การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ?นที่ ๑๐
๑. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ:นที่ ๑๐ ประจำปA พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
เปOนหน:วยงานของรัฐมีหนRาที่กำกับดูแล ส:งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยใหRมีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยใหRเปOนไปตามมาตรฐานสากล และตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ในการพัฒนาโครงสรRางพื้นฐานดRานการประกันภัย เพื่อสรRางและส:งเสริมศักยภาพบุคลากร
ทั้งในและนอกระบบประกันภัยใหRมีความรูดR Rานการประกันภัย และพรRอมรองรับการเป`ดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต
จากสถานการณa ปb จจุ บั น การแพร:ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)
ส:ง ผลใหRส ภาวการณaท างเศรษฐกิจ ในหลายประเทศเกิด การชะงัก และชะลอตัว ลง การคRา การลงทุน
การท:องเที่ยว การจRางงานลRวนมีแนวโนRมที่ถดถอยลงอย:างต:อเนื่อง ปbญหาดังกล:าวประเทศไทยก็ไดRรับผลกระทบ
เช:นกัน แมRว:าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร:ระบาดไดRเปOนอันดับตRน ๆ ของโลก
แต:ปbญ หาการถดถอยทางเศรษฐกิจ ยัง คงดำเนิน อยู: ท:า มกลางวิก ฤตดัง กล:า วธุร กิจ ประกัน ภัย มีบ ทบาท
สำคัญต:อการสรRางความเชื่อมั่นใหRกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหRสอดรับกับ
พฤติกรรมของผูRบริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผลิตภัณฑaประกันภัยแบบใหม: ๆ
เพื่อตอบสนองต:อความตRองการของผูRบริโภค และการใหRบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ส:งผลใหRมิติของการ
กำกับดูแลไม:สามารถดำเนินการลำพังแต:เพียงหน:วยงานเดียวไดR แต:จำเปOนตRองบูรณาการการทำงานกับทุก
ภาคส:วนที่เกี่ยวขRอง ซึ่งการจะบรรลุเปsาหมายดังกล:าวจำเปOนที่หน:วยงานต:าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตRองมี
ความรูRความเขRาใจที่ถูกตRองเกี่ยวกับระบบประกันภัย และความรูRอื่น ๆ ที่เกี่ยวขRอง ซึ่งเปOนปbจจัยสำคัญในการ
ช:วยส:งเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหRมคี วามมั่นคงยั่งยืน
สำนั ก งาน คปภ. ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ และความจำเปO น ในเรื่ อ งดั ง กล: า ว จึ ง ไดR จั ด
“การศึ กษาอบรมหลั กสู ตรวิทยาการประกั นภั ยระดั บสู ง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program)
รุ:นที่ ๑๐ ประจำปA พ.ศ. ๒๕๖๔” ขึ้น เพื่อใหRผูRบริหารระดับสูงจากภาคส:วนต:าง ๆ ไดRมีความรูRความเขRาใจเกี่ยวกับ
ระบบประกั นภั ย ทั้ งการประกั นชี วิ ต การประกั นวิ นาศภั ย การบริ หารจั ดการความเสี่ ยงภั ยในดRา นต:า ง ๆ
พัฒนาการของระบบประกันภัย ตลอดจนปbญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวขRอง รวมทั้งเสริมสรRางการเปOนผูRนำที่มี
คุณธรรม จริย ธรรม และการบริห ารจัด การเชิง สรRา งสรรคa นำองคaก รไปสู:ค วามสำเร็จ โดยสอดคลRอ งกับ
สภาวการณaการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก เพื่อจะไดRระดมความคิดเห็นจาก
ประสบการณaที่หลากหลาย ช:วยใหRขRอเสนอแนะและพัฒนาระบบประกันภัยใหRมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถ
ทำหนRาที่เปOน Insurance Ambassador โดยเปOนผูRสื่อสารความรูRความเขRาใจ และสรRางทัศนคติที่ถูกตRองในเรื่อง
