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แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และแผนการปฏิบัติงานฝายสถาบัน

วิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำป ๒๕๖๕ 
 
 

การจัดทำแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และ
แผนการปฏิบัติงานฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำป ๒๕๖๕ ประกอบดวยเนื้อหา ๘ ตอน 
ดังนี้ 

• ตอนที่ ๑ การสรุปสถานภาพการดำเนินงานฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงขอเสนอแนะในการแกปญหา 

• ตอนที่ ๒ การรวบรวมปจจัยภายในและภายนอกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมให
สอดคลองกับแผนที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษาตนแบบสถาบันของหนวยงานอื่นๆ ที่มี
ภารกิจคลายกับฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในการเปนศูนยกลางการเรียนรูและ
ฝกอบรม ประกอบดวย 
o ๒.๑ สรุปความสอดคลองของแผนระดับตางๆ ท่ีสอดคลองกับภารกิจของ คปภ. 
o ๒.๒ สรุปการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของสถาบันภาครัฐและเอกชนท่ีทำหนาท่ี

เปนศูนยกลางการเรียนรูและฝกอบรม 

• ตอนที่ ๓ วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค/นโยบาย
เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการดำเนินการ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 
รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ตัวชี้วัดหลัก โครงการ/กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

• ตอนที่ ๔ ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของและประเด็นยุทธศาสตรของฝาย
สถาบันฯ 

• ตอนที่ ๕ กรอบแผนภาพยุทธศาสตรที ่แสดงการเชื ่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ การแปลง
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

• ตอนท่ี ๖ แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) ของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

• ตอนท่ี ๗ แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

• ตอนท่ี ๘ แผนการปฏิบัติงานฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำป ๒๕๖๕  
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ตอนที่ ๑ การสรุปสถานภาพการดำเนินงานฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงขอเสนอแนะในการแกปญหา 
 

จากการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูง บุคลากร และผูมีสวนไดเสียหลัก 
ที่เกี่ยวของกับฝายสถาบันฯ สามารถสรุปสถานภาพ ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะ
ในการแกปญหา ไดดังนี้  
 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ใหนโยบายสำหรับฝายสถาบันฯ 3 ดาน ไดแก  
1. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในระยะ 3 ป 

• แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงตองมีความสอดคลองและจับตอง
ไดกับยุทธศาสตรสำนักงานระยะ 3 ป โดยแผนดังกลาวยังตองสอดคลองกับแผนตางๆ 
ที่เกี ่ยวของดวย ไดแก แผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 4 รวมถึงแผนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ คปภ. สามารถนำพาใหองคกรสูการเปน Smart OIC  

• ควรมีการวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อกำหนดจุดแข็ง และจุดออน โดยตอง
ศึกษาทบทวนกับสถาบันประกันภัยและสมาคมประกันภัยอื่นในดานการฝกอบรมเพ่ือ
กำหนดกรอบวิสัยทัศนและพันธกิจ ทิศทางและเปาหมายแผนงาน  

2. ทิศทางสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในอนาคต 
ดานโครงสราง และดาน Facility  

• ควรมีการทบทวนโครงสรางของฝายสถาบันฯ วาสอดคลองกับทิศทางในอนาคตหรือไม 
และหากจะตองกาวสูการเปนองคกรที่เปนทั้งการฝกอบรม คลังแหงความรูและแหลง
วิจัย จะตองมีแนวทางอยางไรใหบรรลุเปาหมายภายในเวลาท่ีกำหนด 

• โครงสรางทางดาน Facility รองรับภารกิจในอนาคตหรือไม เชนในอนาคตจะมีการจัด
ประชุมแบบ Virtual หรือแบบ Hybrid มากยิ่งขึ ้น จะตองมีการดำเนินการอยางไร
ตอไปใหสถานท่ีมีความเพียงพอตอทิศทางในอนาคต  

ดานบุคลากร 

• ควรมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของบุคลากรเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเพ่ือสงผลให 
ฝายสถาบันฯ สามารถทำงานเชิงรุกได 

• การกำหนดแนวทางใหบุคลากรของฝายสถาบันฯ มีความกระตือรือรน โดยอาจจะตอง
มองกระบวนการหมุนเวียนงาน (Rotation) เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย หรือเพ่ือเปน
การดึงดูดบุคลากรจากฝายอ่ืนมารวมกันพัฒนาฝายสถาบันฯ อีกดวย 

ดานงานวิจัย 

• ควรมีการนำเสนอหัวขอการวิจัยไปที่ฝายสถาบันฯ เพื่อลดความซ้ำซอน และฝาย
สถาบันฯ ควรจัดทำระบบ/กระบวนการเปนศูนยกลางในดานการวิจัยของ คปภ.  

• ฝายสถาบันฯ อาจตองมีการพิจารณาทิศทางในอนาคต เชน มีความจำเปนตองมี
นักวิจัยประจำฝายสถาบันฯ หรือไม ดังเชน ธนาคารแหงประเทศไทยมีนักวิจัยประจำ
สถาบันวิจัยปวยฯ ซ่ึงปจจุบันโครงสรางของฝายสถาบันฯ เองก็สามารถรองรับได  
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ดาน Big Data และดานการอบรม 

• ฝายสถาบันฯ ควรเปนหนวยงานท่ีมีรายชื่อวิทยากร/ ผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศ
ท่ีสามารถเชิญมาบรรยาย หรือเปนเครือขายในการรวมกันทำวิจัยได 

• ควรมีการเชื ่อมตอขอมูลสถาบันการอบรมตางๆ ของอาเซียนเพื ่อโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในอนาคต  

3. นโยบายภาพรวมเกี่ยวกับการเปนสถาบันผูนำ 

• ฝายสถาบันฯ เปนผูนำของภาคธุรกิจประกันภัยแบบครบวงจรในฐานะ Regulator ท่ี
ใหบริการการอบรม ศูนยรวมความรู ขอมูล บุคลากรดานวิจัย และผลงานการวิจัยท่ี
นาเชื่อถือและนำมาใชประโยชนไดทันที 

• บุคลากรของฝายสถาบันฯ ตองมีความกระตือรือรน ทำงานเชิงรุก หมั่นพัฒนาตนเอง
อยางไมหยุดยั้งเพ่ือมาพัฒนาฝายสถาบันฯ ใหกาวตอไป 

• การมีเครือขายของฐานขอมูลขนาดใหญ เชน วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย ฯลฯ และ
มีการสรางความรวมมือกันทั ้งในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ ่งใน
ประชาคมอาเซียน 

 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับฝายสถาบันฯ ดังนี้  

• คปภ. มีบทบาทมากกวาเดิมในอดีต ท้ังในดานบทบาทการใชประกันภัยเพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยงใหกับภาครัฐ อาทิเชน ในการเปดประเทศในป พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตน โดยท่ี 
คปภ. มีบทบาทกวางข้ึนท่ีจะชวยภาครัฐในดานท่ีหลากหลายมากกวาเดิม 

• คปภ. มีบทบาทในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะการรับเปนประเทศเจาภาพในการจัดทำ 
ASEAN Insurance Platform เพื่อรวมศูนยขอมูลดานการประกันภัยในอาเซียน และ
การเดินทางระหวางประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

• เมื่อทบทวนบทบาทของ คปภ. ที่กวางและขยายใหญขึ้น คปภ. จึงตองการคลังสมอง 
และหนวยงานดังเชนฝายสถาบันฯ เพ่ือการพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความพรอม
ไปดวยกัน โดยควรมีการพิจารณาบทบาทของฝายสถาบันฯ ทั้งในดานการทำงานกับ 
HR หรือในการทำงานกับฝายกลยุทธในดานการนำขอมูลจากทั้งภายในองคกรและ
ภายนอกองคกรมาทำใหการกำหนดตัวชี้วัดขององคกรเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

• การเปนคลังสมอง คือ การเปนฝายสถาบันฯ ท่ีมีขอมูล มีการวิเคราะหขอมูล และการ
มีศักยภาพในการมองอนาคต พรอมทั้งกำหนดทิศทางทั้งของอุตสาหกรรม องคกร 
และฝายสถาบันฯ เอง โดยฝายสถาบันฯ ควรตองมีการดำเนินการเพิ ่มเติมไดแก  
1) การปรับ Mindset ของบุคลากรใหมีความพรอมในการทำงานเชิงรุก และในการ
ทำงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย และเชิงนโยบายมากยิ่งขึ้น 2) ตองสามารถมอง
ภาพรวม มองทิศทางและบทบาทขององคกร ตลอดจนขอมูล/วิจัยที ่จะตองเปน
ประโยชนเพื่อการออกแบบนโยบายขององคกรได 3) ตองสามารถกำหนดทิศทางของ
ฝายสถาบันฯ บนพ้ืนฐานของปจจัยภายนอกไดดวย 
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• ฝายสถาบันฯ ไมมีคูแขงในประเทศไทยอยางชัดเจน แตหากจะเทียบเคียงอาจจะเปน
สถาบันของหนวยงานประเภทเดียวกันในตางประเทศ ดังนั้นจะทำอยางไรที่จะเรง
พัฒนาฝายสถาบันฯ ใหมีศักยภาพ โดยฝากประเด็นสำคัญ ไดแก 

o คณะกรรมการฝายสถาบันฯ ควรมีการจัดประชุมบอยครั้งกวานี้ และมีการ
กำหนดบทบาทใหคณะกรรมการฯ ไดมีบทบาทในการ Contribute หรือ
เปนเวทีที่สามารถอภิปรายรวมกับฝายสถาบันฯ เกี่ยวกับทิศทางและการ
ดำเนินงานดานการวิจัย การฝกอบรม ตลอดจนการทำงานเชื่อมโยงกับฝาย
ตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกรและอุตสาหกรรมสูงสุด 

o คปภ. มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ/ผูทรงคุณวุฒิอาวุโส ซึ่งควรมีการกำหนด
บทบาทในดานงานวิชาการ การวิจัย ซี ่งควรมีบทบาทดังกลาวในฝาย 
สถาบันฯ  

o ฝายสถาบันฯ อาจพิจารณาจางบุคลากรแบบสัญญาจางมาเปนจุดเริ่มตนใน
การปรับบทบาทใหฝายสถาบันฯ มีงานวิจัย หรือมีการฝกอบรมที่แตกตาง
จากเดิม แตในเวลาเดียวกันการกำหนดบทบาท ทิศทางการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ/ผลผลิตตองมีความชัดเจน และตองมีกระบวนการในการ Monitor 
และควบคุมใหไดผลตามเปาหมายท่ีวางไว  

o ฝายสถาบันฯ ตองปรับบทบาทใหตนเองเปน Platform ที่เปนคลังสมอง
ใหกับ คปภ.ไดแก 1) รวมขอมูลดานงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก 
คปภ. ที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของ คปภ. 2) มีการรวมงานวิจัย
ของบุคลากร คปภ. ที่ไดไปฝกอบรมในหลักสูตรผูบริหารจากสถาบันตางๆ 
เชน วปอ. ก.พ. ใหสืบคน หรืออางอิงไดงาย 3) มีการศึกษาขอมูลอยาง
ตอเนื่องเพื่อนำเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการออกแบบนโยบาย หรือ
การผลักดันภารกิจตางๆ ขององคกรใหประสบความสำเร็จ โดยที ่ฝาย 
สถาบันฯ จะตองมีแนวทางในการนำดิจิทัลมาใช 

o ฝายสถาบันฯ ตองศึกษาโครงสรางของหนวยงานที ่ใกลเคียงกัน อาทิ 
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ ของธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน 
เพื ่อใหฝายสถาบันฯ มีโครงสราง ระบบงาน และบุคลากรที ่สงเสริมให
สามารถเปนคลังสมองของ คปภ. และอุตสาหกรรมได  

 
ผูบริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถสรุปไดดังนี้  

• ฝายสถาบันฯ มีจุดเดนในการเปนหนวยงานของ คปภ. ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย และการเปน Regulator ซ่ึงฝายสถาบันฯ ควรมีแนวทางในการดึงจุดแข็ง
ดานนี้มา Positioning ทิศทางของฝายสถาบันฯ ในอนาคต  

