
 
 

ตารางการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๗ 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

วันและเวลา กิจกรรม  

๑๘ ส.ค. ๖๐ 

                                                           เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 ปาฐกถาพิเศษ โดยประธานกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

หัวข้อ นโยบายภาครัฐกับบทบาทประกนัภัยในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 
 

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ น. เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก 
กับทิศทางอนาคตประเทศไทย 

 

การปรับตัวของสถาบันการเงินไทย 
ในยุค Digital Economy 

๒๕ – ๒๗ ส.ค. ๖๐ 

ปฐมนิเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาว วปส. (ตา่งจังหวัด) 
 นโยบายของส านกังาน คปภ. กับความท้าทายในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยัในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
 บทบาท อ านาจหน้าที ่และภารกจิของส านักงาน คปภ. ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล  
 ความรู้ที่จ าเป็นเรื่องการประกันภยั: “หลักการและกฎหมายพื้นฐานการประกันภัยที่เกีย่วขอ้ง”  
 การบรรยาย หลกัเกณฑ์ วธิีการท ารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP)  
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาว วปส. 

 

๑ ก.ย. ๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.  

บทบาท และโอกาสการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ของประเทศไทยในเวทีอาเซียน 

 

การประเมิน FSAP สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
ของอุตสาหกรรมประกันภยัไทย 

 

 

๘ ก.ย. ๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.  

รู้เขารู้เรา ก่อนการลงทุนใน CLMV 
 

กลยุทธก์ารบริหารความเส่ียง 
ของธุรกิจกบัการประกันภยั 

 

 

๑๕ ก.ย. ๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
ในบริบทสังคมไทยยุคใหม่ 

(การประกันภัยรถยนต์: Motor Insurance) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 
ในบริบทสังคมไทยยุคใหม่ 

(การประกันภัยทรัพย์สิน:  Property and Casualty 
Insurance) 

 

 

๒๒ ก.ย. ๖๐ 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Project) ครั้งที่ ๑ 
 

 หัวข้อรายงานการศึกษากลุ่ม 
 

Thai Insurance Industry – Challenges and Reforms บทบาทของการประกันวินาศภยั 
กับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคมไทย 
 

 
 
 
 
 
 



 
วันและเวลา กิจกรรม  

๒๙ ก.ย. ๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

เจาะลึกธุรกิจการขนส่งทางทะเล 
กับกฎหมายประกันภัยทางทะเล 

ฉบับแรกของประเทศไทย 
 

บทบาทของการประกันวินาศภยักับการบริหาร 
ความเส่ียงและการบริหารงบประมาณของภาครัฐ 

 

ประเด็นร่วมสมัย 
หัวข้อ “การเดินหนา้ประเทศไทย

กับโครงการ 
East Economic Corridor : EEC 

ในบริบทต่อภาคการเงิน 
 

๖ ต.ค. ๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.  

New Trends In Agriculture  
and Catastrophe Insurance 

 

โอกาสของ Healthcare  
และธุรกิจประกันภัยไทยใน CLMV 

 

๓ พ.ย. ๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

Insurance Challenges of Regulations  
in the Digital Age 

 

New Era of Thailand Digital Economy 
 

การใช้ Big Data 
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
ในอุตสาหกรรมประกันภัย 

 

๙ – ๑๕ พ.ย. ๖๐ 
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 

๒๔ พ.ย. ๖๐ 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

รายงานความคืบหนา้ 
การจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม 

 (Group Project) ครั้งที่ ๒ 
 

 โครงร่างรายงานการศึกษากลุ่ม 
 

การเตรียมพร้อมรับนโยบายภาษ ี
ในยุคดิจิทัล 

 

Effective Strategies  
and Opportunities Arising 

from InsurTech and Artificial 
Intelligence 

 

๘ ธ.ค. ๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์กับการประกันภัย
ความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber Risk Insurance)  

พร้อมกรณีศึกษา 
 

อนาคตและทิศทาง 
ของ Reverse Mortgage ในประเทศไทย 

 

ประเด็นร่วมสมัย 
หัวข้อ “Blockchain to Enable 

Streamlined Insurance 
Operations” 

 

๑๕ – ๑๖ ธ.ค. ๖๐ 
ศึกษาดูงานในประเทศ ในต่างจงัหวัด 

“อนาคตของพลังงานทดแทนกับการพัฒนาประเทศ” 

 

๒๒ ธ.ค .๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ทิศทางของธรุกิจประกนัชีวิต 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิและสังคมไทย

  

Life Insurance : Ownership and Investment 
Considerations 

 

ธุรกจิประกันชีวิตกับโอกาส 
และวกิฤตในสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันและเวลา กิจกรรม  

๕ ม.ค. ๖๑ 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

รายงานความคืบหนา้ 
การจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  

(Group Project) ครั้งที่ ๓ 
 

 บทที่ ๑ บทน า 
 บทที่ ๒ การวิเคราะห์ประเด็นการศึกษา 
 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชวีิตส าหรับสังคมผู้สูงอายุ  
(New Products Development For Aging Society) 

 

ประกนัชีวิต 
กับการวางแผนภาษีมรดก 

 

๑๒ ม.ค. ๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

บริบทของการเป็นผูน้ าองคก์รในการพัฒนาประเทศ  
(Leadership for Thailand 4.0) 

 

เจาะลกึการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(Anti Money Laundering: AML) 

ในธุรกิจประกนัภัย  
 

๑๙ ม.ค. ๖๑ 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  

รายงานความคืบหนา้ 
การจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  

(Group Project) ครั้งที่ ๔ 
 

 บทที่ ๓ ขอ้เสนอแนะ 
 บทที่ ๔ สรุปข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน  

          สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 

เทคนิคการเจรจาและระงับข้อขัดแย้ง 
ทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ  

พร้อมกรณีศึกษา 
 

๒๖ ม.ค. ๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น.  

ธรรมะส าหรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารยุคใหม่  
(Change Innovation Idealism Freedom) 

 

Creativity Thinking In New Era 
 

๒ ก.พ. ๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๔๕ น.  

CSR (Corporate Social Responsibility) 
VS CSV (Creating Shared Value) 

 

เจาะลึกบทบาทคนกลางประกันภัย 
กับพฤติกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล 

 

๙ ก.พ. ๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๔๕ น.  

การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในการบริหารธรุกจิในยุคดิจทิัล 

 

Anti – Corruption and Ethical Leadership 
 

วันที ่๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๖๑ 
น าเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) และประเมินผลและวิพากษห์ลักสูตร ณ ตา่งจังหวัด 
พิธีปิดหลักสตูร ฯ และงานเลี้ยงปิดหลกัสูตร ฯ 

 
หมายเหตุ : หัวข้อ วิทยากร และสถานที่อบรม รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น  
               และความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 


