
 
 

ตารางการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วันและเวลา กิจกรรม สถานที ่

วนัอังคารที่ ๓ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

 พิธีเปิดการศึกษาและปาฐกถาพิเศษ 
ประธานในพิธี : คุณประเวช  องอาจสิทธิกลุ เลขาธกิาร คปภ. 
 ปฐมนิเทศหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 

 กิจกรรมเช่ือมความสมัพันธ์ (รุ่นพี่ รุ่นน้อง) 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 
ส านักงาน คปภ. 

วันพฤหัสบดีที ่๕ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น.  

 

บทบาทส านักงาน คปภ. กับการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
 ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มคีวามมั่นคงและเสถียรภาพ 
 ความส าคญัของธุรกิจประกันภัยกับประชาชนและภาคส่วนอ่ืน 
 การส่งเสริมความรู้และการบรกิารประชาชนด้านการประกันภัยในภูมิภาค 
 กฎหมายว่าด้วยการประกันภยักับการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยั 
 การก ากับดูแลความมั่นคงของบริษัทประกันภัย 

 

๑. คุณวราวรรณ  เวชชสัสถ ์     รองเลขาธิการ ด้านก ากับ 
๒. คุณสมชาย  ปัญญาภรณ์      ผู้ช่วยเลขาธิการ สายประกันภัยภมูิภาค 
๓. คุณสมประโชค  ปิยะตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย 
๔. คุณวสมุดี  วสีนนท์             ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการก ากับ 

 

วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น.  

 
 

Pre-Course (๑) การประกันวินาศภัยกับการบริหารความเสี่ยงภัยของประชาชน 
และผู้ประกอบการธุรกิจ 
 บทบาทของธรุกิจประกันวินาศภัยในการเสรมิสร้างความมั่นคงภาคประชาชนและภาคธรุกิจ 
 การลดภาระความเสี่ยงภัยและบรรเทาความเสียหายให้แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
 การส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการประกันภัย 
 

เสวนาโดย 
๑.  คุณจีรพันธ์  อัศวธนกุล ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 
๒.  คุณอานนท์  วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
๓.  คุณเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
ดร.นิรตัน์  ทรัพย์ทวีธรรม 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน 

 

วันพฤหัสบดีที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

บทบาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
ด้านการประกันภัย 
 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกบัการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถและความคุ้มครองตามสญัญาประกนัภัย 
 

เสวนาโดย 
๑. คุณตนภุัทร  รัตนพูลชัย    ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
๒.   คุณนพดล   สันติภากรณ์   เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ผู้ด าเนินรายการ 
คุณอรญั  ศรีว่องไทย  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยีบ  
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 



วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

Pre-Course (๒) การประกนัชีวติกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 
 ความส าคัญ ประโยชน์ และการวางแผนการประกันชีวิต 
 บทบาทของการประกันชีวิตในการส่งเสริมความมั่นคงให้กับภาคประชาชน 
 แนวโน้มทิศทางตลาดประกันชีวิต 
 

เสวนาโดย 
๑. คุณสาระ  ล่ าซ า นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
๒. คุณวิพล  วรเสาหฤท กรรมการบรหิาร สมาคมประกันชีวิตไทย 
๓. คุณสตัยา  เทพบรรเทิง ผู้จัดการทัว่ไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต บริษทั เอไอเอ จ ากัด 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
คุณศิรภิรณ์  พุทธรักษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการประกันภัย  
 การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
 การวางแผนการประกันภยั 
 มุมมองการพิจารณาท าประกนัภัยให้ได้รับประโยชนส์ูงสุด 
 

คุณอานนท์  โอภาสพมิลธรรม 
อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและกรรมการที่ปรึกษา 

 

วันเสารท์ี่ ๒๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถึงวันอาทิตย์ที ่๒๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กิจกรรมรับน้อง 
 

 

วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

ประกันภัยกับการบริหารความเสี่ยงภัยของภาคธุรกจิ 
 ความเชื่อมโยงธุรกิจประกันภยักับธุรกิจอ่ืน 
 การใช้ประโยชน์จากการประกันภัยในเชิงการบริหารความเสี่ยงภัย 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจาการประกนัภัย 
 

