เอกสำรแนบท้ำยประกำศฯ
เรื่อง กำรรับสมัครเข้ำรับกำรศึกษำอบรม วปส.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
และรายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับการศึกษาอบรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๖ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................................................
๑. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑.๑ ส่ ำ เร็ จ กำรศึ ก ษำไม่ ต่ ำ กว่ ำ ปริ ญ ญำตรี หรื อ เที ย บเท่ ำ ตำมที่ ส่ ำ นั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือส่ำนักงำน ก.พ. รับรอง
๑.๑.๒ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๔๐ ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
๑.๑.๓ เป็น ผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรอบรมหลั กสู ตร วปอ./วปรอ./ปปร./นบส./สจว./
วตท./ พตส./บรอ./TEPCOT/วพน./นบปส. หรือหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่ำ
๑.๑.๔ เป็นผู้ที่มีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้ำรับกำรอบรมอย่ำงแท้จริง ต้องสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของกำรศึกษำอบรมตลอดหลักสูตรทุกประกำร
๑.๑.๕ สำมำรถน่ ำ ควำมรู้ ที่ไ ด้รั บจำกกำรศึ กษำอบรมไปใช้ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ กั บ
หน่วยงำนและระบบเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรประกันภัย
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ รั บ กำรศึ ก ษำอบรมในหลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ หรือสมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
๑.๒.๒ อดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรืออดีตสมำชิกวุฒิสภำ
๑.๒.๓ กรรมกำรขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
๑.๒.๔ ตุลำกำรศำลยุติธรรม ตั้งแต่ชั้น ๓ ขัน้ สูงขึ้นไป
๑.๒.๕ ตุลำกำรศำลปกครอง ตั้งแต่ รองอธิบดีศำลปกครองชั้นต้นหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
๑.๒.๖ ข้ำรำชกำรอัยกำร ตั้งแต่ชั้น ๕ ขึ้นไป
๑.๒.๗ ผู้ มี ต่ ำ แหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ รองศำสตรำจำรย์ ขึ้ น ไป หรื อ เป็ น
อำจำรย์ ผู้สอนในสำขำวิช ำกำรประกันภัย กำรบริหำรควำมเสี่ ยง กำรเงิน หรือสำขำอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี
๑.๒.๘ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญหรือข้ำรำชกำรประเภทอื่นซึ่งด่ำรงต่ำแหน่งสำยงำน
บริหำรระดับต้น หรือสำยงำนอ่ำนวยกำรระดับสูง หรือสำยงำนวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป
๑.๒.๙ ข้ำรำชกำรทหำรชั้นยศพลตรี พลอำกำศตรี หรือพลเรือตรีขึ้นไป
๑.๒.๑๐ ข้ำรำชกำรต่ำรวจชั้นยศพลต่ำรวจตรีขึ้นไป
๑.๒.๑๑ กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของสถำบันกำรเงิน องค์กร หรือสมำคม
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรลงทุน และประกันภัย
๑.๒.๑๒ ผู้บริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจหรือภำคเอกชนหรือองค์กรพัฒนำภำคเอกชน
๑.๒.๑๓ บรรณำธิกำร หรือผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน และมีประสบกำรณ์ในงำน
ด้ำนสื่อมวลชนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี
๑.๒.๑๔ บุคคลทีค่ ณะกรรมกำรสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูงพิจำรณำให้เข้ำรับ
กำรศึกษำอบรม

๒. เนื้อหาของหลักสูต ร วิธี การจัดการศึกษาอบรม ระยะเวลาการศึกษาอบรม เกณฑ์การจบ
การศึกษาอบรม เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรฯ
๓. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำอบรม ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ
๔. กาหนดเวลาการรับสมัคร การคัดเลือก และปฐมนิเทศ
รับสมัครผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม วันที่ ๒๐ เมษำยน – วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก วันที่ ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รำยงำนตัว
วันที่ ๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
ปฐมนิเทศ
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน – วันที่ ๑๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. รายละเอียดวันรับสมัคร สถานที่ และวิธีการสมัคร
รับสมัครระหว่ำงวันที่ ๒๐ เมษำยน – วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลำรำชกำร
โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัครที่ สถำบันวิทยำกำรประกัน ภัยระดับสูง ชั้น ๓ ส่ำนักงำน
คณะกรรมกำรก่ำกับ และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐
๖. การคัดเลือก
๖.๑ วิธีการเข้ารับการคัดเลือก
ให้ บุ ค คลในข้อ ๑ ที่ประสงค์ จะเข้ ำศึก ษำอบรมในหลั กสู ตรฯ ยื่น ใบสมัครพร้อ ม
เอกสำรประกอบกำรสมัครตำมวัน เวลำ และสถำนที่และวิธีกำรสมัครตำมข้อ ๕
๖.๒ วิธีการพิจารณาคัดเลือก
๖.๒.๑ สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง เป็นผู้รับสมัครตำมข้อ ๖.๑
๖.๒.๒ สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง รวบรวมรำยชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น ส่งให้คณะท่ำงำนพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำหลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) พิจำรณำ
คัดเลือกในเบื้องต้น
๖.๒.๓ คณะท่ำงำนพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำหลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.)
เสนอรำยชื่อบุคคลที่มีควำมพร้อมและเห็นสมควรเข้ำรับกำรศึกษำอบรมให้คณะกรรมกำรสถำบันวิทยำกำร
ประกันภัยระดับสูงให้ควำมเห็นชอบและเสนอส่ำนักงำนคณะกรรมกำรก่ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๖.๓ การประกาศรายชื่อ
ส่ำนักงำนคณะกรรมกำรก่ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ประกำศรำยชื่อบุ คคลที่ ได้รับ กำรคัดเลื อกเข้ำรับกำรศึกษำอบรมฯ โดยปิดประกำศ ณ สถำบันวิทยำกำร
ประกันภัยระดับสูง และทำงเว็บไซต์ www.oic.or.th
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