
 
 

ตารางการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๙ 

เดือน มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
วัน กิจกรรม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
(เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.) 

วันรายงานตัว 

 รายงานตัว 

 ลงทะเบียนเก็บอัตลักษณ์บุคคล (ลายนิว้มือ รูปถ่าย) 

 วัดขนาดเสื้อโปโลและแจ๊คเกต็ 

 เลขาธกิารกล่าวตอ้นรับ และแนะน าทีมงาน 

 ผู้อ านวยการหลกัสูตร วปส. ๙ แนะน าแนวทางการศึกษาอบรม 

 กิจกรรมสร้างความสมัพันธแ์ละความรว่มใจชาว วปส. ๙ (กิจกรรมละลายพฤตกิรรม สร้างความสมานฉันท์ และเชือ่มความสัมพนัธ์) 

 กิจกรรมสานสัมพันธ์รุน่พี่ วปส. ๑ – ๘ พบรุ่นนอ้ง วปส. ๙ 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

พิธีเปิดการศึกษา 

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 

 กล่าวรายงาน โดย เลขาธกิาร คปภ. 

 เปิดการอบรม และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับบทบาทของประกันภัย 
ในยุค Digital Disruption” โดย ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั)  

 ประธานในพิธี ผู้บริหารส านกังาน คปภ. และนักศกึษา วปส. รุน่ที่ ๙ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลกึ 

 เย่ียมชมส านกังาน 

 รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.  
(๑.๕ ชม.) 

Business Disruption and Future of Insurance Industry 
บรรยายโดย 

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุรรณ 
 
 

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงขัน้สูงทีจ่ าเป็นส าหรับผู้บริหาร 
ในยุค Digital Disruption 

บรรยายโดย 
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่สายงานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

๑๒ – ๑๔  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ปฐมนิเทศและกจิกรรมสานสัมพันธ์ชาว วปส. 
ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 นโยบายของส านกังาน คปภ. กับความท้าทายในการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
      โดย เลขาธิการ คปภ. 

 ความรูท้ี่จ าเป็นเรื่องการประกนัภัย : “หลักการและกฎหมายการประกันภยัท่ีควรรู้” 
บรรยายโดย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย 

 การบรรยายหลักเกณฑ์วิธกีารท ารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP)  

 กิจกรรมสานสัมพันธ์และ CSR ชาว วปส. 

 
 
 
 



 

 
 
 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.  
(๑.๕ ชม.) 

พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Project) ครั้งที่ ๑ 
 

 หัวข้อรายงานการศึกษากลุ่ม 

รู้เฟื่องเรือ่งปัจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนไทย 
บรรยายโดย 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

ภาคธุรกจิการเงนิในยุค Digital 
Disruption โอกาสและความท้าทาย 

บรรยายโดย 
นายปรีดี ดาวฉาย 

ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ประชุมบอร์ด 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไทยใน EEC  
และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

บรรยายโดย 
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี

อดีตรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 

ประกนัวินาศภัยบริหารความเสี่ยงให้กับคุณ  
และธรุกจิได้อย่างไร ? 

บรรยายโดย 
นายจีรพนัธ์ อัศวะธนกลุ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
บริษัท ประกนัภัยไทยวิวฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 

เจาะลกึ “Non - Motor Insurance” 
Product for Owner 

บรรยายโดย 
นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม 
อดีตกรรมการผู้อ านวยการ  

บริษัท ศรอียุธยา แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) และ 

บริษัท ศรอียุธยา เจนเนอรัล ประกนัภัย 
จ ากัด (มหาชน) 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

นโยบายภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 

บรรยายโดย 
อธิบดีกรมสรรพากร  

 

การบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติ บทบาทของ
ภาครัฐและโอกาสส าหรับธุรกิจประกนัภัยตอ่ 

บรรยายโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Munich Re 

โอกาสและความท้าทาย:  
การประกนัภัยข้ามแดน  

(Asian Insurance Product) 
บรรยายโดย 

วิทยากรผู้ทรงคุณวฒุ ิ

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

การบริหารความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์  
และกรณีศกึษา 

  บรรยายโดย 
๑. นายปริญญา หอมเอนก 

คณะกรรมการและเลขานุการสมาคม 
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 (Thailand Information Security Association : TISA) 
๒. นายบุญสน เจนชัยมหกุล 

รองผูอ้ านวยการธนาคารออมสินอาวโุส  
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เจาะลกึกรมธรรม์: Cyber Enterprise Risk 
Insurance Management 

บรรยายโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท เอไอจ ีประกันภัย 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

Cryptocurrency & Blockchain  
ส าหรับธุรกิจประกนัภัย 

บรรยายโดย 
ดร.ประเวทย์ ตันติสจัจธรรม 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
บริษัท เว็บมาสเตอร ์จ ากัด 

 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานกิจการประกันวินาศภยั ณ ที่ท าการ : 

 สมาคมประกันวินาศภยัไทย 

 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประชุมบอร์ด 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

(๑.๕ ชม.) 
เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

(๑.๕ ชม.) 
พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Project) ครั้งที่ ๒ 

 
 โครงร่างรายงานการศกึษากลุม่ 

บทบาทการเจรจา การค้า การลงทุน  
และการค้าบรกิารของไทยในเวทีโลก  

และ Asian Connectivity 
บรรยายโดย 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม 
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 

การลดความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกิจ 
และสังคมดว้ย Microinsurance 

บรรยายโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทประกันภัย 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 

Claim Management in Digital Age:  
Case Study Analysis  

บรรยายโดย 
นายอานนท์ วังวสุ  

ผู้ช่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) 

Digital Claim Management  
for Motor Insurance  

บรรยายโดย 
นายกิตตนิันท์ อนุพันธ ์

กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จ ากัด 

การประยุกต์ใช้ Big Data Analytics 
และประโยชน์ตอ่ผู้เอาประกันภัย 

บรรยายโดย 
ดร.ธรรมธ์ีร์ สกุโชติรัตน ์

Advisory Board of Noon 

๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. 
(๒ ช.ม.) 

เวลา ๑๗.๔๕ - ๑๘.๔๕ น. 
(๑ ชม.) 

วิกฤตการเมอืงและเศรษฐกจิโลก  
กับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของไทย 

บรรยายโดย 
นายเกริกไกร จีระแพทย์ 

อดีตรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ 

พลิกโฉมเศรษฐกิจการเกษตรกับนวัตกรรม
ประกนัภัย 

ทางการเกษตรและประกนัภัยประมง 
(Revolutionized Agri-Insurance & Fishery 

Insurance) 
บรรยายโดย 

วิทยากรจาก Swiss Re 

พัฒนาการของ InsurTech  
และผลกระทบด้านกฎหมาย 

ส าหรับธุรกิจประกนัภัยในอาเซียน 
บรรยายโดย 

นายสรชน บุญสอง 
ทนายความหุน้ส่วนและกรรมการ 

บริษัท เบเคอร ์แอนด์ แมคเคนซี่ จ ากัด 

๑๑ – ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
ณ ประเทศอังกฤษ 

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
(๑ ชม.) 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. 
(๑ ชม.) 

Direction of Insurance Regulatory Framework  
in the Digital Transformation 

 บรรยายโดย  
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 

 เลขาธกิาร  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิ 

การประกอบธุรกิจประกนัภัย 

ประกนัภัยสุขภาพกับการพฒันาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
บรรยายโดย 

นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน  
นายกสมาคม 

นักคณิตศาสตร์ประกนัภัยแห่งประเทศไทย 

แลกเปลีย่นประสบการณ ์
และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 

ในหลักสูตร วปส. รุ่นท่ี ๙ 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. 
(๒ ชม.) 

พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม  
เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  

(Group Project) ครั้งที่ ๓ 
 

 บทที่ ๑ บทน า 
 บทที่ ๒ การวิเคราะห์ประเด็นการศึกษา 

การบริหารธรุกิจประกันชวีิตแบบย่ังยืน 
ในยุค Digital Disruption 

บรรยายโดย 
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน ์

กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

ความท้าทายของธุรกิจประกนัชีวิตและ 
Healthcare ใน CLMV 

บรรยายโดย 
นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์  

ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก  
เซน ฮอสปิตัล จ ากัด (มหาชน) 

และ 
นายสาระ ล  าซ า  

ประธานเจ้าหนา้ที บริหาร  
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 



 
 
    

๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

Capital Market and Investment  
และโอกาสของธุรกิจประกนัชีวิต 

บรรยายโดย 
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร 

รองผู้จดัการ  
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์ร 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตรก์ารบริหารความเสี่ยง 
ในสังคมผู้สูงอายุ:  

ประกนัชีวิต vs ประกันชวีิตควบการลงทุน 
บรรยายโดย 

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท โตเกียวมารนีประกันชวีิต (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกนัชีวิตควบการลงทุน 

คิดนอกกรอบกับ Celebrity 
(วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม)                                                            

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๑๕ น. 
(๑ ชม.) 

