
 
 

ตารางการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๘ 

เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
วัน กิจกรรม 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
(เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.) 

วันรายงานตัว 

 รายงานตัว 

 ลงทะเบียนเก็บอัตลักษณ์บุคคล (ลายนิว้มือ รูปถ่าย) 

 วัดขนาดเสื้อโปโลและแจ๊คเกต็ 

 เลขาธกิารกล่าวตอ้นรับ และแนะน าทีมงาน 

 ผู้อ านวยการหลกัสูตร วปส. ๘ แนะน าแนวทางการศึกษาอบรม 

 กิจกรรมสร้างความสมัพันธแ์ละความรว่มใจชาว วปส. ๘ (กิจกรรมละลายพฤตกิรรม สร้างความสมานฉันท์ และเชือ่มความสัมพนัธ์) 

 กิจกรรมสานสัมพันธ์รุน่พี่ วปส. ๑ – ๗ พบรุ่นนอ้ง วปส. ๘ 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

พิธีเปิดการศึกษา 
(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 

 กล่าวรายงาน โดย เลขาธกิาร คปภ. 

 เปิดการอบรม และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กบับทบาทของประกันภัยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”      

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง / ปลดักระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย)  

 ประธานในพิธี ผู้บริหารส านกังาน คปภ. และนักศกึษา วปส. รุน่ที่ ๘ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลกึ 

 เย่ียมชมส านกังาน 

 รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.  
Disruptive Innovation  

in the Insurance Industry  
บรรยายโดย 

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุรรณ 
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาต ิ

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงขัน้สูง 
ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ 

บรรยายโดย 
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย  

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

 

๑๓ – ๑๕  
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ปฐมนิเทศและกจิกรรมสานสัมพันธ์ชาว วปส. 
ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 นโยบายของส านกังาน คปภ. กับความท้าทายในการก ากับดแูลธรุกจิประกันภัยในเศรษฐกิจยุคดิจทิัล 
       โดย เลขาธิการ คปภ. 

 บทบาท อ านาจหน้าที ่และภารกจิของส านกังาน คปภ. ในเศรษฐกิจยุคดิจทิัล โดย รองเลขาธกิาร คปภ. 

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

 การบรรยายหลักเกณฑ์วิธกีารท ารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP)  

 กิจกรรมสานสัมพันธ์และ CSR ชาว วปส. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Project) ครั้งที่ ๑ 
 

 หัวข้อรายงานการศึกษากลุ่ม 

บทวิเคราะห์เชิงลกึ CLMV  
กับโอกาสการลงทุนของธรุกิจไทย 

บรรยายโดย 
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี

อดีตรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 

ประกนัวินาศภัยชว่ยบริหารความเสี่ยง
ให้กับคุณและธรุกจิได้อย่างไร ?  

บรรยายโดย 
นายจีรพนัธ์ อัศวธนกุล 

นายกสมาคมประกันวนิาศภัยไทย 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๘.๑๕ น. 

เจาะลกึ “Non - Motor Insurance”  
Product for Owner 

บรรยายโดย 
นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม 

 

พลิกโฉมเศรษฐกิจการเกษตรกับ        
นวัตกรรมประกันภัยทางการเกษตร 

(Revolutionized Argi - Insurance) 
บรรยายโดย 

 Yu Deng, Senior Underwriter Agriculture, 
Swiss Re 

Claim Management Technique 
 in Non - Life Insurance 

บรรยายโดย 
นายอานนท์ วังวส ุ

ประธานสภาธุรกิจประกนัภัยไทย 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๐๐ น. 

SupTech and RegTech  
for Insurance Business 

บรรยายโดย 
วิทยากรจากต่างประเทศ 

ความเสี่ยงจากการโจมตทีางไซเบอรแ์ละ 
กรณีศกึษาผลกระทบของธุรกิจจากการจู่โจม 

ทางไซเบอรก์ับแนวทางการป้องกันแก้ไข 
บรรยายโดย 

๑.นายปริญญา หอมเอนก 
คณะกรรมการและเลขานุการสมาคม 
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
(Thailand Information Security 

Association : TISA) 
๒. นายบุญสน เจนชัยมหกุล 

รองผูอ้ านวยการธนาคารออมสินอาวโุส  
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Role of Reinsurers and Business 
Opportunities  

บรรยายโดย 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

 
 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานกิจการประกันวินาศภัย ณ ที่ท าการ : 