• ฝายสถาบันฯ ตองเปนผูนำของภาคธุรกิจ และมีองคความรู/ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ประกันภัย โดยตองมีแนวทางการศึกษา วิจัย เพ่ือสามารถเปนศูนยกลางองคความรูได 
ดังเชน ศูนยวิจัยกสิกร เปนตน โดยควรมีการเปรียบเทียบกับสถาบันอื ่นๆ ของ
หนวยงาน Regulator อื่นเทียบเคียงกับฝายสถาบันฯ เพื่อสามารถกำหนดสิ่งที่ขาด
และสิ่งท่ีตองการเสริม 
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• ฝายสถาบันฯ ตองพิจารณาโครงสราง ศักยภาพบุคลากรที่จะสามารถผลักดันใหฝาย
สถาบันฯ พลิกบทบาท และสรางจุดยืน (Positioning) ท่ีจะเปนผูนำในดานองคความรู
ทั้งในองคกร และในอุตสาหกรรม มีองคความรู/ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับประกันภัย 
โดยตองมีแนวทางการศึกษา วิจัย เพื่อสามารถเปนศูนยกลางองคความรูได ดังเชน 
ศูนยวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย เปนตน  

• ฝายสถาบันฯ ควรมีการสรางเครือขาย (Network) ทั้งกับภายในและภายนอกองคกร 
โดยภายในองคกรควรมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ใหมีการแจงหรือสงรายงาน
ฉบับสมบูรณในดานงานวิจัยใหกับฝายสถาบันฯ   

• ฝายสถาบันฯ ตองมีเวที หรือ Platform ที่เปนชองทางสำหรับเผยแพรงานวิจัย มีการ
กำหนดประเด็นที่จะเผยแพร ความถี่ และยอนมาหารือกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือ
นำขอมูลจากฝายตางๆ มาประมวลผล วิจัย และตอยอดเพื่อใหมีผลการศึกษา/ขอมูล 
หรือผลการวิจัยท่ีทันตอสถานการณ และทันตอความตองการของอุตสาหกรรม  

• ฝายสถาบันฯ อาจตองมีการพิจารณาวาจางบุคลากรลักษณะเฉพาะกิจที ่มีความ
เชี่ยวชาญเปนสัญญาจาง ที่สามารถวิจัยประเด็นตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และตอบโจทย
ของการเปนหนวยงานท่ีมีขอมูล ใชขอมูล และสามารถเผยแพรขอมูลไดทันเวลา  

• ฝายสถาบันฯ ควรมีการทำความรวมมือกับหนวยงานในระดับประเทศตางๆ สราง 
Platform ในการแลกเปลี่ยนทางวิจัย วิชาการ และการฝกอบรมเพื่อสรางโอกาสใน
การเรียนรูแนวทางการดำเนินงานของประเทศอื่นในระยะแรก และเรียนรูนำแนวทาง
ดังกลาวมาพัฒนาหลักสูตรตางๆ  

• ฝายสถาบันฯ ควรมีการทบทวน Positioning โดยเฉพาะในการลดความซ้ำซอนกับ
หนวยงานดาน HR ของ คปภ.  

• ฝายสถาบันฯ ควรมีหลักสูตรท่ีตอบโจทยกับงานวิจัย เชน หลักสูตรผูกำกับและผูตรวจ
สอบธุรกิจประกันภัย เชื่อมโยงสรางเครือขายในดานผูกำกับ นอกจากนี้ฝายสถาบันฯ 
ควรมีการวิเคราะหสรางหลักสูตรใหมๆ และมีหลักสูตรที่สามารถแบงระดับผูบริหาร
ตั้งแตระดับตน กลาง สูง ไลขึ้นไปอีกดวย ทั้งในดานหลักสูตรอยางเชน วปส. ซึ่งควรมี
การพัฒนาในระดับตนและกลางดวย และในดานของหลักสูตรเฉพาะทางควรมีการ
พัฒนาตอยอดอีกดวย อาทิ การสรางนักคณิตศาสตรประกันภัย ฝายสถาบันฯ อาจตอง
มี Role Model จากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา เปนตน 
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ตอนที่ ๒ การรวบรวมปจจัยภายในและภายนอกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมใหสอดคลองกับแผนที่เกี ่ยวของ ตลอดจนการศึกษาตนแบบสถาบันของ
หนวยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจคลายกับฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงในการ
เปนศูนยกลางการเรียนรูและฝกอบรม 
 

๒.๑ สรุปความสอดคลองของแผนระดับตางๆ ที่สอดคลองกับภารกิจของ คปภ. 
 

แผนในระดับตางๆ ประเด็นท่ีสอดคลองกับสำนักงาน คปภ. 
ยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

• ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน   

• ยุทธศาสตรที ่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

• ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม   

• ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ   

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ • ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม : การเสริมสรางทุนทางสังคม/ การ
รองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

• ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก : การยกระดับศักยภาพการเปน
ผูประกอบการธุรกิจ/ การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

• ประเด็นที ่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม : การ
คุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ/ มาตรการแบบเจาะจงกลุ มเปาหมายเพื ่อแกปญหา
เฉพาะกลุม 

• ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ : การ
พัฒนาบริการประชาชน/ การบริหารจัดการการเง ินการคลัง/  
การปรับสมดุลภาครัฐ/ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ/ การ
สรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แผนแม บท เฉพาะก ิ จภาย ใต
ยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจาก
สถานการณโควิด-19  
พ.ศ. 2564-2565 

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๔ แนวทาง ไดแก 
1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 

(Local Economy) ลดความเสี ่ยงในการพึ ่งพาตางประเทศ โดย
มุงเนนการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับทองถ่ิน 
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แผนในระดับตางๆ ประเด็นท่ีสอดคลองกับสำนักงาน คปภ. 
2. ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต

อย  างย ั ่ งย ืนในระยะยาว (Future Growth) ม ุ  ง เน นส  ง เสริม
อุตสาหกรรมและบริการท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต
กระแสการเปลีย่นแปลงและบริบทโลกใหมท่ีปรับเปลี่ยนไป 

3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีว ิตของคน (Human 
Capital) ยกระด ับและปร ับท ักษะแรงงานให สอดคล อง กับ
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายที ่ประเทศไทยมีโอกาสและมี
ศักยภาพ ดูแลผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

4. การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื ้นฐานเพื ่อสงเสริมการฟ นฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors) เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหประสบผลสำเร็จ 

แผนการปฏิรูปประเทศ • แผนการปฏ ิร ูปประเทศด านการบร ิหารราชการแผ นด ิน : มี
เปาประสงคเพ่ือใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถี
ใหมและทิศทางท่ีกำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ  

• แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ : มีเปาประสงคเพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความ
เขมแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสราง และกลไกสถาบัน
บริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงาน
คุณภาพท่ีมีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อน 

• แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข : มีเปาประสงคเพื่อใหผูปวย 
ผูเสี่ยงโรคและผูสูงอายุไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และทันสมัย มีความรอบรูดานสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถปองกันและ
ลดโรคที่สามารถปองกันได พรอมทั้งผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองและไดรับการบริบาลและรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพท่ีบานและ
ในชุมชน  

• แผนการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย : มีเปาประสงคเพื ่อใหประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชนออก
กำลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู ด าน
สุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพใหแข็งแรง และเปนฐานในการพัฒนากฬีา
ชาติ และกำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อตอการสรางผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

• ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม : แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑) การเพิ่มโอกาส
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แผนในระดับตางๆ ประเด็นท่ีสอดคลองกับสำนักงาน คปภ. 
ใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุดสามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (๒) การกระจายการ
ใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง และ (๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 

• ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน : แนวทางการพัฒนาที ่สำคัญ ประกอบดวย (๑) การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั ้งในดานการคลัง อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน 
อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งใน
ตลาดเง ินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยง
ของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การคาการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพปจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันใน
เชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ
สงเสริมการคาที่เปนธรรมและอำนวยความสะดวกดานการคาการ
ลงทุน 

• ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย : แนวทางการพัฒนา
สำคัญ ประกอบดวย (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย 
คล องต ัว ม ีขนาดที ่ เหมาะสม เก ิดความคุ มค า (๒) ปร ับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเง ินการคลังภาคร ัฐ เพื ่อให การจ ัดสรรและการใช จ  ายมี
ประสิทธิภาพ (๓) เพิ ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการ
สาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับ
บริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตาม
ความตองการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกร
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แผนในระดับตางๆ ประเด็นท่ีสอดคลองกับสำนักงาน คปภ. 
ปกครองสวนทองถิ ่น เพื ่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม และ 
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปน
ธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 

4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enables for Thailand’s 
Transformation) : ปจจัยขับเคลื่อนที่เอื ้อตอการเปลี่ยนผานประเทศ
ไปสู การเปน Hi-Value and Sustainable Thailand โดยเฉพาะกลไก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั ้งระบบการศึกษา และการยกระดับ และ
ปรับทักษะแรงงาน ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม และสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงาน
ไปสูภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสราง
พื ้นฐาน การใหบริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ท่ี
ทันสมัย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุด
หมายที่ตองบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสราง
ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  

• หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต  

• หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 
๔ (พ.ศ. 2564-2568) 

วิสัยทัศน กำหนดไววา “ระบบประกันภัยไทย มีความมั่นคง ยั่งยืน และ
แขงขันไดในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเขาถึงการประกันภัยและใชประโยชน
ในการรองรับความเสี่ยง” 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย 

• ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและสงเสริมใหธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจใหสอดรับกับสภาพแวดลอมใหม  

• ยุทธศาสตรที ่ 2 สรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี ่ยงดานการ
ประกันภัยใหประชาชนและภาคเอกชน  

• ยุทธศาสตรท ี ่  3 ผล ักด ันใหระบบประกันภัยม ีบทบาทในการ
สนับสนนุระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

• ยุทธศาสตรที ่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันภัยเพ่ือ
สงเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย 
o กลยุทธที ่ 4.2 สรางเสริมศักยภาพ และความรู ความ

เชี ่ยวชาญของบุคลากรประกันภัย : กลาวถึงบุคลากร
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แผนในระดับตางๆ ประเด็นท่ีสอดคลองกับสำนักงาน คปภ. 
ประกันภัยเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื ่อนและพัฒนา
ธุรกิจประกันภัย ภายใตบริบทและสภาพแวดลอมในการ
ดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจำเปนตอง
พัฒนาบุคลากรประกันภัยใหมีคุณภาพ มีความเปนมืออาชีพ
ทั้งดานความรูและมีธรรมาภิบาล ตลอดจนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน อาทิ นักคณิตศาสตรประกันภัย นักบัญชี แพทย 
ผู เช ี ่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน รวมท้ัง
สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น  เ ช  น  Actuarial, Data Science, IT 
Management เพ ื ่อให ธ ุรก ิจประกันภ ัยม ีบ ุคลากรท ี ่ มี
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอตอการขับเคลื ่อนให
ธุรกิจประกันภัยไทยมีการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว 
 มาตรการที่ 4.2.1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ในธุรกิจประกันภัยและหนวยงานกำกับดูแลใหมี
ทักษะและความชำนาญในเรื่องท่ีสำคัญ 

ดังนั้น แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 4 จึงใหความสำคัญกับการสราง
มาตรฐานบุคลากรประกันภัยภายในประเทศ การจัดเตรียมหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรในธุรกิจประกันภัยในสาขาตางๆ 
ที่จำเปน ตลอดจนผลักดันใหสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง มี
บทบาทในการพัฒนาบุคลากรและเปนศูนยรวมงานวิจ ัยด านการ
ประกันภัย ตลอดจนสนับสนุนใหภาคธุรกิจประกันภัยร วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ อีกดวย เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
เข  า ใจและเข  าส ู  อาช ีพท ี ่ ขาดแคลนในธ ุ รก ิ จประก ันภ ัย  อา ทิ   
นักคณิตศาสตรประกันภัย ผูสำรวจภัย และนักบัญชีดานการประกันภัย 
เปนตน 

แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ส ำ น ั ก ง าน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธ ุรก ิจประก ันภัย 
ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 2564-2566) 

วิสัยทัศน “สำนักงาน คปภ. เปนองคกรชั ้นนำ ที ่สรางเสริมระบบ
ประกันภัย ใหเขาถึงโดยงาย เปนธรรมและยั่งยืน” 
ยุทธศาสตรสำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ป ประกอบดวย 

• ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการกำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงพรอมรับมือความเสี่ยง
ใหม และสอดคลองกติกาสากล 
o ประเด็นทาทาย : ประกันภัยไทยกำลังเผชิญความทาทาย

จากหลายมิติ กรอบการกำกับดูแลตองเทาทันและสงเสริม
ใหธุรกิจเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน 