ของการประกันภัยใหRสังคมและสาธารณชนไดR

-๒๓. วัตถุประสงคM

๓.๑ เพื่อสรRางองคaความรูRความเขRาใจดRานการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหาร
จัดการความเสี่ยงภัยต:าง ๆ ใหRแก:ผูRบริหารระดับสูงของหน:วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๒ เพื่อส:งเสริมความรูRความเขRาใจในกฎเกณฑaการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส:งผลต:อการบริหารธุรกิจประกันภัย
๓.๓ เพื่ อเสริมสรRางทั กษะ และพั ฒ นาผูRบริหารใหR บริหารงานเชิงกลยุท ธaอย:างสรRางสรรคa
ไดRอย:างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่ อ พั ฒ นาใหR ผูR บ ริห ารมี ภ าวะความเปO น ผูR น ำที่ เพี ย บพรRอ มดR วยคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
และวิสัยทัศนaในการบริหารงานองคaกร และพัฒนาระบบประกันภัยใหRมีความเจริญกRาวหนRา สามารถแข:งขัน
ในระดับโลก
๓.๕ เพื่อใหRผูRบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดRแลกเปลี่ยนขRอคิดเห็นจากมุมมอง
และประสบการณaที่แตกต:าง เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยใหRมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนaแก:ประเทศชาติ
และประชาชน
๔. ขอบเขตการศึกษาอบรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ:นที่ ๑๐ แบ:งออกเปOน ๔ ส:วน รวมจำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ดังนี้
ส?วนที่ ๑ กิจกรรมทั่วไป จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ประกอบดUวย
- กิจกรรมพิธีเป`ด – พิธีปด` การศึกษาอบรม
§ ปาฐกถาพิเศษ หัวขRอ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ของประเทศ กับ บทบาทของประกัน ภัย ในยุค New Normal” โดย
รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการคลัง
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
§ การบรรยาย หัว ขRอ “นโยบายของสำนัก งาน คปภ. กับ ความทRา ทาย
ในการกำกับและส:งเสริมธุรกิจประกันภัยภายใตRเศรษฐกิจแบบ New Normal
Digital Economy”
- กิจกรรมกลุ:มสัมพันธa
ส?วนที่ ๒ กิจกรรมการศึกษาอบรม จำนวน ๖๗ ชั่วโมง แบ?งออกเปXน ๘ หมวด คือ
หมวดที่ ๑ : ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว?าง
ประเทศ
๑.๑ นโยบายทางเศรษฐกิจและทิศทางการกำกับดูแลระบบประกันภัย
๑.๒ ผ:าวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจโลก กับโอกาสการคRา การลงทุน และการประกันภัย
ของไทยในยุค New Normal
๑.๓ รูRเฟ’“องเรื่องการบริหารความเสี่ยงดRานการคRาการลงทุนชายแดนไทย และ CLMV

-๓๑.๔ โอกาสและความทRาทายของธุรกิจไทยใน CLMV และความเชื่อมโยงของการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของไทย
๑.๕ บทบาทการเจรจา การคRา การลงทุน การคRาบริการ และการประกันภัยของไทย
ในภาวะผันผวนของการเมืองและเศรษฐกิจโลก
๑.๖ โอกาสและความทRาทายของธุรกิจและอุตสาหกรรมประกันภัยไทย: การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
๑.๗ นโยบายภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุค New Normal
๑.๘ บริหารความเสี่ยงอย:างไรใน VUCA World
หมวดที่ ๒ : บทบาทธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อชาติ
๒.๑ ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและบทบาทการบริหารความเสี่ยงใหRกับภาครัฐ
และธุรกิจท:านไดRอย:างไร ?