Crisis Management Strategies for Business 
บรรยายโดย 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท กนักุลเอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

เจาะลกึการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินที่เกี่ยวขอ้งกับธรุกจิประกันภัย  

(Anti - Money Laundering: AML) 
บรรยายโดย 

นายพรสัณห์ เชื้อพานิช 
ผู้จัดการอาวุโส 

บริษัท ไพร์ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากัด 

การประยุกต์ใช้ AI Technology  
ส าหรับธุรกิจประกันชีวิต 

บรรยายโดย 
๑.นายกิตติ มานะคงตรีชีพ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษัท เอไอเอ จ ากัด 
๒. นายท านุ อมาตยกุล 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) 

๑๘ – ๒๐  
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัด ... 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
(๑ ชม.) 

เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม  
เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  

(Group Project) ครั้งที่ ๔ 
 

 บทที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
 บทที่ ๔ สรุปข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่น 

          สูก่ารปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม  

ธรรมะกับผู้บริหารยุคดิจทิัล 
เทศนาธรรมโดย 
พระศรธีรรมภาณ ี

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 

โอกาสและผลกระทบของผู้บรโิภค 
ด้านการประกันภัยในยุคไทยแลนด ์4.0 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
เสวนาโดย 

๑. ผู้แทนสมาคมประกันชวีิตไทย 
๒. ผู้แทนสมาคมประกันวนิาศภัยไทย 
๓. ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
๔. ผู้ช่วยเลขาธกิาร สายคุ้มครองสทิธิ

ประโยชน ์
(ผู้ร่วมเสวนาและผู้ด าเนินการเสวนา) 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

สุดยอดการประยุกต์ใช้ทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพียง 
ส าหรับผู้บริหาร 

บรรยายโดย 
นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ์

ประธานกรรมการ 
บริษัท บาธรมูดีไซน์ จ ากัด 

Anti – Corruption and Good Governance 
กับผู้บริหารยุคดิจทิัล 

เสวนาโดย 
นายประสัณห์ เชื้อพานิช 

ประธานกรรมการ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

นายพนา รตันบรรณางกูร 
ผู้อ านวยการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจรติ 
ผู้ด าเนนิการเสวนา 

นายอดิศร พิพัฒนว์รพงศ์      
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส  

ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย 
ส านักงาน คปภ. 

ประเดน็ร่วมสมัย 
เสวนาเรือ่ง  

“ประเดน็รอ้นประกนัภัยสุขภาพ กับ
ค่ารักษาพยาบาล: ทางออกและ

ข้อเสนอแนะ” 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

๑. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
๒. มูลนิธเิพื่อผู้บริโภค 

๓. สมาคมประกนัชีวิตไทย  



 

หมายเหตุ :  ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  
 

 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ประเดน็ร่วมสมัย 
เจาะลกึประวัติศาสตรท์างวฒันธรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบย่ังยืนกับอาจารย์เผ่าทอง 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานกิจการประกันชีวิต ณ ที่ท าการ 

 สมาคมประกันชวีิตไทย 

 บริษัท ไทยประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
(๒ ชม.) 

เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๔๕ น. 
(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๔๕ – ๑๘.๔๕ น. 
(๑ ชม.) 

CSV (Creating Shared Value) and ESG 
(Environmental, Social, and Governance) 

บรรยายโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

 

นวัตกรรมการประกนัชีวิต 
ที่เหมาะสมกับ Lifestyle ในยุคดิจิทัล 

บรรยายโดย 
ดร.สุธี โมกขะเวส 

รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโส 
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

แลกเปลีย่นประสบการณ ์
และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 

ในหลักสูตร วปส. รุ่นท่ี ๙ 

๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
(๓ ชม.) 

เทคนิคการเจรจาและระงับข้อขัดแย้งทางธรุกิจ 
บรรยายโดย 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วฒันศัพท ์
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  

วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
และอดตีผู้อ านวยการส านกัสนัติวิธแีละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

วันที ่๓๐ พฤศจิกายน 
ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

น าเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) ประเมินผล วิพากษ์หลักสูตร และพิธีปิดหลักสูตรฯ  
ณ จังหวัดกาญจนบุร ี