• ยุทธศาสตรที่ 2 เชื่อมั่น สรางความเชื่อมั่นและปลูกฝงคานิยมดาน
การประกันภัยดวยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเปนธรรม 
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แผนในระดับตางๆ ประเด็นท่ีสอดคลองกับสำนักงาน คปภ. 
o ประเด็นทาทาย : ประชาชนขาดความรู ความเขาใจและ

ความเชื่อม่ันตอระบบประกันภัย 

• ยุทธศาสตรที่ 3 กาวล้ำ สนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยปรับตัวใหทัน
กับความกาวล้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใตระบบนิเวศท่ี
เหมาะสมและการเขาถึงขอมูลท่ีสำคัญและจำเปน 
o ประเด็นทาทาย : ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเอื้อใหเกิด

การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหมและพัฒนานวัตกรรมใน
ขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร และความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีจะกลายเปนความเสี ่ยงสำคัญที ่ตองเฝาระวัง   
มากข้ึน 

• ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยและ
ความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยที่สอดคลองกับภูมิทัศนความ
เสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
o ประเด ็นทาทาย :ผล ิตภ ัณฑประกันภ ัยในปจจ ุบ ันไม

ตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมและพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

• ยุทธศาสตรที ่ 5 การพัฒนาองคกร มุ งสู การเปนองคกรชั้นนำ 
บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคลองตัว และ
ขับเคลื่อนดวยฐานขอมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
o ประเด ็นท าทาย :  ความเท าท ันขององค กรต อการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม
ของระบบประกันภัย 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ฉบับท่ี ๓  
พ.ศ. 2564-2566 

วิสัยทัศน “สำนักงาน คปภ. เปนหนวยงานกำกับดานการประกันภัยท่ี
ขับเคลื่อนดวยขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล” 
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

• ยุทธศาสตรที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพดานดิจิทัลภายใน
สำนักงาน คปภ. (Digitized Regulator) 

• ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย
ใหเติบโตและเขมแข็ง (Digital Insurer) 

• ยุทธศาสตรที ่ ๓ พัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื ้อตอการคุ มครอง
ประชาชนและภาคธุรกิจ (Digital Insurance Consumer) 

• ยุทธศาสตรที่ ๔ ยกระดับโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของสำนักงาน คปภ. (Digital Infrastructure) 

คานิยมองคกร อุทิศ คิดไกล รวมใจ พัฒนา 
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๒.๒ สรุปการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของสถาบันภาครัฐและเอกชนที่ทำหนาที ่เปน
ศูนยกลางการเรียนรูและฝกอบรม 
 

• สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ  
แตท้ังนี้ มีวิสัยทัศน คานิยม ท่ีแยกจากกระทรวงการตางประเทศอยางชัดเจนเปนของหนวยงานตนเอง 
โดยจะเห็นไดวา วิสัยทัศนและคานิยมนั้น มีความชัดเจนในการที่จะตองการเปนที่ประจักษอยาง
กวางขวางตอสาธารณชนภายในป 2563 ในการบริหารและการดำเนินภารกิจดานการทูตและการ
ตางประเทศเปนหนวยงานกลางของรัฐบาลไทยในการจัดอบรมใหกับขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ และคูสมรส ตลอดจนขาราชการและพนักงานจากหนวยงานอื่นๆ ที่ออกประจำการใน
ตางประเทศ อีกทั ้ง ศูนยกลางการทดสอบภาษาอังกฤษของภาคราชการไทย รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานในกำกับของรัฐ อีกดวย ซึ่งจะเห็นไดวา สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการมี
วิสัยทัศนและเปาหมายที่ชัดเจนมากซึ่งนำไปสูภาพลักษณในการเปนศูนยกลางการเรียนรูดานการทูต
และการตางประเทศอยางเดนชัด  

• สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนึ่งในวัตถุประสงคการจัดตั้งคือเพ่ือให
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยไดมีการพัฒนาความสามารถ ประสบการณ และทัศนคติที่ถูกตองใน
การปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะเห็นไดวากระทรวงมหาดไทย นอกจากจะใหความสำคัญกับสิ่งท่ีเปนรูปธรรม
เชน ความรูและประสบการณแลว ยังใหความสำคัญกับทัศนคติซึ ่งคอนขางเปนนามธรรม แตมี
ความสำคัญกับการทำงานของบุคลากรเปนอยางมาก นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญของสถาบันดำรงรา
ชานุภาพ มีสองกลุมงานที่ดูแลดานการพัฒนาระบบการทำงานและการจัดการองคความรูโดยเฉพาะ 
คือ กลุมงานวิจัยและพัฒนา ที่มีภารกิจในการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเห็นไดวามีกลุมงานท่ี
ดูแลดานการพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการโดยเฉพาะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให
มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลุมงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู ซึ่งมีภารกิจ ศึกษา วิเคราะห วิจัย 
เพ่ือคนหาองคความรูของบุคลากรในกระทรวงมหาดไทย พัฒนาองคความรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เผยแพร จัดทำแผน ดำเนินการ และติดตามผลตามแผนการจัดการความรู บริหารจัดการความรูเพ่ือ
สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู และพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูในสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งจะเห็นไดวามีกลุมงานที่ดูแลดานการจัดการองคความรูโดยเฉพาะ ซึ่งองคความรูของ
บุคลากรเปนสิ่งสำคัญในการสรางการเรียนรูอยางยั่งยืนในระยะยาวใหกับองคกร 

• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการที่จะปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคกรดจิทัิล 
โดยมีวิสัยทัศน คือ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เปน DIGITAL และ SMART NEC เพื ่อสราง
ผูบริหารระดับสูง สูความเปนเลิศดานยุทธศาสตรและความมั่นคงแหงชาติ เพื่อใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนดังกลาว ยังไดมีการกำหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเพื่อใหสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน อาทิ ตัวชี้วัด
สำคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชน ระดับความสำเร็จของการปรับกระบวนการเพื ่อพัฒนา
ขับเคลื่อนองคการสูองคการดิจิทัลของสวนราชการใน บก.ทท. เปนตน และยังมีตัวชี้วัดที่วัดจำนวน
ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ของ สปท. ท่ีมีการ
เผยแพร หรือตีพิมพลงสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนารมณวาไมไดเปนหนวยงานดานวิชาการท่ี
พัฒนาผูบริหารระดับสูงเทานั้น แตยังเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูแกคนท่ัวไปอีกดวย 
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• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) วัตถุประสงคเพื ่อสรางผูบริหารที ่มี
ความรูความสามารถดานตลาดทุนโดยการจัดการศึกษาหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) ทั้งนี้ จุดเดนจะเห็นไดวา มีการประชาสัมพันธหลักสูตรดังกลาวอยาง
ชัดเจนทางเว็บไซต ไมวาจะเปน โครงสรางหลักสูตร ระยะเวลาการอบรม วิทยากร ซึ่งเปนอีกจุดเดน
หนึ ่งที ่ไดระบุวา วิทยากรผู ถายทอดประสบการณและนํากิจกรรมการศึกษาประกอบดวยผู นํา
ระดับชาติทั ้งในอดีตและปจจุบัน ผู ทรงภูมิปญญาซึ ่งเปนที ่ยอมรับ ผู ปฏิบัติในสถานการณจริง 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญในธุรกิจและสาขาวิชา อีกทั้ง ยังมีทำเนียบผูเขารวมหลักสูตรตั้งแตตน
จนถึงปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเนนการสรางเครือขายของผูเขารวมหลักสูตรทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน 

• สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการคาปลีก (Oil & Retail Business Academy) เปน
ตัวอยางของภาคเอกชน ที่มีวิสัยทัศนในการเปนศูนยกลางทางความรูของธุรกิจน้ำมันที่ดีที่สุด เพ่ือ
สรางความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยมีพันธกิจในการเสริมสรางพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือประกอบการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ หลากหลายทันสมัย ตอบโจทยทุกความตองการและเตรียมความพรอมสำหรับ
ธุรกิจน้ำมันท้ังในปจจบุันและอนาคต ซ่ึงสิ่งท่ีโดดเดนคือการท่ีสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและ
การคาปลีก มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีรองรับการเปนศูนยกลางการเรียนรูไดอยางครบวงจร อาทิ หอง
จำลองการเรียนรู  Simulation Room/ หองนิทรรศการ Exhibition Room/ ศูนยฝกอบรมกลางแจง 
Outdoor Training Center เปนตน  

• ธนาคารแหงประเทศไทย และ EIC เปนรูปแบบที่สำคัญของการเปนหนวยงานที่มีภารกิจดานวิจัย 
โดยท่ีท้ังสองหนวยงานมีจุดเดนดังนี้  

o มีการจัดตั้งสถาบันที่มีบทบาทในการวิจัยและการถายทอดความรูใหกับหนวยงานและ
บุคคลภายนอก 

o มีการกำหนดภารกิจในการเปนพ้ืนท่ีสวนกลางในการเปน Platform ดังนี้ 
 ใหบุคลากรภายในหนวยงานที่มีความสนใจไดมีโอกาสทำวิจัย และมีโอกาสในการ

สรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 มีการกำหนด Theme ในการวิจัยที่ชัดเจน โดย Theme ดังกลาวมีลักษณะที่ทัน

ตอเหตุการณ และมีงานวิจัยที่รองรับ มีขอมูลเชิงลึก ตลอดจนมีการนำเสนอ
ออกมาในรูปแบบดานการสัมมนาเชิงวิชาการ บทความ วารสาร และการจัดเวที
ในการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลภายใน และนักวิชาการ/บุคลากรที่เกี่ยวของใน
อุตสาหกรรม 

 มี Website สรางการเขาถึง (Accessibility) ที่งายไมซับซอน ใชการออกแบบท้ัง
ในดานการทำรูปแบบของงานวิจัยใหเปน Infographic และการออกแบบ UX/UI 
ที่ใชงานไดงายกับทุกอุปกรณ (Device) เขากับการใชงานของบุคลากรในยุค
ปจจุบันและอนาคต 

 มีทีมบุคลากรประจำของสถาบัน ท่ีมุงเนนการกำหนดประเด็นในการทำวิจัย มีการ
กำหนดทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณ และมีความรวดเร็ว/ยืดหยุนเพื ่อให
งานวิจัยสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงอันเปนประโยชนอยางสูงตอการนำ
ผลดังกลาวไปตอยอดทั้งในเชิงการออกแบบนโยบายดานตางๆ ขององคกร หรือ
การเปนประโยชนในการใหความรู ความเขาใจ หรือชี้นำสังคม 
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 มีแนวทางในการสรางเครือขายอยางชัดเจนกับนักวิชาการ ผู ปฏิบัติ และ
ภาคอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของกลุมคนในการรวมตัวกันกำหนดโจทยใน
การวิจัย แนวทางการวิเคราะหและการนำเสนอขอมูล กอใหเกิดการสรางงานวิจัย
ที่สรางความสนใจใหกับอุตสาหกรรม และผูที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคกร  