๒.๒ เจาะลึกประกันวินาศภัยสำหรับเจRาของธุรกิจและผูRประกอบการ
๒.๓ การบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติ: ความทRาทายของภาครัฐและโอกาสสำหรับธุรกิจ
ประกันภัยต:อ
๒.๔ เทคนิคการบริหารจัดการค:าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย
๒.๕ นวัตกรรมประกันภัยเพื่อความยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำ
– Micro insurance/Agri Insurance and Fishery insurance
๒.๖ Digital Claim Management disrupted by Blockchain & AI
๒.๗ การประกันภัยขRามแดนในยุค New Normal
หมวดที่ ๓ : การขับเคลื่อนเทคโนโลยีประกันภัย (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 การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอรa และกรณีศึกษา
๓.๖ เจาะลึกกรมธรรมa: Cyber Enterprise Risk Insurance Management
๓.๗ Big Data Analytics เพื่อการประกันภัยในยุค Digital Economy
๓.๘ New Normal Digital Economy - Cryptocurrency & Blockchain
สำหรับธุรกิจประกันภัย
หมวดที่ ๔ : บทบาทของธุรกิจประกันชีวิตกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ
และสังคมไทย
๔.๑ ภาพรวมของธุรกิ จประกั น ชี วิต : ความทR าทาย และโอกาสการบริห ารธุรกิ จ
ประกันชีวิตภายใตR Uncertainty Risks

-๔๔.๒ บทบาทของการประกันชีวิตสำหรับสังคมผูRสูงอายุ (Aging Society)
๔.๓ นวัตกรรมดิจิทลั ในธุรกิจประกันชีวิต (Digital Initiatives in Life Insurance)
๔.๔ โอกาสและผลกระทบของผูR บ ริโภคดR านการประกั น ภั ยในยุ ค New Normal
ปbญหาและแนวทางการแกRไข
๔.๕ Capital Market and Investment: Opportunities in Life Insurance Industry
๔.๖ โอกาสและความทRาทายของธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพใน CLMV
หมวดที่ ๕ : ปรัชญาในการบริหารสำหรับผูUนำในยุคดิจิทัล
๕.๑ สุดยอดการประยุกตaใชRทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผูRบริหารยุคใหม:
๕.๒ เคล็ ด ลั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และสรR า งแรงบั น ดาลใจในการบริ ห ารงาน
ใหRประสบความสำเร็จ
๕.๓ บริหารกลยุทธaอย:างไรใหRอยู:รอดในโลกอนาคตยุค New Normal
หมวดที่ ๖ : การสรUางบรรษัทภิบาลกับการดำเนินธุรกิจสู?เปjาหมายแห?งความยั่งยืน
๖.๑ เจาะลึกการปsองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวขRองกับธุรกิจประกันภัย
(Anti - Money Laundering: AML)
๖.๒ นโยบายเพื่อสิ่งแวดลRอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กับธุรกิจประกันภัย
ที่ยั่งยืน
๖.๓ Anti – Corruption and Good Governance กับผูRบริหาร
หมวดที่ ๗ : ประเด็นร?วมสมัย
๗.๑ Health Insurance in New Normal: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
๗.๒ ความคิดสรRางสรรคaกับนวัตกรรมภายใตRวิกฤต COVID-19
หมวดที่ ๘ : กิจกรรมพิเศษ
๘.๑ “ตามรอยพระบาทยาตราอยุธยาราชธานี” ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘.๒ “Transform เศรษฐกิจไทยกRาวไกลสูย: ุค 5G”
ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการ บริษัท แอดวานซa อินโฟรa เซอรaวิส จำกัด (มหาชน)
ส?วนที่ ๓ กิจกรรมวิชาการ จำนวน ๖๓ ชั่วโมง ประกอบดUวย
- ชีแ้ จงการจัดทำรายงานการศึกษากลุ:ม
