
 
 

เอกสารประกอบการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันที/่เวลา หัวข้อการบรรยาย/เสวนา วิทยากร 

วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศ 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

บทบาทส านักงาน คปภ. กับการพัฒนา 
ธุรกิจประกนัภัย 

๑. คุณวราวรรณ  เวชชสัสถ์       
รองเลขาธิการ ด้านก ากับ 

๒. คุณสมชาย  ปัญญาภรณ์       
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายประกันภัยภูมิภาค 

๓. คุณสมประโชค  ปิยะตานนท์  
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย 

๔. คุณวสุมดี  วสีนนท์              
     ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐาน  
     การก ากับ 

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

Pre-Course (๑) 
การประกนัวนิาศภยักบัการบริหารความเสี่ยงภัย

ของประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจ 

๑. คุณจีรพันธ์  อัศวธนกุล  
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 

๒. คุณอานนท์  วังวสุ  
นายกสมาคมประกันวนิาศภัยไทย 

๓. คุณเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์  
กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา  
สมาคมประกนัวินาศภัยไทย 

๔. ดร.นิรัตน์  ทรัพย์ทวีธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน 
(ผู้ด าเนินการเสวนา) 

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

บทบาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการดูแล   
สิทธิประโยชนข์องประชาชนด้านการประกันภัย 

 

๑. คุณตนุภัทร  รัตนพูลชัย     
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน ์

๒. คุณนพดล  สันติภากรณ์ 
เลขาธิการสมาคมประกันวนิาศภยัไทย 

๓. คุณอรัญ  ศรีว่องไทย  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย 
และกฎระเบียบ             
สมาคมประกนัวินาศภัยไทย 
(ผู้ด าเนินการเสวนา) 

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

Pre-Course (๒) 
การประกันชีวิตกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต 

๑. คุณสาระ  ล่ าซ า  
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

๒. คุณวิพล  วรเสาหฤท 
กรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย 

๓. คุณสัตยา  เทพบรรเทิง  
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

๔. คุณศิริภรณ์  พุทธรักษ์  
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต 

      และทีป่รึกษาการเงิน (ผู้ด าเนนิการเสวนา) 

ประวัติ/CV%20คุณจีรพันธ์ฯ.pdf
ประวัติ/ประวัติ%20นายอานนท์%20วังวสุ%20.doc
ประวัติ/ประวัติคุณเรืองเดช%20(1).doc
ประวัติ/KSE_ประวัติคุณนพดล%20สันติภากรณ์.pdf
ประวัติ/ประวัติย่อคุณอรัญ%20ศรีว่องไทย56.doc
ประวัติ/ประวัติ%20คุณสาระ%20ล่ำซำ.docx
ประวัติ/K.Vipon.pdf
ประวัติ/ศิริภรณ์%20พุทธรักษ์_2557.doc


 

วันที/่เวลา หัวข้อการบรรยาย/เสวนา วิทยากร 

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

การบริหารความเสี่ยงและการวางแผน 
การประกันภัย 

คุณอานนท์  โอภาสพิมลธรรม 
อุปนายกสมาคมประกนัวินาศภัยไทย 
และกรรมการที่ปรึกษา 

วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถึงวันอาทิตยท์ี่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กิจกรรมรับน้อง 

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

ประกันภัยกับการบริหารความเสี่ยงภัย 
ของภาคธุรกิจ 

๑. คุณกัณญภัค  ตันติพิพัฒน์พงศ์  
รองประธานสภาผู้ส่งสนิค้าทางเรือ 
แห่งประเทศไทย 

๒. ดร.ธนิต  โสรัตน์  
     อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรม 
     แห่งประเทศไทย 

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

มุมมองความท้าทายของเศรษฐกจิไทย 
ในครึ่งปีหลัง ๒๕๕๗ 

 

๑. ดร.สมชัย  สัจจพงษ์  
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
กระทรวงการคลัง 

๒. คุณอัมพวัน  พิชาลัย 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  

๓. ดร.สุทธาภา  อมรวิวัฒน์  
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
ศูนย์วิจัยเศรษฐกจิและธุรกิจ      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

๔. คุณสุพันธุ์  มงคลสุธ ี
ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

๕. คุณสุรงค์  บูลกุล  
กรรมการรองเลขาธิการ  
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

๖. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

     (ผู้ด าเนินการเสวนา) 
วันพฤหัสบดีท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 

นวัตกรรมกับความยั่งยืนของธุรกิจไทย ดร.เพียงเพ็ญ  บุตรกตัญญู 
ผู้อ านวยการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) 

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

ศักยภาพการแข่งขนัของไทยในภูมิภาคเอเชีย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 
ประธานคณะกรรมการสถาบันนานาชาติ 
เพ่ือเอเชียแปซิฟิกศึกษา  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

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

วิกฤตและโอกาสของธุรกิจไทย 
ในการลงทุนต่างประเทศ 

คุณกิตติ  ต้ังจิตมณีศักดา  
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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

อนาคตการลงทุนในตลาดทุนไทย 
ภายใต้ความผันผวน 

คุณไพบูลย์  นลินทรางกูร 
ประธานสภาธุรกจิตลาดทุนไทย 



 

วันที/่เวลา หัวข้อการบรรยาย/เสวนา วิทยากร 

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

พลังงานกับความมั่งคงที่ย่ังยืนในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

คุณเสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

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

ภาษีกับความสามารถแข่งขนัของธุรกิจไทย คุณสมพงษ์  ตัณฑพาทย์ 
รองอธิบดีกรมสรรพากร 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
ศาลปกครองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด 

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

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
Intelligence Quotient and Emotional 

Quotient (IQ & EQ) 
คุณแสงอุษา  โลจนานนท ์
ผู้อ านวยการบริษัทเอเชีย แปซิฟิก  
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 

วันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
อนาคตประเทศไทยภายใต้ความผันผวน ศาสตราภิชาน ดร.ทนง  พิทยะ 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
ตลาดยุคดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร ดร.อธิป  อัศวนนท์  

รองประธานกรรมการธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หอการค้าไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ น. 
ความท้าทายของธุรกิจไทยในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

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

บรรษัทภิบาลกับการพัฒนาธุรกิจที่ย่ังยืน คุณประมนต์  สุธีวงศ์ 
ประธานองคก์รต่อต้านคอรัปชัน่ (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) 

คุณปริญญา  หอมเอนก 
ประธานศูนย์ฝึกอบรมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูล 
“ACIS Professional Center” (ACIS) 

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

การควบรวมกจิการวกิฤตหรือโอกาสของธุรกจิไทย ศาสตราจารยพิ์เศษ กิตติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ 
ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์  
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

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

สุขภาพดีส าหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม  ชัยวัชราภรณ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ทดสอบวิจัยวัสดุ  
และอุปกรณ์ทางการกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

การบริหารองค์กรแบบ  
White  Ocean  Strategy 

คุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตต้ิง 
คอมมูนิเคชัน่ จ ากัด 

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

ธรรมะกับผู้บริหาร พระไพศาล วิสาโล 

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

โภชนาการเพ่ือสุขภาพที่ดี 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์ 
อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 

 



 

วันที/่เวลา หัวข้อการบรรยาย/เสวนา วิทยากร 

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

ศึกษาดูงานในประเทศ ๒ 

 
 

พิธีปิดหลักสูตรฯ และรับเกียรติบัตร 

หมายเหตุ : หัวข้อ วิทยากร และสถานที่อบรม รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานขอสงวนสิทธิ์ 
              ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