• Singapore Insurance Institute และ Insurance Institute of Canada เปนสถาบันวิชาชีพท่ี
มีประสบการณยาวนานในดานการเปนสถาบันฝกอบรมท่ี Upskill บุคลากรสายวิชาชีพใหมีความเปน
มืออาชีพ และสามารถเติบโตในงานไดอยางม่ันคง โดยท้ังสองแหงเปนกลไกท่ีสำคัญของภาครัฐในการ
สรางบุคลากรที่มีมาตรฐาน เพื่ออุตสาหกรรมประกันภัยที่มีมาตรฐานของประเทศ ดังนั้น จากผล
การศึกษาพบวาสถาบันลักษณะดังกลาวมีคุณลักษณะเดน ดังนี้  

o การทำวิจัยในลักษณะ White Paper เพื ่อเปนการสรางองคความรู  และสื ่อสารใหกับ
บุคลากรในอุตสาหกรรม  

o การถายทอดความรูโดยมีชองทางหลากหลายรูปแบบ โดยการนำความรูทั ้งจาก White 
Paper ขาวสารกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนขาวสารที่เกี่ยวของในวงการของสายอาชีพ 
สรางจุดเดนในการเปนผูนำ ผูรู ในสายวิชาชีพ 

o ปรับประยุกตชองทางการจัดการใหความรู  เพื ่อใหเขากับสถานการณ และมีรูปแบบ
หลากหลายเหมาะกับผูเขาฝกอบรมในหลากหลายหลักสูตร และหลากหลายเปาหมาย  

o มีความถี่ในการจัดเวทีในการใหความรู ตลอดจนยกระดับใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู 
(Networking) ซ่ีงทำใหบุคลากรในวิชาชีพมีความสนใจเขารวมกิจกรรม 

o มีการออกแบบหลักสูตรที่มุงเนนการสรางบุคลากรใหมีมาตรฐาน และถือวาการฝกอบรม
เปนการสรางมาตรฐานใหกับอุตสาหกรรม ดังนั้น Positioning สถาบันจึงมีความชัดเจนใน
การตองผลิตบุคลากรคุณภาพ หลักสูตร การฝกอบรม การสอบจึงตองมีคุณภาพ นาเชื่อถือ 
และเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

o การยกระดับหลักสูตรใหเทียบเทามาตรฐานนานาชาติ และพยายามพัฒนาหลักสูตรของ
สถาบันใหสามารถเชื่อมโยง หรือตอยอดไดกับหลักสูตรระดับที่สูงขึ้น หรือหลักสูตรของ
ประเทศอ่ืนๆ สราง Roadmap ของการฝกอบรมที่ใหโอกาสบุคลากรมีแนวทางในการตอ
ยอดความรู และมาตรฐานในวิชาชีพ ในเวลาเดียวกันเปนการแสดงศักยภาพของสถาบันใน
การมีหลักสูตรท่ีเปนท่ียอมรับของสถาบันในตางประเทศอีกดวย 

o มีการบริหาร “ศิษยเกา” อยางเปนระบบ และมีการจัดกิจกรรมใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ 
ระหวางศิษยเกาอยางตอเนื่อง  

• Federal Reserve System (International Training Program Course) พ ัฒนาหล ั กส ู ตร

เฉพาะดานและสรางเปนระดับของการฝกอบรม ทำใหบุคลากรในสายการกำกับและตรวจสอบไดมี

โอกาสพัฒนาตนเองและมีเครือขาย เปนท้ังการสรางความรูเสริมความกาวหนาทางอาชีพ และเปนท้ัง

การสรางเครือขายกับบุคลากรในประเทศตางๆ อีกดวย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดนำมาพัฒนา

ตอยอดและเปนรูปแบบท่ี คปภ. สามารถนำมาใชในอุตสาหกรรมประกันภัยไดในอนาคตเชนกัน 
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ตอนที่ ๓ วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค/
นโยบายเปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการดำเนินการ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ 
(Outcome) รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ตัวชี้วดัหลัก 
โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ตลอดจนความตองการและความคาดหวัง พรอมทั้งวิเคราะหโดยใชหลักการ TOWS Matrix 
เพ่ือใชเปนองคประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปจจยัภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1) เปนหนวยงานของ คปภ. ซึ่งเปนหนวยงานใน
ระดับประเทศ มีบทบาทชัดเจนในการกำกับ
ดูแล และสงเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย 

2) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่ ๔ (พ.ศ. 
2564-2568) ในกลยุทธที ่ 4.2 สรางเสริม
ศ ักยภาพและความร ู ความเช ี ่ยวชาญของ
บุคลากรประกันภัย มีการกำหนดใหฝายสถาบันฯ 
รับผิดชอบมาตรการที ่ 4.2.1 สนับสนุนการ
พ ัฒนาบ ุคลากรในธ ุ รก ิ จประก ันภ ัยและ
หนวยงานกำกับด ูแลให ม ีท ักษะและความ
ชำนาญในเรื ่องที ่สำคัญ ถือเปนการกำหนด
บทบาทภารกิจท่ีสำคัญใหกับฝายสถาบันฯ  

3) มีนโยบายในการสงเสริมใหฝายสถาบันฯ มีการ
เติบโต และมีแนวทางในการเปนหนวยงานของ
ประเทศท ี ่ช ี ้นำ ให แนวทางในการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมการประกันภัย และอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวของ 

4) ม ีการจ ัดหล ักส ูตรท ี ่สร างช ื ่ อเส ียงให  กับ 
ฝายสถาบันฯ และ คปภ. อาทิ หลักสูตร วปส.  
เปนตน 

5) มีเครือขายดานวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนมีเครือขาย
กับอุตสาหกรรมประกันภัย และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 

1) โครงสรางของฝายสถาบันฯ ในปจจุบันมุงเนน
การฝกอบรม อาจตองพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง
ของการมีโครงสรางท่ีรองรับภารกิจดานการวิจัย  

2) ภารกิจดานการอบรม และการวิจัย ตองการ
สถานที ่ และบรรยากาศที ่เหมาะสม มีความ
พอเพียง และสามารถรองรับการจัดการเสวนา 
ฝกอบรม หรือนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ 
Hybrid และ Virtual ได นอกจากในรูปแบบ 
Onsite  

3) ตองมี Digital Platform สำหรับการฝกอบรม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในรูปแบบ Virtual 
และ Hybrid สำหรับการฝกอบรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานวิจัยในอนาคต 

4) ตองมีการจัดทำฐานขอมูลดานงานวิจัยใน คปภ. 
โดยควรมีการจัดรวบรวมอยูท่ีฝายสถาบันฯ เพ่ือ
เปนการตั้งตนรวบรวมและเปนสารสนเทศดาน
วิจัย และขอมูลท่ีสำคัญของ คปภ.  

5) ตองมีการจัดทำฐานขอมูลดานการฝกอบรม 
และวิทยากรของ คปภ. โดยควรมีการจัดรวมอยู
ที่ฝายสถาบันฯ เพ่ือเปนการตั้งตนรวบรวมและ
เปนสารสนเทศดานการฝกอบรมของ คปภ.  

6) ตองมีการเสริมบทบาท (Positioning) ในดาน
การเปนฝายสถาบันฯ ของหนวยงานที่ทำงาน
ดานกำกับฯ อยางเปนรูปธรรม  

7) ตองมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานการวิจัยเพื่อการ
กำหนดนโยบาย และตองมีบุคลากรดานดิจิทัล 
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ปจจยัภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

เ พ่ือรองร ับและส งเสร ิมในด านว ิจ ัย และ
ฝกอบรมที่รองรับบทบาทของ คปภ. ที่เติบโต
ข้ึน  

8) ต องม ี เคร ือข ายก ับน ักว ิชาการ ภาคร ัฐ ท่ี
เกี ่ยวของ อุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ 

9) ขาดชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสาร
ของฝายสถาบันฯ ทั ้งในดาน Content และ
ชองทางบน Social Media    

10)  ขาดโอกาสในการเข าถ ึงข อม ูลเช ิงล ึกของ
หนวยงานตางๆ ภายใน คปภ. ท้ังในดานมิติของ 
Agenda ของการศึกษา/ วิจ ัยของหนวยงาน
ภาย ใน  และม ิ ต ิ ของว ิ ธ ี ก ารศ ึ กษา  และ 
ผลการศึกษาตางๆ  

 

 

ปจจยัภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำให
มีเครื ่องมือสำหรับการวิเคราะห (Analytics)  
ที่เกิดขึ้นอยางมากมาย และทำใหการวิเคราะห
ขอมูล ทิศทาง ตลอดจนการชี ้นำมีประเด็นท่ี
หลากหลาย  

2) เทคโนโลยีใหมสรางแนวทางในการวิเคราะห
และสื่อสารขอมูลใหมีความทันสถานการณ และ
ทันเวลา  

3) ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนใช
ช  อ งท า ง ในก า ร ร ั บ ร ู  ผ  า น  Social Media  
มากยิ่งขึ้นทำใหการรับรูขอมูลขาวสาร เนื้อหา 
และงานวิจัยมีความคลองตัว 

4) อุตสาหกรรมประกันภัยอยู ในความสนใจของ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน
เนื่องจากผลของสถานการณ Covid-19 และ
จากการท่ีสังคมไทยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยง และการมีชีวิตที่ยืนยาวท่ี
ตองการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม  

1) ภาคอุตสาหกรรมมีความปราดเปรียว (Agility) 
ในการไดมาซึ่งขอมูลภาคสนาม และมีการนำมา
ศึกษา และวิเคราะหอยางรวดเร็ว 

2) ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนมี
ความคาดหวังตอขอมูล เนื้อหาอยางสูง ตลอดจนมี
ความคาดหวังท่ีจะไดรับขอมูลและเนื้อหาดังกลาวท่ี
สอดคลองกับตนเอง (Personalized) สอดคลองกับ
เหตุการณ (Relevance) และทันเวลา (Real-time) 
ซ ึ ่ งต  องม ี ความสม ่ ำเสมอของการส ื ่ อสาร 
(Consistency) และความนาเช ื ่อถือ (Reliability) 
ของขอมูล 

3) จากสถานการณ Covid-19 ทำใหเกิดความไม
แนนอนและผันผวนในอุตสาหกรรมประกันภัย 
สงผลใหการพยากรณ การไดมาซึ่งขอมูล หรือ
การวิจัยหรือฝกอบรมมีการดำเนินการท่ีซับซอน
กวาเดิม  

4) สถาบันที่มีการดำเนินการดานวิจัย ฝกอบรม มี 
Brand Positioning ท่ีชัดเจน อาทิ ธนาคารแหง
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ปจจยัภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

5) สภาพแวดล  อมของธ ุ ร ก ิ จประก ั นภ ั ย ท่ี
เปล ี ่ยนแปลงไป ส งผลให ม ีความต องการ
บ ุ ค ล า ก ร ท ี ่ ม ี ท ั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ ท า ง  อ า ทิ   
นักคณิตศาสตรประกันภัย และทักษะใหม
เพ ิ ่มข ึ ้น อาท ิ ท ักษะทางด านภาษาต างๆ  
ท ั ้ งภาษาต างประเทศ และภาษา  Coding 
สำหรับการรองรับการเปลี่ยนผานในยุคดิจิทัล  

6) คปภ. มีบทบาทมากกวาเดิมในอดีต ทั้งในดาน
บทบาทการใชประกันภัยเพื่อการบริหารความ
เสี่ยงใหกับภาครัฐ อาทิเชน ในการเปดประเทศ 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตน โดย คปภ. มีบทบาท
ที่กวางขึ้นที่จะชวยภาครัฐในดานที่หลากหลาย
มากกวาเดิม 

7) คปภ. มีบทบาทในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะการ
รับเปนประเทศเจาภาพในการจัดทำ ASEAN 
Insurance Platform เพื่อรวมศูนยขอมูลดาน
การประกันภัยในอาเซียน และการเดินทาง
ระหว  า งประ เทศอา เซ ี ยน โดย เฉพาะ ใน
สถานการณ Covid-19 

ประเทศไทย (สถาบ ันว ิจ ัย เศรษฐก ิจป วย  
อึ๊งภากรณ) ธนาคารไทยพาณิชย (EIC) เปนตน 
และสรางมาตรฐานในอุตสาหกรรมการเปน
สถาบันวิจัย และฝกอบรมท่ีมีมาตรฐาน มีขอมูล
ท่ีสามารถชี้นำสังคม และเปนสถาบันฝกอบรมท่ี
ใชขอมูลท่ีมีสรางเนื้อหาการใหความรูในรูปแบบ
ที ่หลากหลายทั ้ งในการฝ กอบรมแบบเดิม  
(In-Class Training) และการมีรูปแบบฝกอบรม
ใหความรูในแบบ Virtual, Hybrid และ Micro 
Learning เป นต น  โดย เฉพาะการจ ัดการ
ฝกอบรมในรูปแบบของการสัมมนาท่ีมีขอมูลเชิง
ลึก ขอมูลที่ทันตอเหตุการณ หรือขอมูลที่มีการ
วิจัยศึกษาที ่สรางโอกาสในการนำไปตอยอด 
หรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริง ซ่ึงสามารถทำไดดี
ท้ังในแบบ In-Class และ On-line  

 
ทั้งนี้จากผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ สามารถสรุปความตองการและความคาดหวังที่มี

ตอฝายสถาบันฯ ไดดังนี้  
ฝายสถาบันฯ ตองมี Positioning ที ่มีการกำหนดภารกิจในการเปนพื ้นที ่สวนกลางในการเปน 

Platform เพ่ือเปนคลังสมองใหกับ คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัย 

• สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในหนวยงานที่มีความสนใจไดมีโอกาสทำวิจัย และมี
โอกาสในการสรางเครือขายกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของผานการสรางเครือขายและการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

• พัฒนาบทบาทในการรวบรวมงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกองคกรเพื่อการเปนคลัง
สมองที่สามารถนำเสนอประเด็นที่เปนประโยชนตอบทบาทและการออกแบบนโยบายใหกับ 
คปภ. โดยประเด็นดังกลาวควรทันสมัย ทันตอเหตุการณ และมีงานวิจัยที่รองรับ มีขอมูลเชิง
ลึก ตลอดจนมีการนำเสนอออกมาในรูปแบบดานการสัมมนาเชิงวิชาการ บทความ วารสาร 
และการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลภายใน และนักวิชาการ/บุคลากรที่เกี่ยวของ
ในอุตสาหกรรม 

• มี Website/Application ที่สามารถเขาถึงโดยงายไมซับซอน ใชการออกแบบทั้งในดานการ
ทำรูปแบบของงานวิจัยใหเปน Infographic และการออกแบบ UX/UI ที่ใชงานไดงายกับ 
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ทุกอุปกรณ (Device) เขากับการใชงานของบุคลากรในยุคปจจุบันและอนาคต และใชไดท้ัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

• มีทีมบุคลากรประจำของฝายสถาบันฯ ที่มีภารกิจชัดเจนเปนรูปธรรม มุงเนนการกำหนด
ประเด็นในการทำวิจัย มีการกำหนดทิศทางที่สอดคลองกับสถานการณ และมีความรวดเร็ว/
ยืดหยุนเพ่ือใหงานวิจัยสอดคลองกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงอันเปนประโยชนอยางสูงตอการนำ
ผลวิจัยดังกลาวไปตอยอดทั้งในเชิงการออกแบบนโยบายดานตางๆ ขององคกร หรือการเปน
ประโยชนในการใหความรู ความเขาใจ หรือชี้นำสังคม โดยตองมีแนวทางในการสรางเครือขาย
อยางชัดเจนกับนักวิชาการ ผูปฏิบัติ และภาคอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของกลุมคนใน
การรวมตัวกันกำหนดโจทยในการวิจัย แนวทางการวิเคราะหและการนำเสนอขอมูล กอใหเกิด
การสรางงานวิจัยที่สรางความสนใจใหกับอุตสาหกรรม และผูที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร  
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จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สามารถวิเคราะหโดยใช
หลักการ TOWS Matrix ในการชวยแกปญหา ไดดังนี้ 

 
           ปจจยัภายใน 
 
ปจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

โอกาส (O) 

SO กลยุทธเชิงรุก  
SO๑ (S2 S4 O5 O6 O7) 

• การพัฒนาหลักสูตรดานการ
บริหารและการประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

SO2 (S3 O1 O2 O3) 

• การพัฒนา Digital Platform  
คลังสมองของฝายสถาบันฯ และ 
คปภ.   

WO กลยุทธเชิงแกไข 
WO1 (W1 W2 W3 O2 O3 O6 
O7) 

• การกำหนดโครงสราง อัตรากำลัง 
และรูปแบบการทำงานของฝาย
สถาบันฯ เพ่ือรองรับภารกิจท้ังใน
ดานการฝกอบรม วิจัย และการเปน
คลังสมองของ คปภ. 

WO2 (W4 W5 W10 O1 O3 O6 
O7) 

• การพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย 
และดานการฝกอบรม เพ่ือเปนฐาน
สืบคน อางอิง และตอยอดการ
ออกแบบนโยบาย หรือการ
ดำเนินงานของ คปภ. โดยตองมี
การบูรณาการการดำเนินงานกับ
หนวยงานอาทิ HR / Strategy 

WO3 (W7 W8 O1 O4 O6 O7) 

• การสรรหาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะใน
ดานการวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
และการพัฒนางานวิจัยเพ่ือออกแบบ
นโยบาย  

อุปสรรค (T) 

ST กลยุทธเชิงปองกัน  
ST1 (S1 S3 T1 T2 T3)  

• การมีรูปแบบการทำงานท่ี Agile 
เพ่ือการวิเคราะหขอมูล พัฒนา
งานวิจัยท่ีตอบโจทยองคกร 
อุตสาหกรรม และภาคสวนท่ี
เก่ียวของ มีขอมูลเชิงลึก ทันเวลา/
ทันตอสถานการณ 

WT กลยุทธเชิงรับ  
WT1 (W1 T1) 

• การพัฒนาบุคลากรของฝายสถาบันฯ 
ใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในดานการเปนคลังสมอง
ของหนวยงานและการสามารถนำ
ดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัยและการ
ฝกอบรมได 
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           ปจจัยภายใน 
 
ปจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

• การยกระดับการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฝายสถาบันฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิอาวุโส  

WT2 (W6 T4) 

• กำหนดและสื่อสาร Brand 
Positioning  ของฝายสถาบันฯ ท่ี
ชัดเจนท้ังใน คปภ. และภายนอก
องคกรสะทอนการเปนฝายสถาบันฯ 
ในดานคลังสมอง ชั้นนำท้ังในดาน
งานวิจัย และดานงานฝกอบรม 
สงเสริมบทบาทของ คปภ. ท่ีกวาง
ข้ึน และมีความเปนอาเซียนมาก
ยิ่งข้ึน 
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จากการวิเคราะห TOWS Matrix สามารถกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
กลยุทธการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร เพื่อนำไปใชเปนองคประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ  
ไดดังนี้ 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 
การเปน
คลังสมอง
ของ คปภ.  

เชื่อมโยง บูรณา
การ และพัฒนา
องคความรูในดาน
การประกันภัยท่ี
สอดคลองกับ คปภ. 
สถานการณของ
ประเทศ 

1. การพัฒนาระบบการ
วิจัย ฝกอบรมบน
รูปแบบ Digital 
Platform ท่ีบูรณาการ
กับหนวยงานภายใน 
คปภ. และสอดรับกับ 
ความตองการของ
สถานการณประเทศ 

เชื่อมโยง บูรณาการ และ
พัฒนา Digital Platform ใน
การเปนคลังสมอง และคลัง
ความรูของ คปภ. 
 

1.1 การพัฒนา Digital Platform 
คลังสมองของฝายสถาบันฯ และ 
คปภ.  
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรดานการ
บริหารและการประกันภัยสำหรับ
บุคลากร คปภ. หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
๑.๓ การพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย 
และดานการฝกอบรม เพ่ือเปนฐาน
สืบคน อางอิง และตอยอดการ
ออกแบบนโยบาย หรือการดำเนินงาน
ของ คปภ. โดยตองมีการบูรณาการ
การดำเนินงานกับหนวยงานอาทิ HR / 
Strategy 

๒. การพัฒนาโครงสราง
ฝายสถาบันฯ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมี
ความ Agile และการ
ทำงานเชิงรุก 

กำหนดโครงสราง 
อัตรากำลัง ประเภทของ
บุคลากร และรูปแบบการ
ทำงานท่ี Agile เชิงรุก และ
สอดคลองกับทิศทางการเปน
คลังสมองของ คปภ.   

๒.๑ การกำหนดโครงสราง อัตรากำลัง 
และรูปแบบการทำงานของฝาย
สถาบันฯ เพ่ือรองรับภารกิจท้ังในดาน
การฝกอบรม วิจัย และการเปนคลัง
สมองของ คปภ. 
๒.๒ การยกระดับการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฝายสถาบันฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิอาวุโส  

๓. การพัฒนาและ
ส่ือสารภาพลักษณของ
ฝายสถาบันฯ ในการเปน
คลังสมองใหกับบุคลากร
ของฝายสถาบันฯ 
หนวยงานภายใน คปภ. 
และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

• บุคลากรภายในฝาย
สถาบันฯ มีความพรอมตอ
การเปล่ียนแปลง  

• บุคลากรใน คปภ. และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตระหนักและรับทราบถึง
บทบาทของฝายสถาบันฯ 
ในการเปนคลังสมองของ 
คปภ. 

๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝาย
สถาบันฯ ใหมีความพรอมตอการ
เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะในดานการเปน
คลังสมองของหนวยงานและการ
สามารถนำดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัย
และการฝกอบรมได 
๓.๒ การกำหนดและส่ือสาร Brand 
Positioning  ของฝายสถาบันฯ ท่ี
ชัดเจนท้ังใน คปภ. และภายนอก
องคกร สะทอนการเปนฝายสถาบันฯ 
ในดานคลังสมองชั้นนำท้ังในดาน
งานวิจัยและดานงานฝกอบรม สงเสริม
บทบาทของ คปภ. ท่ีกวางขึ้น และมี
ความเปนอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ ๔ ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของและประเด็นยุทธศาสตรของ
ฝายสถาบันฯ 
 

ยุทธศาสตรตาม 
แผนระดับตางๆท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรตาม 
แผนพัฒนาการประกันภัย  

ฉบับท่ี ๔  
(พ.ศ. 2564-2568) 

ยุทธศาสตรตาม 
แผนยุทธศาสตรสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกจิ

ประกันภัยระยะ ๓ ป  
(พ.ศ. 2564-2566) 

ประเด็นยุทธศาสตรของ 
ฝายสถาบันฯ 

ยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) 

• ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน   

• ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

• ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม   

• ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

วิสัยทัศน “ระบบประกันภยัไทย 
มีความมั่นคง ยั่งยืน และแขงขัน
ไดในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนเขาถึงการประกันภัย
และใชประโยชนในการรองรับ
ความเสีย่ง” แบงออกเปน ๔ 
ยุทธศาสตรหลัก ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและ
สงเสริมใหธุรกิจประกันภัย ปรับ
รูปแบบการดำเนินธุรกิจใหสอดรับ
กับสภาพแวดลอมใหม  
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงดานการ
ประกันภัยใหประชาชนและ
ภาคเอกชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลักดันให
ระบบประกันภัยมีบทบาทในการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและ
สังคมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานการ
ประกันภัยเพ่ือสงเสริมการ
ดำเนินธุรกิจประกนัภัย ภายใต
กลยุทธสำคญั 
 กลยุทธท่ี 4.2 สรางเสริม

ศักยภาพ และความรูความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร
ประกนัภัย บุคลากร
ประกันภัยเปนปจจยัสำคญั
ในการขับเคลื่อนและพัฒนา

วิสัยทัศน “สำนักงาน คปภ. 
เปนองคกรช้ันนำท่ีสรางเสรมิ
ระบบประกันภัย ใหเขาถึง
โดยงาย เปนธรรมและ
ยั่งยืน” แบงออกเปน ๕ 
ยุทธศาสตรหลัก ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมมิติการกำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ใหเทาทัน
การเปลีย่นแปลง พรอม
รับมือความเสี่ยงใหม  และ
สอดคลองกติกาสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความ
เช่ือมั่นและปลูกฝงคานิยม
ดานการประกันภยัดวย
นวัตกรรมท่ีทันสมัยและ
กลไกท่ีเปนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สนับสนุนให
ธุรกิจประกันภัยปรับตัวใหทัน
กับความกาวลำ้ของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมภายใตระบบ
นิเวศท่ีเหมาะสมและการเขาถึง
ขอมูลท่ีสำคญัและจำเปน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย
และความสามารถในการรับ
ความเสีย่งภัยท่ีสอดคลองกับ
ภูมิทัศนความเสี่ยง (Risk 
Landscape) ของเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปลีย่นแปลงไป 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
องคกร มุงสูการเปนองคกร

วิสัยทัศน “การเปนคลัง
สมองของ คปภ.” แบง
ออกเปน ๓ ยุทธศาสตร
หลัก ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
พัฒนาระบบการวิจยั 
ฝกอบรมบนรูปแบบ 
Digital Platform ท่ี
บูรณาการกับหนวยงาน
ภายใน คปภ. และสอดรับ
กับความตองการของ
สถานการณประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การ
พัฒนาโครงสรางฝาย
สถาบันฯ และบุคลากรท่ี
เก่ียวของใหมีความ Agile 
และการทำงานเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การ
พัฒนาและสื่อสาร
ภาพลักษณของฝาย
สถาบันฯ ในการเปนคลัง
สมองใหกับบุคลากรของ
ฝายสถาบันฯ หนวยงาน
ภายใน คปภ. และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

• ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม  

• ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก  

• ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม  

• ประเด็นท่ี 20 การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต
ยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจาก
สถานการณโควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
1. การเสรมิสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)  
2. ยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศเพ่ือรองรับการเจรญิเติบโต
อยางยั่งยืนในระยะยาว (Future 
Growth)  



23 
 

ยุทธศาสตรตาม 
แผนระดับตางๆท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรตาม 
แผนพัฒนาการประกันภัย  

