ที่ ชร. 9/2559
30 มิถุนายน 2559
เรื่อง

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์” รุ่นที่ 1

เรียน

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. โครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์” รุ่นที่ 1
2. ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

ด้วยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ได้ดาเนินโครงการ
อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ของบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ ดี
ต่ อ ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ด้ ว ย ซึ่ ง โครงการอบรมดั ง กล่ า วได้ ก าหนดจั ด อบรมในวั น อั ง คาร ระหว่ า งวั น อั ง คารที่
26 กรกฎาคม ถึ ง วั นอั งคารที่ 13 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 39 ชั่ วโมง ณ ห้องประชุ ม 221 ชั้ น 2 อาคาร 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ชมรมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ที่มีประสบการณ์
เบื้ องต้ น ในส่ ว นงานการรับ ประกัน ภัย รถยนต์ จ านวน 2 ท่ า น โดยไม่ เสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยใดๆ ทั้ ง สิ้ น และหากประสงค์
ส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มมากกว่า 2 คน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยขอความกรุณา
ส่งรายชื่ อผู้เข้าอบรมในใบสมัครอบรมตามสิ่งที่ส่ งมาด้ว ย 2 กลั บมายังนางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉั ตรสกุล โทรสาร
0 2256 6040 หรือ E-mail: nongrat@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 จักขอบคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายวัลลภ จิตต์สนอง)
ประธานชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
โทรศัพท์: 0 2256 6032-8 ต่อ 523
โทรสาร: 0 2256 6040

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1
โดย ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
*******************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ธุรกิจประกันวินาศภั ย เป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีส่วนช่วยในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นจักรกลที่สาคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ และหากประเทศมีการพัฒนาเจริญเติบโต ธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องพัฒนาให้เจริญเติบโตตามด้วย
ดัง นั้น การจะพั ฒ นาธุรกิจ ประกัน วิ นาศภัยให้เจริญ เติบ โตเป็ น องค์กรที่มี ความน่ าเชื่อถือ จาเป็ น อย่ างยิ่ ง
ที่จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณค่า เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
การประกันภัยยานยนต์ เป็นการประกันภัย ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการดาเนินงานต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดทาโครงการ
อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์เบื้องต้น
ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
3. หัวข้อการอบรม
3.1 ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย และการพัฒนาบุคลากร
3 ชั่วโมง
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับการประกันภัยรถยนต์
3.2 ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการประกันภัยเบื้องต้น
3 ชั่วโมง
3.3 บทบาทและหน้าที่ของสานักงาน คปภ. ในการกากับดูแลบริษัทประกันภัย
3 ชั่วโมง
คาสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์
3.4 บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของคนกลางประกันภัย
3 ชั่วโมง
3.5 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ
6 ชั่วโมง
3.6 การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่สาคัญของการประกันภัยรถยนต์
3 ชั่วโมง
3.7 เงื่ อนไขกรมธรรม์ประกัน ภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครอง
3 ชั่วโมง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
3.8 เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย
6 ชั่วโมง
3.9 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ความเสี่ยงภัยที่ควรรู้ และ
6 ชั่วโมง
เทคนิคการพิจารณารับประกันภัย
3.10 การใช้บริการข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ในระบบ TGIA Motor Service
3 ชั่วโมง
การใช้บริการข้อมูลราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK)
รวม 39 ชั่วโมง

4. วิธีการอบรม และวิทยากร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักพื้นฐานการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการใช้งานที่ตนรับผิดชอบ รูปแบบการอบรมจึงเป็นแบบการบรรยาย และอภิปราย
เพื่ อสามารถแลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์ ระหว่ า งผู้ เข้า อบรมกับ วิ ท ยากร โดยวิ ท ยากรจะประก อบด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละเนื้อหานั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และประโยชน์สูงสุด
5. ผู้เข้ารับอบรม (100 คน)
เจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณารั บ ประกัน ภัย
การรับประกันภัยรถยนต์

จากบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ป ระสบการณ์ เ บื้ อ งต้ น ในส่ ว นงาน