- ปรึกษาและหารือกับที่ปรึกษา
- การนำเสนอรายงานการศึกษากลุ:ม
- การศึกษาดูงานในประเทศ
ส?วนที่ ๔ กิจกรรมเสริมสรUางความรับผิดชอบต?อสังคม จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง
๑๒ ชั่วโมง
๖ ชั่วโมง
๔๔ ชั่วโมง

-๕๕. วิธีการดำเนินการศึกษาอบรม
๕.๑ บรรยาย สัมมนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเนRนการเรียนรูRแบบผูRบริหาร
และการมีส:วนร:วม
๕.๒ การจัดทำรายงานการศึกษากลุ:ม (Group Project: GP)
๕.๓ การศึกษาดูงานในประเทศ
๖. สถานที่ดำเนินการศึกษาอบรม
อาคารสถาบั น วิท ยาการประกั น ภั ยระดั บ สูง สำนั กงานคณะกรรมการกำกั บ และส: งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก และโรงแรมที่มีมาตรฐานเหมาะสม ตลอดจน
สถานที่อื่น รวมทั้งสถานทีศ่ ึกษาดูงานตามที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด
๗. ระยะเวลาการศึกษาอบรม
ระยะเวลาการศึก ษาอบรมระหว:า งเดือ นมิถุน ายน ๒๕๖๔ ถึง เดือ นธัน วาคม ๒๕๖๔
กำหนดการศึกษาอบรมสัปดาหaละ ๑ วัน ทุกวันศุกรa (หรือวันพฤหัสบดีกรณีจำเปOน) ตั้งแต:เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
หรือวัน เวลาทีส่ ถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด
๘. จำนวนผูUเขUารับการศึกษาอบรม
จำนวนผูRเขRารับการศึกษาอบรมไม:เกิน ๘๐ คน
๙. คุณสมบัติผูUเขUารับการศึกษาอบรม
๙.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
๙.๑.๑ สำเร็ จ การศึ ก ษาไม: ต่ ำ กว: า ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท: า ตามที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
๙.๑.๒ มีอายุไม:ตำ่ กว:า ๔๐ ปA ในวันที่ป`ดรับสมัคร
๙.๑.๓ ตRองไม:อยู:ระหว:างการเขRารับการศึกษาอบรมหลักสูตรใด ๆ ที่ตรงกับเวลา
การศึกษาอบรมของหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) กำหนด และมีเวลาเขRารับการศึกษาอบรม
ไดRอย:างเต็มที่
๙.๑.๔ เปOน ผูRที่มีค วามมุ:ง มั่น และตั้ง ใจที่จ ะเขRา รับ การศึก ษาอบรมอย:า งแทRจ ริง
ตRองสามารถเขRาร:วมกิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ
๙.๑.๕ สามารถนำความรูRและประสบการณaที่ไดRรับจากหลักสูตรนี้ไปประยุกตaใชR
ในงาน/หน:วยงาน และสามารถนำไปถ:ายทอดใหRเกิดความรูRความเขRาใจที่ถูกตRองต:อระบบประกันภัย
หมายเหตุ: หากพบภายหลังว?าผูUสมัครมีคุณสมบัติตามขUอ ๙.๑.๑ – ๙.๑.๓ ไม?ครบถUวนตามเกณฑMที่กำหนด
ผูUสมัครจะไม?มีสิทธิ์เขUารับการศึกษาอบรมในครั้งนี้

-๖๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
ผูRที่มีสิทธิเขRารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตRองมีคุณสมบัติเฉพาะอย:างใดอย:างหนึ่ง
ดังต:อไปนี้

หรือหน:วยงานอื่นของรัฐ

๙.๒.๑ สมาชิกสภาผูRแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
๙.๒.๒ กรรมการขององคaกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคaกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๙.๒.๓ ตุลาการศาลยุติธรรม ตั้งแต:ชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป
๙.๒.๔ ตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต:รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตRนหรือเทียบเท:าขึ้นไป