ฉบับท่ี ๔  
(พ.ศ. 2564-2568) 

ยุทธศาสตรตาม 
แผนยุทธศาสตรสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกจิ

ประกันภัยระยะ ๓ ป  
(พ.ศ. 2564-2566) 

ประเด็นยุทธศาสตรของ 
ฝายสถาบันฯ 

3. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน (Human 
Capital)  
4. การปรับปรุงและพัฒนา
ปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสรมิการฟนฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors)  

ธุรกิจประกันภัย ภายใต
บริบทและสภาพแวดลอมใน
การดำเนินธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
จึงจำเปนตองพัฒนา
บุคลากรประกันภัย ใหมี
คุณภาพมีความเปนมือ
อาชีพท้ังดานความรูและมี
ธรรมาภิบาล ตลอดจนความ
เช่ียวชาญเฉพาะดาน อาทิ 
นักคณิตศาสตรประกันภัยนัก
บัญชี แพทย ผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
รวมท้ังสามารถนำเทคโนโลยี
มาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน เชน Actuarial, 
Data Science, IT 
Management เพ่ือใหธุรกิจ
ประกันภัยมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอตอการขับเคลื่อนให
ธุรกิจประกันภัยไทยมีการ
เติบโตอยางยั่งยนืในระยะยาว 
จึงไดกำหนดมาตรการสำคัญ
ดังน้ี  
 มาตรการท่ี 4.2.1 

สนับสนนุการพัฒนา
บุคลากรในธรุกจิ
ประกนัภัยและ
หนวยงานกำกับดูแล
ใหมีทักษะและความ
ชำนาญในเร่ืองท่ีสำคัญ 

ช้ันนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง 
กระบวนการทำงานมคีวาม
คลองตัว และขับเคลื่อนดวย
ฐานขอมูลและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 
 
อุทิศ คิดไกล รวมใจ พัฒนา แผนการปฏิรูปประเทศ 

• แผนการปฏิรูปประเทศดานการ
บริหารราชการแผนดิน  

• แผนการปฏิรูปประเทศดาน
เศรษฐกิจ  

• แผนการปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุข  

• แผนการปฏิรูปประเทศดาน
วัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) 

• ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความ
เปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม  

• ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน  

• ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 
• หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคน

สมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต  

• หมุดหมายท่ี 13 ไทยมภีาครัฐท่ีมี
สมรรถนะสูง 
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ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภยัระดับสูง 

กับแผนระดับตางๆ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2561-2580) 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน   

๓. ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

4. ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม   

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 

ประเดน็ 15 พลังทางสังคม ประเดน็ 16 เศรษฐกิจฐานราก 

ประเดน็ 17 ความเสมอภาค
และหลักประกนัทางสังคม 

ประเดน็ 20 การบรกิารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  
“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมกีำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรยีนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. 2564-2568)  
วิสัยทัศน “ระบบประกันภัยไทย มีความมั่นคง ยั่งยืน และแขงขันไดในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชนเขาถึงการประกันภัยและใชประโยชนในการรองรับความเสีย่ง”  

1. พัฒนาและสงเสริมใหธรุกจิ
ประกนัภัย ปรับรูปแบบการดำเนิน

ธุรกจิใหสอดรับกับสภาพแวดลอมใหม 

2. สรางวัฒนธรรมการบริหาร
ความเส่ียงดานการประกันภัย
ใหประชาชนและภาคเอกชน 

3. ผลักดนัใหระบบประกันภัยมี
บทบาทในการสนับสนนุระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การประกนัภัยเพ่ือสงเสรมิการ

ดำเนนิธุรกิจประกนัภัย 

แผนยุทธศาสตรสำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 2564-2566)  
วิสัยทัศน “สำนักงาน คปภ. เปนองคกรชั้นนำที่สรางเสริมระบบประกันภัย ใหเขาถึงโดยงาย เปนธรรมและยั่งยืน”  

1. ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมมิติการกำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง พรอมรับมือความเสี่ยง

ใหม และสอดคลองกติกาสากล 

2. สรางความเชื่อม่ันและ
ปลูกฝงคานิยมดานการ

ประกันภัยดวยนวัตกรรมที่
ทันสมัยและกลไกที่เปนธรรม 

3. สนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยปรับตัวให
ทันกับความกาวล้ำของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมภายใตระบบนิเวศที่เหมาะสม
และการเขาถึงขอมูลที่สำคัญและจำเปน 

๔. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย
และความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยที่

สอดคลองกับภูมิทัศนความเสี่ยงของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. การพัฒนาองคกร มุงสูการเปนองคกรชั้นนำ บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการทำงานมีความคลองตัว และขับเคลื่อนดวยฐานขอมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน คปภ. ฉบบัที ่๓ พ.ศ. 2564-2566  

๑. Digitized Regulator ๒. Digital Insurer ๓. Digital Insurance Consumer ๔. Digital Infrastructure 

แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 
วิสัยทัศน “การเปนคลังสมองของ คปภ.” 

พันธกิจ : เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนาองคความรูในดานการประกันภัยที่สอดคลองกับ คปภ. สถานการณของประเทศ 

1. การพัฒนาระบบการวิจยั ฝกอบรมบน
รูปแบบ Digital Platform ที่บูรณาการกับ

หนวยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความ
ตองการของสถานการณประเทศ 

๒. การพัฒนาโครงสรางฝายสถาบันฯ และ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความ Agile และการ

ทำงานเชิงรกุ 

๓. การพัฒนาและส่ือสารภาพลักษณของฝาย
สถาบันฯ ในการเปนคลังสมองใหกับบุคลากร

ของฝายสถาบันฯ หนวยงานภายใน คปภ. และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
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คลงัสมอง

Agile

Digital

กำหนด โคร งสร  า ง  อ ั ต ร ากำลั ง 
ประเภทของบุคลากร และรูปแบบ
การทำงานท ี ่  Agile เช ิ งร ุก  และ
สอดคลองกับทิศทางการเปนคลัง
สมองของ คปภ.   

• บุคลากรภายในฝายสถาบันฯ มีความพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลง  

• บุคลากรใน คปภ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตระหนักและรับทราบถึงบทบาทของฝาย

สถาบันฯ ในการเปนคลังสมองของ คปภ. 

ตอนที ่ ๕ กรอบแผนภาพยุทธศาสตรที ่แสดงการเชื ่อมโยงวิส ัยทัศน พันธกิจ  
การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กรอบแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

วิสัยทัศน : การเปนคลังสมองของ คปภ. 

พันธกิจ : เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนาองคความรูในดานการประกันภัยที่
สอดคลองกับ คปภ. สถานการณของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาระบบการวิจัย ฝกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform ท่ี
บูรณาการกับหนวยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความตองการ
ของสถานการณประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การพัฒนาโครงสรางฝายสถาบันฯ และ
บุคลากรที ่เกี ่ยวของใหมีความ Agile 
และการทำงานเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
การพ ัฒนาและส ื ่ อสารภาพล ักษณ ของฝาย 
สถาบันฯ ในการเปนคลังสมองใหกับบุคลากรของ
ฝายสถาบ ันฯ หน วยงานภายใน คปภ. และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เปาประสงค  

เช่ือมโยง บูรณาการ และพัฒนา Digital Platform ในการเปนคลังสมอง 
และคลังความรูของ คปภ.  

เปาประสงค  เปาประสงค  
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ตอนที่ ๖ แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของสถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  

วิสัยทัศน 
(Vision) 

การเปนคลังสมองของ คปภ. 

พันธกิจ 
(Mission) 

ยุทธศาสตร 
(Strategic) 

เปาประสงค 
(Goal) 

กลยุทธ 
(Strategy) 

เชื่อมโยง บูรณาการ และพัฒนาองคความรูในดานการประกันภัยท่ีสอดคลองกับ คปภ. 
สถานการณของประเทศ 

1. การพัฒนาระบบการ
วิจัย ฝกอบรมบนรูปแบบ 
Digital Platform ท่ี
บูรณาการกับหนวยงาน
ภายใน คปภ. และสอดรับ
ก ับความต องการของ
สถานการณประเทศ 

๒. การพัฒนาโครงสราง
ฝายสถาบันฯ และบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของใหมีความ Agile 
และการทำงานเชิงรุก 

๓. การพัฒนาและสื่อสาร
ภ า พ ล ั ก ษ ณ  ข อ ง ฝ า ย
สถาบันฯ ในการเปนคลัง
สมองใหกับบุคลากรของ
ฝายสถาบันฯ หนวยงาน
ภ า ย ใ น  ค ป ภ .  แ ล ะ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เชื่อมโยง บูรณาการ และ
พัฒนา Digital Platform 
ในการเปนคลังสมอง และ
คลังความรูของ คปภ. 

กำหนดโครงสราง อัตรากำลัง 
ประเภทของบุคลากร และ
รูปแบบการทำงานท่ี Agile 
เชิงรุก และสอดคลองกับทิศ
ทางการเปนคลังสมองของ 
คปภ. 

• บ ุคลากรภายในฝาย
สถาบันฯ มีความพรอม
ตอการเปลี่ยนแปลง  

• บุคลากรใน คปภ. และ
หนวยงานที ่เกี ่ยวของ
ตระหนักและรับทราบ
ถ ึ งบทบาทของฝ าย
สถาบันฯ ในการเปน
คลังสมองของ คปภ. 

1.1 การพัฒนา Digital Platform คลัง
สมองของฝายสถาบันฯ และ คปภ.  
 
๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรดานการบรหิาร
และการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. 
ห น  ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  เ อ ก ช น  ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
 
๑.๓ การพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย 
และดานการฝกอบรม เพื ่อเปนฐาน
สืบคน อางอิง และตอยอดการออกแบบ
นโยบาย หรือการดำเนินงานของ คปภ. 
โดยตองมีการบูรณาการการดำเนินงาน
กับหนวยงานอาทิ HR / Strategy 

๒.๑ การกำหนดโครงสราง อัตรากำลัง 
และรูปแบบการทำงานของฝายสถาบันฯ 
เพื่อรองรับภารกิจทั้งในดานการฝกอบรม 
วิจัย และการเปนคลังสมองของ คปภ. 
 
๒.๒ การยกระดับการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฝายสถาบันฯ ผูทรงคุณวุฒิ 
และผูทรงคุณวุฒิอาวุโส 

๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝายสถาบัน
ฯ ใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในดานการเปนคลังสมองของ
หนวยงานและการสามารถนำดิจิทัลมา
พัฒนาการวิจัยและการฝกอบรมได 
 
๓.๒ การกำหนดและสื ่อสาร Brand 
Positioning  ขอ งฝ า ยสถาบ ั นฯ  ที่
ชัดเจนทั้งใน คปภ. และภายนอกองคกร 
สะทอนการเปนฝายสถาบันฯ ในดานคลัง
สมองชั้นนำทั้งในดานงานวิจัยและดาน
งานฝกอบรม สงเสริมบทบาทของ คปภ. 
ที่กวางขึ้น และมีความเปนอาเซียนมาก
ยิ่งข้ึน 
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ตอนที่ ๗ แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๗) 
 

แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 
คาเปาหมาย โครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

1. การพัฒนา
ระบบการวิจัย 
ฝกอบรมบน
รูปแบบ Digital 
Platform ที่
บูรณาการกับ
หนวยงานภายใน 
คปภ. และสอด
รับกับความ
ตองการของ
สถานการณ
ประเทศ 
 

เชื่อมโยง บูรณา
การ และพัฒนา 
Digital Platform 
ในการเปนคลัง
สมอง และคลัง
ความรูของ คปภ. 

1.1 การพัฒนา 
Digital Platform 
คลังสมองของฝาย
สถาบันฯ และ 
คปภ. 

ฝายสถาบันฯ มี
ระบบ Digital 
Platform คลัง
สมอง 

ระบบ Digital 
Platform ของ
ฝายสถาบันฯ มี
ผูใชบริการ 
1,000 คน ตอป 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบ 
Digital Platform 
ของฝายสถาบันฯ 

2565-2567 
 
 
 
 

๑.๒ การพัฒนา
หลักสูตรดานการ
บริหารและการ
ประกันภยัสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศ
และตางประเทศ 

ฝายสถาบันฯ มี
หลักสูตรดานการ
บริหารและการ
ประกันภยัสำหรับ
บุคลากร คปภ. 
หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ทั้ง
ภายในประเทศ
และตางประเทศ 

มีหลักสูตรใหม ป
ละ 3 หลักสูตร  

1.2.1 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ดานการบริหาร
และการ
ประกันภยั 

2565-2567 

๑.๓ การพัฒนา
ฐานขอมูลดาน
การวิจยั และดาน
การฝกอบรม เพื่อ
เปนฐานสืบคน 
อางอิง และตอ
ยอดการออกแบบ
นโยบาย หรือการ
ดำเนินงานของ 
คปภ. โดยตองมี
การบูรณาการการ
ดำเนินงานกับ
หนวยงานอาทิ HR 
/ Strategy 

ฝายสถาบันฯ มี
ฐานขอมูลดาน
การวิจยั และ
ฝกอบรมของ 
คปภ.  