เสวนาโดย 
๑.  คุณกัณญภัค  ตันติพิพัฒน์พงศ์ รองประธานสภาผูส้่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
๒.  ดร.ธนิต  โสรัตน์  อดตีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
 

มุมมองความท้าทายของเศรษฐกจิไทยในครึ่งปีหลัง ๒๕๕๗ 
 

เสวนาโดย 
๑. ดร.สมชัย  สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
๒. คุณอัมพวัน  พิชาลัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
๓. ดร.สุทธาภา  อมรวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวุโส ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกจิ  
      ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
๔. คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๕. คุณสรุงค์  บูลกุล กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
ดร.อภสิิทธ์ิ  อนันตนาถรัตน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่บริษัท กรุงเทพประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 

 

วันพฤหัสบดีที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

นวัตกรรมกับความยั่งยืนของธุรกิจไทย 
 ทิศทางและแนวโน้มของการคดิค้นนวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มมลูคา่เชิงธุรกิจ 
 แนวคิดและการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของนักธุรกิจและอตุสาหกรรมไทย 
 การเตรยีมความพร้อมของบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
 ปัจจัยความส าเร็จ การสนับสนุนด้านนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่เพื่อการแข่งขัน 
 ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจไทยกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  
 

ดร.เพียงเพญ็  บุตรกตญัญ ู
ผู้อ านวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

 



วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

ศักยภาพการแข่งขนัของไทยในภูมิภาคเอเชีย 
 ศักยภาพและการเจริญเติบโตของธุรกิจไทย  
 การส่งเสริมและเพิม่ศักยภาพของธุรกิจไทยเชิงสร้างสรรค ์
 ปัจจัยความส าเรจ็การสนับสนนุนโยบายการเตรียมพร้อมบุคลากรในการแข่งขัน  

 
ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณ ี

ประธานคณะกรรมการสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

วันพฤหัสบดีที ่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

วิกฤตและโอกาสของธุรกิจไทยในการลงทุนต่างประเทศ 
 ทิศทาง และสถานการณ์การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศ 
 ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการลงทนุในต่างประเทศ 
 การเตรยีมความพร้อมและประโยชน์จากการลงทุนในต่างประเทศ 

 
คุณกิตติ  ตั้งจิตมณีศักดา  

เลขาธิการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
 

อนาคตการลงทุนในตลาดทุนไทยภายใต้ความผันผวน 
 ทิศทางเศรษฐกิจโลก และภมูภิาคเอเชีย สถานการณ์ทางการเมอืง/เศรษฐกิจ 
การเงิน/การคลังที่มผีลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
 การเตรยีมพร้อมและการปรบัตัวของไทยกับความผันผวนต่างๆ  
 

คุณไพบูลย์  นลินทรางกูร 
ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

 

วันพฤหัสบดีที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

พลังงานกับความมั่งคงที่ย่ังยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

คุณเสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

ภาษีกับความสามารถแข่งขนัของธุรกิจไทย 
 แนวโน้มและทิศทางภาษีของไทยในอนาคต 
 นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของไทยในการรองรับการแขง่ชันในอนาคต  
 ความเชื่อมโยงระบบภาษีของไทยกับภูมภิาค 
 

คุณสมพงษ์  ตัณฑพาทย ์

รองอธิบดีกรมสรรพากร 

 

วันพฤหัสบดีที ่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

ศาลปกครองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 บทบาทของศาลปกครองกบัวิธีพิจารณาข้อพิพาททางปกครอง 
 การด าเนินกระบวนการพจิารณาคดปีกครองในการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน 
 กระบวนการยตุิธรรมทางปกครองกับการสร้างธรรมาภิบาล 
 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถึงวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
 

 

วันพฤหัสบดีที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

Intelligence Quotient and Emotional Quotient (IQ & EQ) 
 ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในการบริหาร 
 การสร้างสมดลุของชีวิตกับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศิลปะสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของผู้บริหาร 
 