๙.๒.๕ ขRาราชการอัยการ ตั้งแต:ชั้น ๕ ขึ้นไป
๙.๒.๖ ผูR มี ต ำแหน: งทางวิ ช าการ ตั้ ง แต: ร ะดั บ รองศาสตราจารยa ขึ้ น ไป หรื อ เปO น
อาจารยaผูRสอนในสาขาวิชาการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขRองโดยมี
ประสบการณaในการสอนมาแลRวไม:นRอยกว:า ๑๐ ปA
๙.๒.๗ ขRาราชการพลเรือนสามัญหรือขRาราชการประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน:งสายงาน
บริหารระดับตRน หรือสายงานอำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
๙.๒.๘ ขRาราชการทหารชัน้ ยศพลตรี พลอากาศตรี หรือพลเรือตรีขึ้นไป
๙.๒.๙ ขRาราชการตำรวจชัน้ ยศพลตำรวจตรีขึ้นไป
๙.๒.๑๐ กรรมการหรือผูRบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องคaกร หรือสมาคม
ที่เกี่ยวขRองกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และประกันภัย
๙.๒.๑๑ ผูRบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนหรือองคaกรพัฒนาภาคเอกชน
๙.๒.๑๒ บรรณาธิการ หรือผูRประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมีประสบการณaในงาน
ดRานสื่อมวลชนมาแลRวไม:นRอยกว:า ๑๐ ปA
๙.๒.๑๓ บุคคลที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงพิจารณาใหRเขRารับ
การศึกษาอบรม
๑๐. วิธีการรับสมัครผูUเขUารับการศึกษาอบรม
๑๐.๑ ผูRสมัครเขRารับการศึกษาอบรมจะตRองยื่นใบสมัครพรRอมเอกสารประกอบการสมัคร
ตามแบบทีส่ ถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด ดังนี้
๑๐.๑.๑ ภาครัฐ
(๑) กรณี ผูRที่เปOนสมาชิกสภาผูRแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตRองแนบ
หนังสือรับรองตนเอง พรRอมหลักฐานยืนยันคุณสมบัติ เช:น สำเนาหลักฐานการดำรงตำแหน:ง หรือสำเนาบัตร
ประจำตัวที่ระบุตำแหน:งหรือระยะเวลาที่ดำรงตำแหน:ง (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง) เปOนตRน
(๒) กรณีผูRที่สังกัดหน:วยงานราชการ หน:วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน:วยงานอื่น
ของรัฐ ตRองแนบหนังสือรับรองจากผูRบังคับบัญชา/หัวหนRาหน:วยงาน พรRอมสำเนาบัตรขRาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
เจRาหนRาที่ของรัฐ (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง) และหนังสือนำส:งจากหน:วยงานตRนสังกัด

-๗(๓) กรณี ผูRดำรงตำแหน:งที่ปรึกษาดRานการเมือง หรือที่ปรึกษาหน:วยงาน
ภาครัฐ ตRองแนบหนังสือรับรองตำแหน:งจากผูRบังคับบัญชา/หัวหนRาหน:วยงาน พรRอมสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวขRอง
และรับรองสำเนาถูกตRอง
๑๐.๑.๒ ภาคเอกชน
(๑) กรณีเปOนเจRาของกิจการ ตRองแนบหนังสือรับรองตนเอง พรRอมหลักฐาน
หนังสือรับรองกิจการ หรือหนังสือการดำเนินกิจการ (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง)
(๒) กรณีผูRที่ไม:เปOนเจRาของกิจการ ตRองแนบหนังสือรับรองตำแหน:งจากฝ©าย
ทรัพยากรบุคคลขององคaกรตRนสังกัด พรRอมแนบเอกสารโครงสรRางองคaกร (พรRอมรับรองสำเนาถูกตRอง)
๑๐.๒ ผูRสมัครเขRารับการศึกษาอบรมสามารถยื่นใบสมัครไดRที่สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดั บ สู ง อาคารสถาบั น วิ ท ยาการประกั น ภั ย ระดั บ สู ง ชั้ น ๓ หรื อ ผ: า นทางเว็ บ ไซตa สำนั ก งาน คปภ.