มีฐานขอมูลดาน
การวิจยั และการ
ฝกอบรมที่
สอดคลองกับการ
ดำเนินงานของ  
คปภ. ในแตละป 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาฐานขอมูล
ดานการวจิัย และ
การฝกอบรมของ 
คปภ.  

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วดั
ความสำเร็จ 

คาเปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

2. การพัฒนา
โครงสรางฝาย
สถาบันฯ และ
บุคลากรที่
เก่ียวของใหมี
ความ Agile และ
การทำงานเชิงรุก 

กำหนดโครงสราง 
อัตรากำลัง 
ประเภทของ
บุคลากร และ
รูปแบบการ
ทำงานที่ Agile 
เชิงรุก และ
สอดคลองกับทิศ
ทางการเปนคลัง
สมองของ คปภ.   

๒.๑ การกำหนด
โครงสราง 
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานของฝาย
สถาบันฯ เพื่อ
รองรับภารกิจทั้ง
ในดานการ
ฝกอบรม วจิัย 
และการเปนคลัง
สมองของ คปภ. 

ฝายสถาบันฯ มี
โครงสราง กรอบ
อัตรากำลัง และ
รูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งดาน
การอบรม วิจยั 
และการเปนคลัง
สมองของ คปภ.  

มีผลการศึกษา
ดานโครงสราง
กรอบอัตรากำลัง 
และรูปแบบการ
ทำงานที่เหมาะสม
กับภารกิจทั้งดาน
การอบรม วิจยั 
และการเปนคลัง
สมองของ คปภ.  

2.1.1 โครงการ
ศึกษาโครงสราง
กรอบอัตรากำลัง
และรูปแบบการ
ทำงานของฝาย
สถาบันฯ  

2565-2567 
 
 
 
 

๒.๒ การยกระดับ
การดำเนินงาน
ของ
คณะกรรมการ
ฝายสถาบันฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูทรงคุณวุฒิ
อาวุโส 

ฝายสถาบันฯ มี
การขับเคล่ือน
แผนยุทธศาสตร
ดวยกระบวนการ
ของ
คณะกรรมการ
ฝายสถาบันฯ และ
ผูทรงคุณวุฒิตางๆ  

มีการจัดการ
ประชุมขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรฝาย
สถาบันฯ 4 คร้ัง
ตอป 

2.2.1 โครงการ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตรฝาย
สถาบันฯ 2565-
2567 

2565-2567 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วดั
ความสำเร็จ 

คาเปาหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

3. การพัฒนา
และสื่อสาร
ภาพลักษณของ
ฝายสถาบันฯ ใน
การเปนคลัง
สมองใหกับ
บุคลากรของฝาย
สถาบันฯ 
หนวยงานภายใน 
คปภ. และ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

บุคลากรภายใน
ฝายสถาบันฯ มี
ความพรอมตอ
การเปล่ียนแปลง  
 
 
 

๓.๑ การพัฒนา
บุคลากรของฝาย
สถาบันฯ ใหมี
ความพรอมตอ
การเปล่ียนแปลง
โดยเฉพาะในดาน
การเปนคลังสมอง
ของหนวยงานและ
การสามารถนำ
ดิจิทัลมา
พัฒนาการวิจัย
และการฝกอบรม
ได 

มีแผนการพัฒนา
บุคลากรของฝาย
สถาบันฯ ใหมี
ความพรอมตอ
การเปล่ียนแปลง 

มีการดำเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝายสถาบันฯ 
ในแตละป  

3.1.1 โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ของฝายสถาบันฯ 
ใหมีความพรอม
ตอการ
เปล่ียนแปลง 

2565-2567 

บุคลากรใน คปภ. 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของตระหนัก
และรับทราบถึง
บทบาทของฝาย
สถาบันฯ ในการ
เปนคลังสมองของ 
คปภ. 

๓.๒ การกำหนด
และส่ือสาร 
Brand 
Positioning ของ
ฝายสถาบันฯ ที่
ชัดเจนทั้งใน คปภ. 
และภายนอก
องคกร สะทอน
การเปนฝาย
สถาบันฯ ในดาน
คลังสมองชั้นนำ
ทั้งในดานงานวิจัย
และดานงาน
ฝกอบรม สงเสริม
บทบาทของ คปภ. 
ที่กวางขึ้น และมี
ความเปนอาเซียน
มากยิ่งขึ้น 

รอยละของ
กลุมเปาหมายที่
รับรูถึงการ
ดำเนินการดาน
การวิจยั การ
ฝกอบรม และการ
เปนคลังสมองของ
ฝายสถาบันฯ  

รอยละ 80 3.2.๑ โครงการ
ส่ือสารภาพลักษณ
ของฝายสถาบันฯ  

2565-2567 
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ดังนั้น ผลผลิต และผลลัพธของแตละประเด็นยุทธศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ผลผลิต ผลลัพธ 

1. การพ ัฒนาระบบการว ิจัย 
ฝกอบรมบนรูปแบบ Digital 
Platform ท ี ่ บ ู รณาการกับ 
หนวยงานภายใน คปภ. และ
สอดรับกับความตองการของ 
สถานการณประเทศ 

ฝ ายสถาบ ันฯ ม ีระบบ Digital 
Platform สำหร ับงานวิจ ัยและ
ฝกอบรม จำนวน 1 ระบบ 

ฝายสถาบันฯ มีการบูรณาการ
ขอมูลทั ้งดานวิจัยและฝกอบรม
โดยมีผู เขาถึงขอมูล/ผูใชบริการ 
1,000 คน/ป  

2. การพ ัฒนาโครงสร างฝาย
สถาบ ันฯ และบ ุคลากร ท่ี
เก ี ่ยวข องให ม ีความ Agile 
และการทำงานเชิงรุก 

ฝายสถาบันฯ มีผลการศึกษาการ
ปรับโครงสราง กรอบอัตรากำลัง 
แ ล ะ ร ู ป แ บ บ ก า ร ท ำ ง า น ท่ี
เหมาะสมกับภารกิจทั ้งดานการ
อ บ ร ม  ว ิ จ ั ย  แ ล ะ ก า ร เ ป น 
คลังสมองของ คปภ.  

ฝ ายสถาบ ันฯ สามารถพัฒนา
โครงสร  าง  อ ั ตรากำล ั ง  และ
รูปแบบการทำงานสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของฝายสถาบันฯ 
ได  

3. ก า ร พ ั ฒ น า แ ล ะ ส ื ่ อ ส า ร
ภาพลักษณของฝายสถาบันฯ
ในการเปนคลังสมองใหกับ
บุคลากรของฝายสถาบันฯ 
หนวยงานภายใน คปภ. และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ฝ  ายสถาบ ันฯ  ม ี การพ ัฒนา
บุคลากร และมีการสื่อสารสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับภาพลักษณ/
บทบาทของฝายสถาบันฯ ทั้งกับ
บุคลากรภายใน และภายนอก 
คปภ.  

ฝ ายสถาบ ันฯ สร างการร ับรู
เกี่ยวกับภาพลักษณ/บทบาทของ
ฝายสถาบันฯ ใหกับกลุมเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 80  
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ตอนที่ ๘ แผนการปฏิบัติงานฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงประจำป 
๒๕๖๕ 

 
แผนการปฏิบัติงานฝายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประจำป ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ยุทธศาสตรที ่ ๑ การพัฒนาระบบการวิจัย ฝกอบรมบนรูปแบบ Digital Platform  
ที่บูรณาการกับหนวยงานภายใน คปภ. และสอดรับกับความตองการของสถานการณประเทศ 

• เปาประสงค : เช่ือมโยง บูรณาการ และพัฒนา Digital Platform ในการเปนคลังสมอง 

และคลังความรูของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธที่ : 1.1 การพัฒนา Digital Platform คลังสมองของฝายสถาบันฯ และ คปภ. 
ตัวชี้วดัความสำเร็จ : ฝายสถาบันฯ มีระบบ Digital Platform คลังสมอง 
คาเปาหมาย : ระบบ Digital Platform ของฝายสถาบันฯ มีผูใชบริการ 1,000 คน ตอป 
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบ Digital Platform ของฝายสถาบันฯ 
1) ศึกษาและกำหนดคุณคาหลัก (Value 

Proposition) ของระบบ Digital 
Platform เพื่อกำหนดกระบวนการ
ทำงาน ทั้งในดานการเปนฐานขอมูลของ
ฝายสถาบันฯ ดานการเปนระบบสำหรับ
การสืบคน และดานการเปนระบบ
อำนวยความสะดวกในดานการวจิัย และ
การฝกอบรมของฝายสถาบันฯ 

            9,000,000 
บาท 

2) ศึกษาการดำเนินงานของระบบปจจุบัน 
และความตองการของ คปภ. และฝาย
สถาบันฯ ในระยะ 3 ป เพื่อกำหนด
ชองวาง (Gap Analysis) และกำหนด
องคประกอบ (Features) ของ Digital 
Platform ที่เปนประโยชนตอการใชงาน 

            

3) ศึกษาระบบฐานขอมูลภายใน คปภ. และ
ระบบฐานขอมูลภายนอกองคกรที่
สามารถเชื่อมโยงโอกาสในการสราง
ฐานความรูใหกับระบบ Digital 
Platform ขององคกร 

             

4) การกำหนดรูปแบบของ Digital 
Platform ของฝายสถาบันฯ ทั้งใน
รูปแบบของ Web Portal, Database 
และ Social Media 

            

5) จัดทำ Fanpage ของฝายสถาบันฯ โดย
มุงเนนการส่ือสารกับบุคลากร 

6) ภายในคปภ. โดยมุงเนนการจัดทำขอมูล 
4 มิติ ไดแก มิตขิอมูลดานการฝกอบรม 
(การจัด วิทยากร สถิติที่เกีย่วของ) มติิ
ขอมูลดานเน้ือหาหลักของการฝกอบรม 
มิติขอมูลดานการวิจยั/ทีป่รึกษา 
(หนวยงานที่เกีย่วของ วัตถปุระสงค 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ประโยชนที่ไดรับ ระยะเวลาของ
การศึกษา) มิตขิอมูลดานการวิจัย/
โครงการที่ปรึกษาของ คปภ. โดย
จะตองมีการเก็บขอมูลจากฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของภายใน คปภ. (สอดคลองกับ
โครงการ 1.3.1) 

7) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการ
ฝกอบรมที่สอดคลองกับระบบ Digital 
Platform ทั้งในรูปแบบ Online และ
แบบ Hybrid  

            

8) จัดราง TOR ในการจัดทำระบบ Digital 
Platform สำหรับฝายสถาบันฯ / 
ดำเนินการตาม TOR  

             

9) จัดการฝกอบรมการใชระบบทั้งกับ
บุคลากรภายในฝายสถาบันฯ และภายใน 
คปภ.  

