
 
 
 

ก ำหนดกำรบรรยำย 
หลักสูตรวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

หัวข้อ “บทบำทส ำนักงำน คปภ. กับกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัย” 
วันพฤหัสบดีที ่๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗  

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ 

 
 

 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ห้องประชุม 

 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 

ชั้น ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 
“บทบาทส านักงาน คปภ. กับการพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัย” 
 

โดย 
 

๑. คุณวราวรรณ  เวชชสัสถ์ 
รองเลขาธิการ ด้านก ากับ 

๒. คุณสมชาย  ปัญญาภรณ์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายประกันภัยภูมภิาค 

๓. คุณสมประโชค  ปิยะตานนท์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย 

๔. คุณวสุมดี  วสีนนท ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการก ากับ 

 
 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
 

ตอบข้อซักถาม ปดิการบรรยาย 

 
 

หมายเหตุ  ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. 
                     ๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 

ก ำหนดกำรเสวนำ 
หลักสูตรวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

หัวข้อ “กำรประกันวินำศภัยกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงภัยของประชำชน 
และผู้ประกอบกำรธุรกิจ” 

วันอังคำรที่ ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ชัน้ ๒ 
 

 
 

เวลา หัวข้อการเสวนา ห้องประชุม 

 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 

ชั้น ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 

“การประกันวินาศภัยกับการบริหารความเสี่ยงภัย 
ของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ” 

 

โดย 
 

๑. คุณจีรพันธ์  อัศวธนกุล 
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 

๒. คุณอานนท์  วังวสุ 
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

๓. คุณเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์ 
กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
 

ดร.นิรัตน์  ทรัพย์ทวีธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน 

 
 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
 

ตอบข้อซักถาม ปดิการเสวนา 

หมายเหตุ  ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. 
                     ๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 

ก ำหนดกำรเสวนำ 
หลักสูตรวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

หัวข้อ “บทบำทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในกำรดูแลสิทธิประโยชน์ของประชำชน 
ด้ำนกำรประกันภัย” 

วันพฤหัสบดีที ่๑๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ 
 

 
 

เวลา หัวข้อการเสวนา ห้องประชุม 

 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 

ชั้น ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 

“บทบาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในการดูแล 
สิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย” 

 

โดย 
 

๑. คุณตนุภัทร  รัตนพูลชัย 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

๒. คุณนพดล   สันติภากรณ์ 
เลขาธิการ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
 

คุณอรัญ  ศรีว่องไทย 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย 

และกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 

 
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 
ตอบข้อซักถาม ปดิการเสวนา 

หมายเหตุ  ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. 
                     ๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 

ก ำหนดกำรเสวนำ 
หลักสูตรวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

หัวข้อ “กำรประกันชีวิตกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต” 
วันอังคำรที่ ๑๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ 

 
 

 

เวลา หัวข้อการเสวนา ห้องประชุม 

 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 

ชั้น ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 

“การประกันชีวิตกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต” 
 

โดย 
 

๑. คุณสาระ  ล่ าซ า 
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

๒. คุณวิพล  วรเสาหฤท 
กรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย 

๓. คุณสัตยา  เทพบรรเทิง 
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ 

จ ากัด 
 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
 

คุณศิริภรณ์  พุทธรักษ์ 
นายก 

สมาคมตัวแทนประกันชีวติและที่ปรึกษาการเงิน 
 

 
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 
ตอบข้อซักถาม ปดิการเสวนา 

หมายเหตุ  ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. 
                     ๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 

ก ำหนดกำรบรรยำย 
หลักสูตรวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

หัวข้อ “กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงแผนกำรประกันภัย” 
วันพฤหัสบดีที ่๑๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ 

 
 

 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ห้องประชุม 

 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 

ชั้น ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 
“การบริหารความเสี่ยงและการวางแผน 

การประกันภัย” 
 

โดย 
 

คุณอานนท์  โอภาสพิมลธรรม 
อุปนายกสมาคมประกันวนิาศภัยไทย 

และกรรมการที่ปรึกษา 
 

 
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 
ตอบข้อซักถาม ปดิการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. 
                     ๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรเสวนำ 
หลักสูตรวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

หัวข้อ “ประกันภัยกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงภัยของภำคธุรกิจ” 
วันอังคำรที่ ๒๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ 

 
 

 
 

เวลา หัวข้อการเสวนา ห้องประชุม 

 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 

 
ลงทะเบียน 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 

ชั้น ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 

“ประกันภัยกบัการบริหารความเสีย่งภัยของภาคธุรกจิ” 
 

โดย 
 

๑. คุณกัณญภัค  ตันติพิพัฒน์พงศ์ 
รองประธาน 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
๒. ดร.ธนิต  โสรัตน์   

อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

 
ตอบข้อซักถาม ปดิการเสวนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. 

                     ๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 
 

ก ำหนดกำรเสวนำ 
หลักสูตรวิทยำกำรประกนัภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๔ 

หัวข้อ “มุมมองควำมท้ำทำยของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง ๒๕๕๗” 
วันพฤหัสบดีที ่๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ 

 

 
 

เวลา หัวข้อการเสวนา ห้องประชุม 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน 

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง 

ชั้น ๒ 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 

“มมุมองความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปหีลงั ๒๕๕๗” 
 

โดย 
 

๑. ดร.สมชัย  สัจจพงษ์  
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

๒. คุณอัมพวัน  พิชาลัย  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

๓. ดร.สุทธาภา  อมรวิวฒัน์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

๔. คุณสพุันธุ์  มงคลสุธี  
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๕. คุณสุรงค์  บูลกุล  
กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

ผู้ด าเนินการเสวนา 
 

ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 
 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม ปดิการเสวนา 
 
หมายเหตุ  ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. 

                     ๒. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


