
 
 

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดรุ่นที่ 1 
โดย ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

 

************************************************************* 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีส่วนช่วยในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นจักรกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ       
และหากประเทศมีการพัฒนาเจริญเติบโต ธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องพัฒนาให้เจริญเติบโตตามด้วย ดังนั้น การจะ
พัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีคุณค่า เพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว                  
จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้ านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน                    
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดของบริษัทประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้มี
ความรู้พ้ืนฐานของการประกันภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน                   
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั้งการพิจารณารับประกันภัยและการจัดการสินไหมทดแทน ให้กับบุคลากรของบริษัทประกันภัย
ผู้ที่ปฎิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี เพ่ือให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้ทันที รวมถึงเพ่ือเป็น     
การสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกนัภัย  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในด้านการประกันภยัให้แกเ่จ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานด้านการประกันภยัเบ็ดเตล็ด  
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 
3. หัวข้อการอบรม (29 ชัว่โมง) 

3.1 ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย (2 ชั่วโมง) 
3.2 ความรู้พ้ืนฐานด้านการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง (3 ชั่วโมง) 
3.3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย (3 ชั่วโมง) 
3.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั่วไป (3 ชั่วโมง) 
3.5 การจัดการด้านการประกันภัยต่อ (3 ชั่วโมง) 
3.6 การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยอุบัติเหตุ (3 ชั่วโมง) 
3.7 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (PL) (6 ชั่วโมง) 
3.8 การประกนัภัยการก่อสร้าง (CAR) (6 ชั่วโมง) 
 

 
 
 
 
 

https://www.msig-thai.com/th/business-insurance/public-liability


4.  เกณฑ์การผ่านการอบรม 
4.1  ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 80 % ของระยเวลาอบรมทั้งหมด 
4.2  ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม โดยคะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่า 60 % ของคะแนนสอบ 

โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อจึงจะถือว่าผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้และไดร้บัใบประกาศนียบัตร 
 

5. ผู้เข้ารับการอบรม     
 เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือที่เกี่ยวข้องที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี จำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน 
 
6. วิธีการอบรม 
 รปูแบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) ผ่าน Zoom Meeting 
 
7. กำหนดการอบรม 
    ระยะเวลาการอบรม 5 วัน (29 ชั่วโมง) โดยกำหนดการอบรมในวันอังคาร และพฤหัสบดี ระหว่างวันอังคารที่ 21
กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที ่9 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดตามตารางอบรม)   
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ดประจำปี 2564-66 
 คณะกรรมการประกนัภัยเบ็ดเตล็ดประจำปี 2564-66 
 
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

นางสาวชนาทิพย์ ไชสอน  เจ้าหน้าที่อาวุโส 
โทร 0 2108 8399 ต่อ 1212   E-mail : Chanatip@tgia.org 
นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล รองผู้จัดการ 
โทร 0 2108 8399 ต่อ 1203   E-mail : Nuntaporn@tgia.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ตารางอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหนา้ที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดรุ่นที่ 1 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา หวัข้อ วิทยากร 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
(วันพฤหัสบดี) 

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดโครงการอบรม ประธานชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
09.15 - 10.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม 
10.00 – 12.00 น. ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ 

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย 
สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

13.00 – 16.00 น. ความรู้พ้ืนฐานด้านการประกันภัย 
และการบริหารความเสี่ยง 

นางสาวกัลยา จุกหอม 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส  
สายงานวิชาการ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 
(วันอังคาร) 

09.00 – 12.00 น. กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ประกันภัย 

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี 
สำนักงาน คปภ. 

13.00 – 16.00 น. การประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั่วไป นางสาวจิรายุ วราภรณ์ 
รองประธาน 
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 
(วันอังคาร) 

09.00 – 16.00 น. การประกนัภัยการก่อสร้าง (CAR) นายฮากีม เบ็ญราฮีม  
กรรมการ 
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

13.00 – 16.00 น. นายเอกภพ บุญอยู่ 
Crawford & Company (Thailand) Ltd. 

วันที ่4 สิงหาคม 2565 
(วนัพฤหัสบดี) 

09.00 – 16.00 น. การประกนัภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก (PL) 

ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ   
ทีป่รึกษา 
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 
(วนัอังคาร) 

09.00 – 12.00 น. การประกันภัยสุขภาพ และการ
ประกันภัยอุบัติเหตุ 

นางนันทินี ชินวรรณโน 

รองประธาน 
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพ 

13.00 – 16.00 น. การจดัการด้านการประกันภัยต่อ อาจารย์ดวงดาว วิจักขณ์จารุ 
สถาบันประกันภัยไทย (TII) 

16.00 – 16.30 น. ทดสอบหลังการอบรม 
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