6. เงื่อนไขการรับรางวัล และประกาศนียบัตร
6.1 ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีชั่วโมงการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนรวมของ 39 ชั่วโมง
(ไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมงที่อบรม)
6.2 หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 6.1 ไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินผลความรู้ตามข้อ 6.3
6.3 การทดสอบประเมินผล ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีผลคะแนนการสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
6.4 หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 6.3 ไม่มีสิทธิรับวุฒิบัตร
6.5 รางวัลผู้ได้รับการประเมินความรู้สูงสุด 1-3: ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคะแนนสอบประเมินความรู้สูงสุด ลาดับ
ที่ 1-3 และตรงตามเกณฑ์ตาม ข้อ 5.1
7. กาหนดการอบรม
ระยะเวลาการอบรม 8 วัน โดยจะอบรมในวันอังคาร ระหว่างวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ 13
กันยายน 2559 (ตามตารางการอบรม)
8. สถานที่อบรม
ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ประจาปี 2558-60
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
นางสาวอรวรรณ สุวรรณทวี
นายวุฒิ วุฒิวฒ
ั นากุล
นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล

โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 514
โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 520
โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 523

E-mail: orawan@tgia.org
E-mail: wut@tgia.org
E-mail: nongrat@tgia.org



ตารางอบรม “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พจิ ารณารับประกันภัยรถยนต์” รุ่นที่ 1
วันเดือนปี

เวลา

26

08.30-09.00 น.

กรกฎาคม
2559

(วันอังคาร)

หัวข้อการอบรม

พิธีเปิด โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พจิ ารณารับ
ประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1
09.00-12.00 น. - ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย และการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิทยากร
นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์
 ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา
 ผู้อานวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

- ภาษาอั งกฤษเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การประกั น ภั ย นางสมพร ธนะศร
รถยนต์
 คณะกรรมการชมรมพิจารณารั บประกันภั ย ยาน
ยนต์

2 สิงหาคม
2559

13.00-16.00 น.

ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการ
ประกันภัยเบื้องต้น

09.00-12.00 น.

บทบาท และหน้าที่ของสานักงาน คปภ. ในการ นายนุกูล สวนขวัญ
กากับดูแลบริษัทประกันภัย คาสั่งนายทะเบียนที่  ผู้อานวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 1
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์
สานักงาน คปภ.

13.00-16.00 น.

บทบาท หน้ าที่ และจรรยาบรรณของคนกลาง นายจิตวุฒิ ศศิบุตร
ประกันภัย
 นายกสมาคมนายหน้าประกันภัย

09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาค
สมัครใจ

09.00-12.00 น.

การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่สาคัญของการ ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท
ประกันภัยรถยนต์
 เลขาธิการสานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

13.00-16.00 น.

นายประสิทธิ์ คาเกิด
 รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

(วันอังคาร)

9 สิงหาคม
2559

(วันอังคาร)

16 สิงหาคม
2559

(วันอังคาร)

23 สิงหาคม
2559

(วันอังคาร)
30 สิงหาคม
2559

(วันอังคาร)
6 กันยายน
2559

(วันอังคาร)

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
(พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535) และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
09.00-12.00 น. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
13.00-16.00 น. และเอกสารแนบท้าย

นางสาวกัลยา จุกหอม
 ผู้ช่วยผู้อานวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย

นายอาภากร ปานเลิศ
 ผู้อานวยการ ฝ่ายสานักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ สานักงาน คปภ.
และ
นางสาววิไลรัตน์ แสงแก้ว
 ผู้อานวยการ ฝ่ายกากับผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย 2 สานักงาน คปภ.

นายอรัญ ศรีว่องไทย
 ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ความเสี่ยงภัยที่ นางสาวจันทร์เพ็ญ เหลืองเจริญ
ควรรู้ และเทคนิคการพิจารณารับประกันภัย
 รองประธานชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
นายนิคม สว่างศรี
 ที่ปรึกษาชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

09.00-12.00 น.

- การใช้บริการข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ นายพิษณุวัฒน์ อ้วนสะอาด
ในระบบ TGIA Motor Service
 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จากัด (TID)
- การใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ราคากลางรถยนต์ ( TGIA นายวัลลภ จิตต์สนอง
BOOK)
 ประธานชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

วันเดือนปี

เวลา

6 กันยายน
2559

13.00-16.00 น.

(วันอังคาร)

13 กันยายน
2559

09.00-12.00 น.

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

- สรุ ปโครงการอบรมหลั ก สู ต รการพิ จ ารณารั บ นายวัลลภ จิตต์สนอง
ประกันภัย รุ่นที่ 1
 ประธานชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
- ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ

นายเกษม สังข์ภิรมย์
 ผู้อานวยการฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด

การสอบวัดผลประเมินความรู้ ครัง้ ที่ 1

ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

(วันอังคาร)
แจ้งให้ทราบ 09.00-12.00 น. การสอบวัดผลประเมินความรู้ ครัง้ ที่ 2
อีกครั้ง
แจ้งให้ทราบ 09.00-12.00 น. รับใบประกาศนียบัตร
อีกครั้ง

ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