คุณแสงอุษา  โลจนานนท์ 
ผู้อ านวยการบริษัทเอเชีย แปซิฟิก อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 



วันพุธที ่๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อนาคตประเทศไทยภายใต้ความผันผวน 
 อนาคตของประเทศไทยภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ศาสตราภิชาน ดร.ทนง  พิทยะ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

วันพฤหัสบดีที ่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

ตลาดยุคดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร  
 เข้าใจถึงแนวคิด และกระบวนการการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้า 
 การประยุกต์ส าหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์หรือบริการในการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าในยุคดิจิทลั 
 การวางแผนการตลาดโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการเพิ่มโอกาสการแข่งขัน 
 ปัญหาและอุปสรรคของลูกค้าสัมพันธ์กับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ดร.อธิป  อัศวนนท์  
รองประธานกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หอการค้าไทย 

 

วันพฤหัสบดีที ่๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

ความท้าทายของธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ทิศทางของธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (Asian Economic Community : AEC)  
 ยุทธศาสตรเ์ชิงรุกของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธรุกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

 

ม.ร.ว.ปรดีิยาธร  เทวกุล 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

บรรษัทภิบาลกับการพัฒนาธุรกิจที่ย่ังยืน 
 เข้าใจแนวคิด แนวปรัชญา และหลักการสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานส าหรับองค์กรและประชาชน 
 การก าหนดบทบาท การเตรียมความพร้อม และการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 
 แนวคิดการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 

คุณประมนต์  สุธีวงศ ์
ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) 

 

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศึกษาดูงานในประเทศ ๑ 
 

 

วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับภัยคุกคาม (Cyber Security) 
 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยดา้นข้อมูลสารสนเทศ 
 ระบบความปลอดภัยในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
 การเตรยีมความพร้อมของบุคลากรในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในระบบข้อมลูสารสนเทศ   

 

คุณปรญิญา  หอมเอนก 
ประธานศูนยฝ์ึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูล 

“ACIS Professional Center” (ACIS) 

 

วันพฤหัสบดีที ่๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

การควบรวมกิจการ วิกฤตหรือโอกาสของธุรกจิไทย 
 ทิศทาง และแนวโน้มเกี่ยวกับการควบรวมกิจการในโลก และในประเทศไทย 
 ความส าคญั และประโยชน์ของการควบรวมกิจการต่อเศรษฐกจิยุคปัจจุบัน 
 วิกฤตหรือโอกาสของธุรกิจไทยกับการควบรวมกิจการ 
 ปัญหา และอุปสรรคของการควบรวมกิจการ 
 ทิศทางของการควบรวมกิจการหลังเปดิเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ 
ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

 



วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
 
 
 
 

สุขภาพดีส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม  ชัยวัชราภรณ ์
ผู้อ านวยการศูนย์ทดสอบวิจยัวัสด ุและอุปกรณ์ทางการกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วันพฤหัสบดีที ่๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

การบริหารองค์กรแบบ White  Ocean  Strategy  
 แนวทางในการบริหารองค์กร White  Ocean   
 กระบวนการพัฒนาความคิดและพัฒนาทรัพยากรบุคคลน าองค์กรสู่ White  Ocean   
 การประยุกต์ใช้ความคิด White  Ocean ในการท างาน 

 
คุณดนัย  จันทรเ์จ้าฉาย 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

 

วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
 

ธรรมะกับผู้บริหาร 
 

พระไพศาล วิสาโล 

 

วันพฤหัสบดีที ่๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
 

โภชนาการเพ่ือสุขภาพที่ดีส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 

อาจารยส์ง่า  ดามาพงษ์ 
อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 

 

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถึงวันอาทิตย์ที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศึกษาดูงานในประเทศ ๒ 
 

 

 พิธีปิดหลักสูตรฯ และรับเกียรติบัตร 
 

 

  หมายเหตุ : หัวข้อ วิทยากร และสถานที่อบรม รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น  
                และความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 


