
 

ตารางการศึกษา 
หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสงู (Super วปส.) รุ่นที่ ๑ 

(Thailand Insurance Super Leadership Program) 
เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

วัน กิจกรรม 

วันศุกร์ท่ี ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๓ 

(เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 

วันรายงานตัว 
❖ รายงานตัว 

❖ ลงทะเบียนเก็บอัตลักษณ์บุคคล (ลายนิว้มือ รูปถ่าย) 

❖ วัดขนาดเสื้อโปโลและแจ็คเกต็ 

❖ ผู้ช่วยเลขาธกิาร สายคุม้ครองสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงาน เลขาธิการกล่าวตอ้นรับ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๓ 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. 

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. 

 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. 

เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๓.๓๐ น. 

เวลา ๑๓.๓๐  – ๑๔.๐๐ น. 

เวลา ๑๔.๐๐  – ๑๖.๐๐ น. 

พิธีเปิดการศึกษา 

❖ กล่าวรายงาน โดย เลขาธกิาร คปภ. 

❖ เปิดการอบรม และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียัง่ยืนของประเทศ กับบทบาทของประกันภยั 
ในยุค New Normal”  โดย ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการกำกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั)  

❖ ประธานในพิธี ผู้บริหารสำนกังาน คปภ. และนักศกึษา ถา่ยภาพหมูเ่ป็นที่ระลกึ 

❖ รับประทานอาหารกลางวัน 

❖ Overview หลักสูตร Super วปส. โดย ดร. ธนยั ชรนิทร์สาร 

❖ กิจกรรมสร้างความสมัพันธ ์ 

วันศุกร์ท่ี ๑๘ – วันเสารท่ี์ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมการศึกษา  
“Shaping Thai Insurance Industry in the New Normal” 

ณ อำเภอชะอำ จังหวดัเพชรบุรี 

❖ Rethinking insurance environment by Design Thinking 
โดย อาจารย์ เมษ์ ศรีพัฒนากุล, CEO and Founder of LUKKID Co.,Ltd. (และทีมงาน)  

❖ Winning Strategy in New Normal  
โดย ดร.ธนัย ชรนิทร์สาร 

❖ Shaping our future by Strategic Foresight: Framework and Process 
โดย ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

วันศุกร์ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

Economic Perspectives: Thriving Insurance under the New World Economy 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. 

Reforming economic landscape and steering trade and 
investment after the COVID-19 era: โจทย์....การฟืน้ตัวเศรษฐกิจ 

การค้า การลงทนุของโลกและของไทยหลังวิกฤตโควิด-19 
(Exchange View and Discussion) 

โดย 
ดร.อาร์ม ตั้งนริันดร  

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
และผู้อำนวยการศูนย์จนีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรก์ารประกนัสุขภาพและระบบสาธารณสุขของไทยภายใต้ New 
Normal – สังคมผู้สูงอาย ุ/ โรคอุบัติใหม่ / การเข้าถึงการบริการ 

ด้านสุขภาพ 
Policy view 

โดย นพ.ถาวร สกุลพาณชิย์  
ที่ปรึกษากองเศรษฐกจิสุขภาพและหลกัประกันสขุภาพ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Business view   

โดย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บางกอกเซน ฮอสปิทอล  



 

 
 
 

วันศกุร์ท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

Business Perspectives: Business Implications after Pandemic 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Redesigning business model after global pandemic: 
มุมมอง / แนวคดิ / แนวทางการปรับตวัของธุรกจิและธุรกิจ

ประกนัภัยเทยีบชั้นองค์กรระดับโลกหลังวิกฤตโควิด-19 
โดย 

คุณศุภชัย เจยีรวนนท์  
ประธานคณะผู้บริหารเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 

Redesigning business model after global pandemic: 
มุมมอง / แนวคดิ / แนวทางการปรับตวัของธุรกจิและธุรกิจ

ประกนัภัยเทยีบชั้นองค์กรระดับโลกหลังวิกฤตโควิด-19 
โดย 

 คุณสาระ ล่ำซำ,  
CEO บมจ.เมืองไทยประกนัชีวิต  

คุณอานนท ์วังวสุ 
นายกสมาคมประกันวนิาศภยัไทย 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
โดยนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

โดย Guest of Honor 
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ 

CEO บมจ. เมืองไทยประกนัภัย 
 

วันศกุรท่ี์ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 

Digital Technology and Business Transformation  
ศึกษาอบรม ณ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Reshaping businesses by digital technology 
          - Risk management in digital era 
          - Emergence of big data 

โดย 
คุณสมชัย เลิศสทุธิวงค์, 

CEO บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 

การปรับโฉมและสร้างโอกาสธรุกิจฝ่าวกิฤตโควิดด้วย 
Start up (ทั้งด้านประกันภยัและธุรกิจอื่น ๆ) 

โดย 
Mr.Tjun Tang,  

Senior Partner and Managing Director BCG,  
Hong Kong 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลีย่นประสบการณ ์
โดยนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