www.oic.or.th โดยตRองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไวRทุกประการ
๑๐.๓ ผูR ส มั ค รเขR า รั บ การศึ ก ษาอบรมตR อ งเขR า รั บ การสั ม ภาษณa ต ามวั น เวลา และวิ ธี ก าร
ที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด หากไม:เขRารับการสัมภาษณaจะถือว:าไม:ผ:านการพิจารณาคัดเลือก
เขRารับการศึกษาอบรม
๑๑. กำหนดเวลารับสมัครเขUารับการศึกษาอบรม
เป`ดรับสมัครวันพุธที่ ๗ เมษายน – วันศุกรaที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๒. วิธีการคัดเลือกผูUเขUารับการศึกษาอบรม
๑๒.๑ ผูRสมัครเขRารับการศึกษาอบรมตRองมีคุณสมบัติตามขRอ ๙ และตRองผ:านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑaที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด
๑๒.๒ คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ทรงไวRซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการพิ จารณา
คัดเลือกบุคคลเขRารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล:าว
๑๓. การประกาศรายชือ่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
ประกาศรายชื่ อ บุ ค คลที่ ไดR รั บ การคั ด เลื อ กเขR า รั บ การศึ ก ษาอบรมโดยป` ด ประกาศ ณ สถาบั น วิ ท ยาการ
ประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. และทางเว็บไซตa สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th
๑๔. การรายงานตัว และการเขUาร?วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๑๔.๑ ผูRที่ไดRรับการคัดเลือกใหRเขRารับการศึกษาอบรมตRองมารายงานตัว และเขRาร:วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศตามที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด
๑๔.๒ กรณี ผูR ไดR รั บ การคั ด เลื อ กใหR เขR ารั บ การศึ ก ษาอบรมไม: ม ารายงานตั ว และเขR าร: ว ม
กิจกรรมปฐมนิเทศ ตามขRอ ๑๔.๑ ไม:ว:าดRวยเหตุใด ใหRถือว:าผูRไดRรับการคัดเลือกฯ สละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อ
สำรองเขRารับการศึกษาอบรมต:อไป

-๘๑๕. เกณฑMการสำเร็จการศึกษาอบรม
๑๕.๑ ผูRเขRารับการศึกษาอบรมจะตRองมีระยะเวลาการศึกษาอบรมและเขRาร:วมกิจกรรม
ตลอดหลักสูตร รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ รวมกันไม:นRอยกว:ารRอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการศึกษาอบรม
ทั้งหมด
๑๕.๒ ผูRเขRารับการศึกษาอบรมจะตRองส:งรายงานการศึกษากลุ:ม (Group Project: GP) และ
ผ:านเกณฑaการประเมินตามที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด
๑๕.๓ ผูRเขRารับการศึกษาอบรมที่ผ:านเกณฑaการศึกษาอบรมตามขRอ ๑๕.๑ และขRอ ๑๕.๒
ใหR ถื อ ว: าสำเร็ จ การศึ ก ษาอบรม โดยมีส ิท ธิไ ดRร ับ ประกาศนีย บัต รและเข็ม วิท ยฐานะจากสำนัก งาน
คณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
๑๖. ค?าธรรมเนียมการเขUารับการศึกษาอบรม
เบิกจ:ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส:งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ไม:มีค:าธรรมเนียมการเขRารับ
การศึกษาอบรม ยกเวUน ค:าใชRจ:ายกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศและปbจฉิมนิเทศ ตามขRอ ๑๗
๑๗. ค?าใชUจ?ายกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศและปrจฉิมนิเทศ
กิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศและปbจฉิมนิเทศ ถือเปOนส:วนหนึ่งในหลักสูตรและกิจกรรม
เวลาเรียน โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศจะเปOนไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด
ผูRเขRารับการศึกษาอบรมเปOนผูRรับผิดชอบค:าบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศและ
ปbจฉิมนิเทศ จำนวนท:านละไม:เกิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหRาพันบาทถRวน) โดยตRองชำระเงินในวันรายงานตัว
๑๘. ผลที่คาดว?าจะไดUรับ
ผูRเขRารับการศึกษาอบรมมีความรูRความเขRาใจในหลักการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย
ตลอดจนสามารถนำความรูRที่ไดRรับไปเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือสรRางประโยชนaใหRกับสังคม
๑๙. ผูUรับผิดชอบ
ฝ©า ยสถาบัน วิท ยาการประกัน ภัย ระดับ สูง สำนัก งานคณะกรรมการกำกับ และส:ง เสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

