรือขRาราชการประเภทอ่ืนซ่ึงดำรงตำแหน:งสายงาน

บริหารระดับตRน หรือสายงานอำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเช่ียวชาญข้ึนไป  

   ๙.๒.๘ ขRาราชการทหารช้ันยศพลตรี พลอากาศตรี หรือพลเรือตรีข้ึนไป  

   ๙.๒.๙ ขRาราชการตำรวจช้ันยศพลตำรวจตรีข้ึนไป 

   ๙.๒.๑๐ กรรมการหรือผูRบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องคaกร หรือสมาคม    

ท่ีเก่ียวขRองกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และประกันภัย 

   ๙.๒.๑๑ ผูRบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนหรือองคaกรพัฒนาภาคเอกชน  

   ๙.๒.๑๒ บรรณาธิการ หรือผูRประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน และมีประสบการณaในงาน        

ดRานส่ือมวลชนมาแลRวไม:นRอยกว:า ๑๐ ปA 

   ๙.๒.๑๓ บุคคลท่ีคณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงพิจารณาใหRเขRารับ

การศึกษาอบรม 

๑๐. วิธีการรับสมัครผูUเขUารับการศึกษาอบรม 

  ๑๐.๑ ผูRสมัครเขRารับการศึกษาอบรมจะตRองยื่นใบสมัครพรRอมเอกสารประกอบการสมัคร 

ตามแบบท่ีสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด ดังน้ี 

   ๑๐.๑.๑ ภาครัฐ 

(๑) กรณีผูRท่ีเปOนสมาชิกสภาผูRแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตRองแนบ

หนังสือรับรองตนเอง พรRอมหลักฐานยืนยันคุณสมบัติ เช:น สำเนาหลักฐานการดำรงตำแหน:ง หรือสำเนาบัตร

ประจำตัวท่ีระบุตำแหน:งหรือระยะเวลาท่ีดำรงตำแหน:ง (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง) เปOนตRน 

(๒) กรณีผูRท่ีสังกัดหน:วยงานราชการ หน:วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน:วยงานอ่ืน

ของรัฐ ตRองแนบหนังสือรับรองจากผูRบังคับบัญชา/หัวหนRาหน:วยงาน พรRอมสำเนาบัตรขRาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

เจRาหนRาท่ีของรัฐ (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง) และหนังสือนำส:งจากหน:วยงานตRนสังกัด 
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(๓) กรณีผูRดำรงตำแหน:งท่ีปรึกษาดRานการเมือง หรือท่ีปรึกษาหน:วยงาน

ภาครัฐ ตRองแนบหนังสือรับรองตำแหน:งจากผูRบังคับบัญชา/หัวหนRาหน:วยงาน พรRอมสำเนาหลักฐานท่ีเก่ียวขRอง 

และรับรองสำเนาถูกตRอง 

   ๑๐.๑.๒ ภาคเอกชน 

(๑) กรณีเปOนเจRาของกิจการ ตRองแนบหนังสือรับรองตนเอง พรRอมหลักฐาน

หนังสือรับรองกิจการ หรือหนังสือการดำเนินกิจการ (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง) 

(๒) กรณีผูRท่ีไม:เปOนเจRาของกิจการ ตRองแนบหนังสือรับรองตำแหน:งจากฝ©าย

ทรัพยากรบุคคลขององคaกรตRนสังกัด พรRอมแนบเอกสารโครงสรRางองคaกร (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง) 

๑๐.๒ ผูRสมัครเขRารับการศึกษาอบรมสามารถย่ืนใบสมัครไดRท่ีสถาบันวิทยาการประกันภัย

ระดับสูง อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ช้ัน ๓ หรือผ:านทางเว็บไซตa สำนักงาน คปภ. 

www.oic.or.th โดยตRองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวRทุกประการ  

  ๑๐.๓ ผูRสมัครเขRารับการศึกษาอบรมตRองเขRารับการสัมภาษณaตามวัน เวลา และวิธีการ

ท่ีสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด หากไม:เขRารับการสัมภาษณaจะถือว:าไม:ผ:านการพิจารณาคัดเลือก

