โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕)
(Thailand Insurance Symposium 2018)
๑. ชื่อโครงการ
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕)
๒. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ
มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ให้ มี ค วามมั่ น คง และเสถี ย รภาพ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้ระบบประกันภัย
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในระบบประกันภัยให้มีการพัฒนา
ความรู้ด้านการประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมประกันภัย
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันภัย
ให้ กั บ บุ ค ลากรประกั น ภั ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการใช้ประโยชน์จากประกันภัย จึงได้จัดให้มี งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย
เป็นประจาทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนา
๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่ว มสัมมนาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย
การบริหารความเสี่ยง และสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย
๓.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากร
๓.๔ เพื่ อ น าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาระบบประกั น ภั ย และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการก ากั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ
ประกันภัย
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน ๓๕๐ คน ประกอบด้วย
๔.๑.๑ ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคม
ประกัน วิน าศภัย ไทย สมาคมนั กคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ งประเทศไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
๔.๑.๒ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)
สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) สานัก งานเศรษฐกิจ การคลัง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น

-๒๔.๑.๓ นักวิชาการ อาจารย์ นิสิ ต และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา อาทิเช่น สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่าย เป็นต้น
๔.๑.๔ สถาบัน สมาคม หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย
๔.๑.๕ สื่อมวลชน
๔.๒ เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับความรู้ในเรื่องการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาวการณ์ของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ จัดการสัมมนาโดยการปาฐกถาพิเศษในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง
และการประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
๕.๒ จั ดการสั มมนาโดยการบรรยายในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ การประกันภัย และเทคโนโลยี
ประกันภัยในเศรษฐกิจยุคดิจิตอลจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ
๖. สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
๗. วัน เวลาในการจัดการสัมมนา
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มวางแผนและวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาและวิจัย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
๙. การประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับ
ประโยชน์จากเนื้อหาการบรรยายโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย การบริห ารความเสี่ยง
และสภาวการณ์ของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยได้รับประโยชน์จากเนื้อหาการบรรยาย
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัย
๑๐.๓ ก่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา สนับสนุนให้เกิด
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการในอนาคต
๑๐.๔ ผู้เ ข้า ร่ว มการสัม มนาได้แ ลกเปลี่ย นความรู้ และประสบการณ์กับ ผู้เ ชี่ย วชาญจากทั้ง ใน
และต่างประเทศ ทาให้มีทัศนะที่กว้างขวางขึ้น