            

กลยุทธที่ : ๑.๒ การพัฒนาหลักสตูรดานการบริหารและการประกันภยัสำหรบับุคลากร คปภ. หนวยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ตัวชี้วดัความสำเร็จ : ฝายสถาบันฯ มหีลักสูตรดานการบริหารและการประกันภัยสำหรับบุคลากร คปภ. หนวยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
คาเปาหมาย : มีหลักสูตรใหม ปละ 3 หลักสูตร 
1.2.1 โครงการพัฒนาหลกัสตูรดานการบริหารและการประกันภยั 
1) หลักสูตรประจำปงบประมาณ 2565 

• พัฒนาหลักสูตรดานการเปนผู
ตรวจสอบ และผูกำกับดานการ
ประกันภยั (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภยัระดับกลาง (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data Analytics 
สำหรับการประกันภยั (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

2) หลักสูตรประจำปงบประมาณ 2566 

• พัฒนาหลักสูตรดานการเปนทีมผู
ตรวจสอบ และทีมผูกำกับดาน
การประกันภัย (30 คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภยัระดับตน (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร FinTech สำหรับ
การประกันภัย (30 คน) 

            3,000,000 
บาท 

3) หลักสูตรประจำปงบประมาณ 256๗ 

• พัฒนาหลักสูตรดานการเปนทีมผู
ตรวจสอบ และทีมผูกำกับดานการ
ประกันภัย (สำหรับอาเซียน) (50 
คน) 

• พัฒนาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภยัระดับสูง (สำหรับ
อาเซียน) (50 คน) 

• พัฒนาหลักสูตร Data 
Intelligence สำหรับการ
ประกันภยั (30 คน) 

            5,000,000 
บาท 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธที่ : ๑.๓ การพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย และดานการฝกอบรม เพ่ือเปนฐานสืบคน อางอิง และตอยอดการออกแบบนโยบาย หรือการดำเนินงาน
ของ คปภ. โดยตองมีการบูรณาการการดำเนินงานกับหนวยงานอาทิ HR / Strategy 
ตัวชี้วดัความสำเร็จ : ฝายสถาบันฯ มีฐานขอมูลดานการวิจยั และฝกอบรมของ คปภ. 
คาเปาหมาย : มีฐานขอมูลดานการวิจัย และการฝกอบรมที่สอดคลองกับการดำเนินงานของ คปภ. ในแตละป 
1.3.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย (ขอที ่1-6) และการฝกอบรม (ขอที่ 7-10) ของ คปภ. 
1) การจัดทำการสำรวจหัวขอ และ

ผลการวิจยั/ศึกษาของหนวยงานตางๆ 
ภายใน คปภ. ยอนหลัง 3 ป โดยมีการ
จัดทำสรุปบทคัดยอ (Abstract) บทสรุป
ของผลการศึกษา และการติดตามการ
นำไปใชเพื่อนำมาบันทกึเปนขอมูล 

            5,000,000 
บาท 

2) การศึกษาแผนการศึกษา/วจิัยของ
หนวยงานตางๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลจากอดีต 

             

3) การศึกษาแผนระดับตางๆ ที่เกีย่วของ 
(อาทิเชน แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เปน 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
ตางๆ และกำหนดกระบวนการคนควา
งานวิจัย หรือการรวบรวมผลการศึกษาที่
เกี่ยวของจากประเทศตางๆ เพื่อนำมา
สังเคราะหและรวบรวมไวในฐานขอมูล
ของฝายสถาบันฯ  

             

4) จัดทำ Infographics การนำเสนอใน
รูปแบบ VDO หรือ บทความเพือ่ส่ือสาร 
Content ที่มีประโยชนตอ คปภ. และตอ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคลองกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ  

             

5) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพือ่
เรียนรูแลกเปล่ียนระหวางหนวยงานใน 
คปภ. 

             

6) จัดทำเวทีสรุปผลงานศึกษา/วิจัยเพือ่
เรียนรูแลกเปล่ียนระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของกับ คปภ. อาทิ สำนกังานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนตน  

             

7) การจัดทำการสำรวจหัวขอการฝกอบรม
ของหนวยงานตางๆ ภายใน คปภ. 
ยอนหลัง 3 ป โดยมีการจัดทำ
รายละเอียดสรุปเกีย่วกับการจัดงาน 
ทำเนียบวิทยากร และขอมูลที่เกี่ยวของ 

             

8) การศึกษาแผนการฝกอบรมของ
หนวยงานตางๆ ภายใน คปภ. เพื่อนำมา
กำหนดกระบวนการเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลจากอดีต 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
9) การศึกษาแผนระดับตางๆ ที่เกีย่วของ 

(อาทิเชน แผนระดับ 1 ระดับ 2 และ
ระดับ 3) เพื่อกำหนด Theme ที่เปน 
Direction ที่สำคัญจากแผนในระดับ
ตางๆ และกำหนดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร หรือกระบวนการการรวบรวม
ผลการศึกษาที่เกีย่วของจากประเทศ
ตางๆ เพื่อนำมาสังเคราะหและรวบรวม
ไวในฐานขอมูลของฝายสถาบันฯ 

             

10) จัดทำ Infographics หรือ การนำเสนอ
ในรูปแบบ VDO เพื่อส่ือสาร Content ที่
มีประโยชนตอ คปภ. และตอ
อุตสาหกรรมประกันภัย สอดคลองกับ
ทิศทางของประเทศ และสถานการณ 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางฝายสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความ 
Agile และการทำงานเชิงรุก 

• เปาประสงค : กำหนดโครงสราง อัตรากำลัง ประเภทของบุคลากร และรูปแบบการ

ทำงานท่ี Agile เชิงรุก และสอดคลองกับทิศทางการเปนคลังสมองของ คปภ.   

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธที่ : ๒.๑ การกำหนดโครงสราง อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานของฝายสถาบันฯ เพ่ือรองรับภารกิจทั้งในดานการฝกอบรม วิจัย และการเปนคลัง
สมองของ คปภ. 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ฝายสถาบันฯ มีโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งดานการอบรม วิจัย และการเปนคลังสมองของ 
คปภ. 
คาเปาหมาย : มีผลการศึกษาดานโครงสรางกรอบอัตรากำลัง และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับภารกิจทั้งดานการอบรม วิจัย และการเปนคลังสมองของ คปภ. 
2.1.1 โครงการศึกษาโครงสราง กรอบอัตรากำลงั และรูปแบบการทำงานของฝายสถาบันฯ  
1) การกำหนดโครงสรางเพิ่มเติมที่สอดรับกับภารกิจ

ดานวิจยั อาทิ การตองมีหนวยงานในดานการจัดเก็บ
ขอมูล วิเคราะห/ประมวลผลขอมูล การนำเสนอ
ขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมทั้งกับผูบริหาร 
หนวยงานภายใน คปภ. และหนวยงานภายนอก
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

            2,000,000 
บาท 

2) การกำหนดสายอาชีพ อัตรากำลัง และบทบาทหนาที่
งานที่เหมาะสมใหกับภารกจิใหมที่เพิ่มเติม 

            

3) การกำหนดรูปแบบการทำงานที่มุงเนนการทำงาน
แบบ Agile และการทำงานแบบ Cross-Functions 
ที่สรางศักยภาพในการวิเคราะห การนำเสนอขอมูลที่
สอดคลองกบัสถานการณของประเทศ และการ
นำเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการออกแบบ
นโยบายของ คปภ. และประเทศ  

            

4) การศึกษาความเปนไปไดในการดานกฎระเบียบ 
งบประมาณ และอัตรากำลังของโครงสราง รูปแบบ
การจางงานในดานภารกิจวิจยัที่เพิ่มเติม  

            

5) การศึกษากระบวนการเพิ่มเติมโครงสรางฝายสถาบัน
ฯ อัตรากำลัง และรูปแบบการทำงาน ตลอดจนการ
สรางความเชื่อมโยง / สงตอขอมูล ระหวาง
โครงสรางเดิม และโครงสรางที่เพิ่มเติม 

            

6) การดำเนินการตามการศึกษา และการติดตามและ
ประเมินผล 

            

กลยุทธที่ : ๒.๒ การยกระดับการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายสถาบันฯ ผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิอาวุโส 
ตัวชี้วดัความสำเร็จ : ฝายสถาบันฯ มกีารขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรดวยกระบวนการของคณะกรรมการฝายสถาบันฯ และผูทรงคุณวุฒิตางๆ 
คาเปาหมาย : มีการจัดการประชุมขับเคล่ือนยุทธศาสตรฝายสถาบันฯ 4 คร้ังตอป 
2.2.1 โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตรฝายสถาบันฯ 2565-2567 
1) การกำหนดกระบวนการรายงานผลงานการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของฝายสถาบันฯ ตอ
คณะกรรมการฝายสถาบันฯ โดยอาจมีการพิจารณา
มอบหมายใหมีอนุกรรมการดานตางๆ เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรของฝายสถาบันฯ อาท ิอนุกรรมการดาน
วิจัย อนุกรรมการดานการฝกอบรม อนกุรรมการ
ดานระบบ Digital Platform เปนตน  

            - 
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ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
2) การกำหนดบทบาทและจัดทำทำเนียบของ

ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิอาวุโสในการมีสวนรวมกับ
ฝายสถาบันฯ ทั้งในดานการเปนอนกุรรมการดานที่
เกี่ยวของกับความเชีย่วชาญ หรือดานการเปนผูวิจัย/
วิทยากรในดานที่เชี่ยวชาญ  

             

3) กำหนดกระบวนการประเมินการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ/
ผูทรงคุณวุฒิอาวุโส 

             

4) การจัดการประชุมขับเคล่ือนยุทธศาสตรฝายสถาบัน
ฯ 4 คร้ังตอป 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณของฝายสถาบันฯ ในการเปนคลัง
สมองใหกับบุคลากรของฝายสถาบันฯ หนวยงานภายใน คปภ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• เปาประสงค : บุคลากรภายในฝายสถาบันฯ มีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง    

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธที่ : ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรของฝายสถาบันฯ ใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในดานการเปนคลังสมองของหนวยงานและการ
สามารถนำดิจิทัลมาพัฒนาการวิจัยและการฝกอบรมได 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : มีแผนการพัฒนาบุคลากรของฝายสถาบันฯ ใหมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง 
คาเปาหมาย : มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบคุลากรของฝายสถาบันฯ ในแตละป 
3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของฝายสถาบันฯ ใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
1) การพิจารณาชองวางดานทกัษะของบุคลากร 

(Skills Gap) ทั้งในดานดิจิทัล ดาน
ภาษาตางประเทศ ดานทักษะการวิจยั ดานทักษะ
การฝกอบรม  

            3,000,000 
บาท 

2) การจัดทำเปาหมาย และแผนการพัฒนารายบุคคล 
ตลอดจนแนวทางการประเมินผลรายป 

             

3) การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล ทั้ง
ในดานการเปดโอกาสใหมีการหมุนเวียนงานทั้ง
ภายในฝายสถาบันฯ และภายใน คปภ. ดานการ
ฝกอบรมและประเมินผลเพื่อใหบุคลากรมีทักษะที่
สอดคลองกับฝายสถาบันฯ  
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• เปาประสงค : บุคลากรใน คปภ. และหนวยงานที่เกี ่ยวของตระหนักและรับทราบถึง

บทบาทของฝายสถาบันฯ ในการเปนคลังสมองของ คปภ. 

ชื่อโครงการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
2565 2566 2567 งปม. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
กลยุทธที่ : ๓.๒ การกำหนดและสื่อสาร Brand Positioning ของฝายสถาบันฯ ที่ชัดเจนทั้งใน คปภ. และภายนอกองคกร สะทอนการเปนฝายสถาบันฯ ใน
ดานคลังสมองชั้นนำทั้งในดานงานวิจัยและดานงานฝกอบรม สงเสริมบทบาทของ คปภ. ที่กวางขึ้น และมีความเปนอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : รอยละของกลุมเปาหมายที่รับรูถึงการดำเนินการดานการวิจัย การฝกอบรม และการเปนคลังสมองของฝายสถาบันฯ 
คาเปาหมาย : รอยละ 80 
3.2.๑ โครงการสื่อสารภาพลักษณของฝายสถาบันฯ 
1) การจัดทำส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบของการ

แนะนำบทบาท และภารกิจของฝายสถาบันฯ 
ใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรภายใน คปภ. 
และบุคคลภายนอกที่เกีย่วของ 

            7,000,000 
บาท 

2) การจัดทำส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบของการนำ 
Content ทั้งในดานการวิจยั และการฝกอบรม
ของฝายสถาบันฯ ใหมีการเผยแพรอยาง
สม่ำเสมอ ใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก บคุลากร
ภายใน คปภ. และบุคคลภายนอกที่เกีย่วของ 

             

3) การจัดทำส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบของการ
แนะนำบทบาท และภารกิจของฝายสถาบันฯ 
และ Content ทั้งในดานการวิจัย และการ
ฝกอบรมของฝายสถาบันฯ ใหกับกลุมเปาหมาย
ในประเทศอาเซียน 

             

4) การจัด Symposium เพื่อการเปนเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูในดานการนำขอมูลจากการ
วิจัย และการฝกอบรมสูการสรางนโยบายที่
สอดคลองกับสถานการณและความตองการของ
ประเทศ 

             

5) การจัด Symposium เพื่อการเปนเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูในดานการนำขอมูลจากการ
วิจัย และการฝกอบรมในระดับอาเซียน 
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