ที่เป็น Guest of Honor 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

Customer Experience Perspectives: Customer Empathy and how to Engage them 
ศึกษาอบรม ณ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Key success for building future proof customer 
experience: ดำเนินธรุกจิอย่างเขา้ใจ  

เพื่อตอบความตอ้งการของลูกค้าในสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

(ธุรกิจอื่น ๆ) 
            - Customer new norms  
            - Distribution channels 
            - New models of marketing strategy  

โดย 
คุณศุภลักษณ์ อัมพุช, 

ประธานกรรมการบริหาร บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

Key success for building future proof customer 
experience: ดำเนินธรุกจิอย่างเขา้ใจ  

เพื่อตอบความตอ้งการของลกูค้าในสถานการณ ์
ที่เปลีย่นแปลงไป  
(ธุรกิจประกนัภยั) 

            - Customer new norms  
            - Distribution channels 
            - New models of marketing strategy  

โดย 
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา, 

CEO บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
โดยนกัศกึษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

ที่เป็น Guest of Honor 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

Leadership in Action Workshop 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๔๕ น. 

Strategic for New Normal in the Aftermath of COVID-19: Insurance vs Non-Insurance Approaches 
นำเสนอโดย ผูเ้ข้ารับการศกึษาอบรมจาก  

                                                                              ๑. ภาคธุรกิจประกนัภัย ๑ ทา่น 
                                                                              ๒. ภาคธุรกิจอื่น ๒ ท่าน  



 

 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

Bridging Policy, Regulatory Framework and Business Perspectives:  
 Understanding Regulatory Landscape   

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

New normal, radical shift:  
change business and policies 

Dialogue with insurance regulators 
โดย 

ดร.สุทธิพล ทวีชยัการ  
เลขาธกิารคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกจิประกันภยั 
คุณชูฉัตร ประมลูผล  

รองเลขาธกิาร ด้านกำกับ 
คุณชนะพล มหาวงษ์  

รองเลขาธกิาร ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน ์
คุณวสุมดี วสีนนท์  

รองเลขาธกิาร ด้านตรวจสอบ 

New normal, radical shift: 
change business and policies 

Emerging risk and insurance product innovations 
(Life and Non-Life) 

โดย 
คุณไชย ไชยวรรณ, 

CEO บมจ. ไทยประกนัชีวิต 
ดร.สมพร สืบถวิลกุล, 

CEO บมจ. ทิพยประกนัภยั 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
โดยนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

ที่เป็น Guest of Honor 

วันศุกร์ท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

Generating Business Opportunities in International Markets 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Reversing globalization: trade investment  
and services 

    - International Trade, Investment and  
      Services Policy 
    - CLMV Markets 

โดย 
คุณอรมน ทรัพยท์วีธรรม,  

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Opportunities or Threats: Thailand’s Trade  
and Investment in International Market 

    - Global design – local produce 
     - Rethinking supply chain 

โดย 
คุณกลินท์ สารสิน, 

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
โดยนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

ที่เป็น Guest of Honor 

วันศุกร์ท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

Governance and Leadership Perspectives: Navigating Governance and Leadership 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Navigating corporate good governance, path to 
power and leader’s ethics - personal inspection 
and personal development: แนวทางผู้นำองคก์รและ

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
โดย 

คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล, 
เลขาธกิารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์

Navigating corporate good governance, path to 
power and leader’s ethics - personal inspection 
and personal development: แนวทางผูน้ำองคก์รและ

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
โดย 

คุณกุลเวช เจนวฒันวทิย์, 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
โดยนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

ที่เป็น Guest of Honor 



 

 
*** หมายเหตุ: ทุก Session เป็นการเรียนแบบ Case-Based Discussion, Dynamic Class Environment, Interactive 

Communication, Learning Group Work and Discussion (Exchange and Share Ideas) 

 
 
 
 
 

           ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ESG Perspectives: Responsibility for the Society 

ศึกษาอบรม ณ บมจ. ซีพี ออลล์ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Cultivating create mindset for environmental, social 
and governance 

โดย 
คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา, 

ผู้อำนวยการเครอืข่ายเพื่อความยั่งยนืแห่งประเทศไทย 

Managing the company of the future 
โดย 

คุณธันยพร กรชิติทายาวธุ, 
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
โดยนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

ที่เป็น Guest of Honor 

วันศุกรท่ี์ ๔ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ 

Plausible Futures of the Thai Insurance Industry 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Ideating and Planning Plausible Scenarios of Thai Insurance Industry 
                              - Strategic Foresight Recap 
                              - Scenario Planning Method and Construction Plausible Future Presentation 

โดยคณะนกัศึกษา 
with facilitator  

ดร.ธนัย ชรนิทร์สาร  
ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

กิจกรรม  
Super CEO Special Talk: 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
โดยนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ ๑  

ที่เป็น Guest of Honor 

วันศุกร์ท่ี ๑๑ และวัน
เสารท่ี์ ๑๒ ธนัวาคม 

๒๕๖๓ 

Final Presentation and Week Program Wrap Up 
นำเสนอรายงานกลุม่และปิดการศึกษาอบรม  

ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 