 สมาคมประกันวินาศภยัไทย 
 บริษัท กรุงเทพประกันภยั จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Project) ครั้งที่ ๒ 
 

 โครงร่างรายงานการศกึษากลุม่ 

เทคนิคสู่ความส าเร็จของ CEO 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ด้วยการประกนัวนิาศภัย 
บรรยายโดย 

ดร.อภิสทิธิ์ อนันตนาถรัตน 
กรรมการผูอ้ านวยใหญ ่

บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) 

ภาคธุรกจิการเงนิกับแนวทาง 
การปรับตวัในยุค FinTech 

บรรยายโดย 
นายปรีดี ดาวฉาย 

ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. 

Insurance Regulatory Trends in Digital Age  
บรรยายโดย 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
เลขาธกิาร 

คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิ 
การประกอบธุรกิจประกนัภัย 

 

อนาคตของธรุกจิไทยกับ EEC : โอกาส  
และความท้าทาย 

บรรยายโดย 
ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 

Role of Technology : InsurTech 
Revolutionizing Insurance Industry 

บรรยายโดย 
คุณธนศกัดิ์ ฮุ่นตระกูล 
Co - Founder and  
Managing Director,  

FairDee InsurTech Co.,Ltd  

๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. 

Role of Technology : Big Data & Opportunities  
of Insurance Business 

บรรยายโดย 
ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ 

 Advisory Board of Noon 

ประเดน็ร่วมสมัย 
หัวข้อ “Cryptocurrency & Blockchain  

to Enable Streamlined Insurance 
Operations” 
บรรยายโดย 

ดร.ประเวทย์ ตันติสจัจธรรม 

ยุทธศาสตรข์อง E - Commerce  กับ
การพัฒนาธรุกจิไทยในยุคดิจิทลั 

บรรยายโดย 
ดร.พสุ โลหารชุน 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๒ – ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
ณ สมาพันธรัฐสวิส 

 (Swiss Financial Market Supervisory Authority: FINMA) 

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ  
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

(Federal Financial Supervisory Authority: BaFin) 
 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๓๐ น. 

การบริหารธรุกิจประกันชวีิตแบบย่ังยืน 
บรรยายโดย 

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน ์
นายกสมาคมประกันชวีิตไทย 

 

นวัตกรรมการเงนิเพือ่ผู้สูงอายุ 
แบบใดจึงจะเหมาะสม  

เสวนาโดย 
ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

ดร.ลัษมณ อรรถาพชิ 
เศรษฐกรอาวุโสประจ าประเทศไทย 

ธนาคารพฒันาเอเชีย 
(Asian Development Bank : ADB) 

และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธรุกจิประกันภัย 

ผู้บริหารส านกังาน คปภ. 

เทคนิคการเปลี่ยนวกิฤตเป็นโอกาส 
กับจิก ประภาส 

บรรยายโดย 
นายประภาส ชลศรานนท ์

รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร ์

เทนเมนท์ จ ากดั 
 
 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 
พบที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม  

เพื่อจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  
(Group Project) ครั้งที่ ๓ 

 
 บทที่ ๑ บทน า 
 บทที่ ๒ การวิเคราะห์ประเด็นการศึกษา 

 

การอภิปรายเรือ่ง  
ยุทธศาสตรก์ารบริหารความเสี่ยง 

ในสังคมผู้สูงอายุ :  
ประกนัชีวิต vs ประกันชวีิตควบการลงทุน 

บรรยายโดย 
๑.นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล 
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

บริษัท โตเกียวมารนีประกันชวีิต 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

๒. ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการประกันชีวิตควบการลงทุน 

Life Insurance, Capital Market and 
Investment Considerations 

บรรยายโดย 
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย 

กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 



 
  
 

 
  

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๔๕ น. 

นโยบายการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ 
ในยุคปัจจุบัน 
บรรยายโดย 

ดร.เอกนิติ  นิตทิัณฑ์ประภาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

AI Technology for Insurance Business 
บรรยายโดย 

๑. นายกิตติ มานะคงตรีชีพ 
ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัท เอไอเอ จ ากัด 
๒. นายท าน ุอมาตยกุล 

รองกรรมการผูจ้ัดการอาวุโส  
บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

Current Development on 
InsurTech in Asian Countries : 

Legal Analysis  
บรรยายโดย 

นายสรชน บุญสอง 
ทนายความหุน้ส่วนและกรรมการ 

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซ่ี จ ากัด  

๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ศึกษาดูงานการบริหารความเสีย่ง ณ โรงงานของบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด และ บริษัท แพนฟู้ด จ ากัด 

 ณ จังหวัดสมุทรสาคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

โอกาสทางธรุกิจของไทย ในภาวะสงครามการค้า 
ระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา 

บรรยายโดย 
นายเกริกไกร จีระแพทย์ 

อดีตรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ถอดบทเรียนการเจรจาการค้า การลงทนุและ
การค้าบรกิารภายใตบ้ริบทองคก์ารการค้าโลก 

บรรยายโดย 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม 

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Opportunities & Challenges of  
Healthcare and Insurance 

Business in CLMV 
เสวนาโดย 

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิตัล จ ากัด
(มหาชน) 

นายสาระ ล่ าซ า 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

๑๙ – ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ศึกษาดูงานในประเทศ ณ ต่างจงัหวัด 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. 

ธรรมะกับผู้บริหารยุคใหม่  
(Change Innovation Idealism Freedom) 

เทศนาธรรม 
โดย 

พระศรธีรรมภาณ ี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

Crisis Management 
บรรยายโดย 

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ 
อดีตประธานคณะกรรมการ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

Thai Health Insurance : what you 
need to know 

บรรยายโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย 

 



หมายเหตุ :  ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

รายงานความคืบหน้า 
การจดัท ารายงานการศกึษากลุม่  

(Group Project) ครั้งที่ ๔ 
 

 บทที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
 บทที่ ๔ สรุปข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่น 

          สูก่ารปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม 

SE : Social Enterprise นวัตกรรมที่แตกตา่ง
จาก CSR ในการด าเนินธรุกิจในยุคดิจทิัลอย่าง

มีความรับผิดชอบตอ่สังคม  
บรรยายโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 
 

Anti – Corruption and Good 
Governance กับผู้บริหารยุคใหม่ 

เสวนาโดย 
นายประสัณห์ เชื้อพานิช 

ประธานกรรมการสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ดร.บัณฑิต นจิถาวร 
กรรมการผูอ้ านวยการสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
นายบรรยง พงษ์พานิช 

ประธานกรรมการบริหารธนาคาร
เกียรตนิาคิน จ ากดั (มหาชน)                   

ผู้ด าเนนิการเสวนา                     
นายอดิศร พิพัฒนว์รพงศ์     
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส  

ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย  

 
วันเสาร์ที่ ๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ อาคารนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  

ประเดน็ร่วมสมัย 
ต้นทนุทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ : ย้อนรอยรัตนโกสินทรก์ับอาจารย์เผ่าทอง 

บรรยายโดย 
นายเผ่าทอง ทองเจือ  

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานกิจการประกันชีวิต ณ ที่ท าการ 

 สมาคมประกันชวีิตไทย 
 บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ ่

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  

เทคนิคการเจรจาและระงับข้อขัดแย้งทางธรุกิจให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมกรณีศึกษา 
บรรยายโดย 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วฒันศัพท ์
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  

วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
และอดตีผู้อ านวยการส านกัสนัติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๘.๑๕ น. 

เจาะลกึการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินที่เกี่ยวขอ้งกับธรุกจิประกันภัย 

(Anti Money Laundering : AML) 
ส าหรับผู้บริหาร 

บรรยายโดย 
นายพรสัณห์ เชื้อพานิช 

ผู้จัดการอาวุโส 
บริษัท ไพร์ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

ทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียงกับผู้บริหาร 
บรรยายโดย 

นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ์
ประธานกรรมการ 

บริษัท บาธรมูดีไซน์ จ ากัด 
 

โอกาสและผลกระทบของผู้บรโิภค 
ด้านการประกันภัยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

: ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
เสวนาโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัยจาก
สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคม

ประกนัวินาศภัยไทย 
รองเลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
รองเลขาธกิาร ด้านกฎหมาย คดีและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส านักงาน คปภ. 

ผู้ด าเนนิการเสวนา 
นายชัยยุทธ มังศร ี

ผู้ช่วยเลขาธกิาร สายคุ้มครอง 
สิทธิประโยชน ์

วันที่ ๗ – ๘  
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

น าเสนอผลงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) ประเมินผล วิพากษห์ลักสตูร และพิธีปดิหลักสูตรฯ  
ณ จังหวดักาญจนบุร ี