เขRารับการศึกษาอบรม 

๑๑. กำหนดเวลารับสมัครเขUารับการศึกษาอบรม 

  เป̀ดรับสมัครวันพุธท่ี ๗ เมษายน – วันศุกรaท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑๒. วิธีการคัดเลือกผูUเขUารับการศึกษาอบรม 

  ๑๒.๑ ผูRสมัครเขRารับการศึกษาอบรมตRองมีคุณสมบัติตามขRอ ๙ และตRองผ:านการคัดเลือกตาม

หลักเกณฑaท่ีคณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด 

  ๑๒.๒ คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ทรงไวRซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลเขRารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล:าว 

๑๓. การประกาศรายช่ือ 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

ประกาศรายช่ือบุคคลท่ีไดRรับการคัดเลือกเขRารับการศึกษาอบรมโดยป̀ดประกาศ ณ สถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. และทางเว็บไซตa สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th 

๑๔. การรายงานตัว และการเขUาร?วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

  ๑๔.๑ ผูRท่ีไดRรับการคัดเลือกใหRเขRารับการศึกษาอบรมตRองมารายงานตัว และเขRาร:วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศตามท่ีสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด 

  ๑๔.๒ กรณีผูRไดRรับการคัดเลือกใหRเขRารับการศึกษาอบรมไม:มารายงานตัว และเขRาร:วม

กิจกรรมปฐมนิเทศ ตามขRอ ๑๔.๑ ไม:ว:าดRวยเหตุใด ใหRถือว:าผูRไดRรับการคัดเลือกฯ สละสิทธ์ิ และจะเรียกรายช่ือ

สำรองเขRารับการศึกษาอบรมต:อไป 
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๑๕. เกณฑMการสำเร็จการศึกษาอบรม 

  ๑๕.๑ ผูRเขRารับการศึกษาอบรมจะตRองมีระยะเวลาการศึกษาอบรมและเขRาร:วมกิจกรรม

ตลอดหลักสูตร รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ รวมกันไม:นRอยกว:ารRอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการศึกษาอบรม

ท้ังหมด 

  ๑๕.๒ ผูRเขRารับการศึกษาอบรมจะตRองส:งรายงานการศึกษากลุ:ม (Group Project: GP) และ

ผ:านเกณฑaการประเมินตามท่ีคณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด 

  ๑๕.๓ ผูRเขRารับการศึกษาอบรมที่ผ:านเกณฑaการศึกษาอบรมตามขRอ ๑๕.๑ และขRอ ๑๕.๒ 

ใหR ถือว:าสำเร็จการศึกษาอบรม โดยมีส ิทธิได Rร ับประกาศนียบ ัตรและเข็มวิทยฐานะจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

๑๖. ค?าธรรมเนียมการเขUารับการศึกษาอบรม 

  เบิกจ:ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ท้ังน้ี หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ไม:มีค:าธรรมเนียมการเขRารับ

การศึกษาอบรม ยกเวUน ค:าใชRจ:ายกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศและปbจฉิมนิเทศ ตามขRอ ๑๗ 

๑๗. ค?าใชUจ?ายกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศและปrจฉิมนิเทศ 

  กิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศและปbจฉิมนิเทศ ถือเปOนส:วนหน่ึงในหลักสูตรและกิจกรรม

เวลาเรียน โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศจะเปOนไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด 

ผูRเขRารับการศึกษาอบรมเปOนผูRรับผิดชอบค:าบัตรโดยสารเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศและ

ปbจฉิมนิเทศ จำนวนท:านละไม:เกิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืนหRาพันบาทถRวน) โดยตRองชำระเงินในวันรายงานตัว 

๑๘. ผลท่ีคาดว?าจะไดUรับ 

  ผูRเขRารับการศึกษาอบรมมีความรูRความเขRาใจในหลักการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย 

ตลอดจนสามารถนำความรูRท่ีไดRรับไปเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือสรRางประโยชนaใหRกับสังคม 

๑๙. ผูUรับผิดชอบ 

  ฝ©ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  

 


