
 

         

ตารางการศึกษาอบรม 

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 

เดือน กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๕ 

วัน กิจกรรม 

วันศุกร์ท่ี  

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

(เวลา ๑๐.๐๐ – 

๑๗.๔๕ น.) 

วันรายงานตัว 

v เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.           รายงานตัว ลงทะเบียน ถ่ายภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม  

                                           ศึกษาดูงานในประเทศ 

v เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๐ น.  รับชมวีดิทัศน์แนะนำสำนักงาน คปภ.  

v เวลา ๑๑.๑๐ - ๑๑.๓๐ น.           รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์            

                                           กล่าวต้อนรับ 

v เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  แนะนำแนวทางการศึกษาอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นท่ี ๑๐ 

v เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

v เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  

                                           ธุรกิจประกันภัย  

                                           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวต้อนรับ และแนะนำทีมงาน 

      ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

v  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.         รับประทานอาหารว่าง  

v  เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๓๐ น.             กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพ่ี วปส. ๑ – ๙ พบรุ่นน้อง วปส. ๑๐ 

v  เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.          ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าหลักสูตร วปส. (สวปส.)  

v  เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.          กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมใจชาว วปส. ๑๐  

     (กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความสมานฉันท์ และ 

     เช่ือมความสัมพันธ์) 

v เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๑๕ น.           การบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคนิค   

                                 การบริหารความเส่ียงในสภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส      

                                 โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”                                           

                                                บรรยายโดย  นายเรืองโรจน์ พูนผล                                                                

                                                    ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนสเทคโนโลยี กรุ๊ป 

                                             ---------------------------------------------------- 



 

ตารางการศึกษาอบรม 

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ที่ ๑๐ 

เดือน กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๕ 

วัน กิจกรรม 

วันศุกร์ท่ี  

๑๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 

(เวลา ๐๘.๓๐ – 

๑๗.๑๕ น.) 

พิธีเปิดการศึกษา 

v เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ห-องเลอ คองคอร1ด โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา 

v เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปFดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง  

v     (วปส.) รุQนที ่๑๐ ณ ห-องเลอ คองคอร1ด โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา 

                                      กลQาวรายงานโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ 

                                      สQงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

v เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๕๕ น. กลQาวเปFดและปาฐกถาพิเศษ หัวข-อ “นโยบายการพัฒนา  

    เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศกับบทบาทของประกันภัย 

    ในยุค New Normal ” โดย นายอาคม เตมิพิทยาไพสิฐ   

    รัฐมนตรีวQาการกระทรวงการคลัง 

v เวลา ๐๙.๕๕ – ๑๐.๓๐ น. ผู-บริหารสำนักงาน คปภ. และนักศกึษาหลักสูตร วปส. รุQนที่ ๑๐  

                                      ให-เกียรติถQายภาพหมูQเปhนที่ระลึก  

v เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นักศึกษา วปส. เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. 

                                                  - พิพิธภัณฑ1ประกันภัยไทย แหQงแรกของประเทศไทย                                                                   

 - ศูนย1ไกลQเกลี่ยข-อพพิาทด-านการประกันภัย แหQงแรกในภูมิภาคอาเซียน 

 - งานไกลQเกลี่ยเรื่องร-องเรียนด-านการประกันภัย 

 - ที่ทำการและงานอนุญาโตตุลาการสำนักงาน คปภ. 

 - งานใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย / นายหน-าประกันภัย  

v เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

v เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การบรรยาย หัวข-อ “บริหารความเสี่ยงอยQางไรใน VUCA World” 

    โดย ดร.ปFยวดี  โขวิฑูรกิจ ผู-ชQวยผู-อำนวยการใหญQสายงานบริหารความเสี่ยง 

    และการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท ไทยรบัประกันภัยตQอ จำกดั (มหาชน) 

v เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารวQาง                                   

v เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. การบรรยาย หัวข-อ “Digital Engagement and Insurance Industry ” 

    โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค1 มะลิสุวรรณ รองประธาน 

    คณะกรรมาธิการ การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อ  

    เศรษฐกิจและสังคม สภาผู-แทนราษฎร 

 
 



 

 

 

วนัพฤหัสบดีที่ ๑๗ –  

วนัเสารท์ี่ ๑๙ 

กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

ปฐมนิเทศและกิจกรรมสานสัมพนัธ์ชาว วปส. 

ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร/ท เเอนด/ สปา เขาใหญ9 จังหวัดนครราชสีมา  

v นโยบายของสำนักงาน คปภ. กับความท้าทายในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย  
 ภายใต้ New Normal Digital Economy โดย เลขาธิการ คปภ. 

v ความรู้ท่ีจำเป็นเร่ืองการประกันภัย: “หลักการและกฎหมายการประกันภัยท่ีควรรู้” 

 บรรยายโดย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี 

v การบรรยายหลักเกณฑ์วิธีการทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP)  

v ประชุมกลุ่มเพ่ือค้นหา Pain Point หรือ Gain Point ในธุรกิจประกันภัยสำหรับใช้ในการจัดทำ

รายงานการศึกษากลุ่ม ภายใต้ Theme “New Normal Digital Economy กับบทบาทของการ

ประกันภัยในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม Post COVID-19” 

v กิจกรรมสานสัมพันธ์และ CSR ชาว วปส. 

วันศุกร์ท่ี 

๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. 
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.) 

พบท่ีปรึกษาประจำกลุ่ม 

เพ่ือจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Project) คร้ังท่ี ๑ 

 

v หัวข้อรายงานการศึกษากลุ่ม  

โอกาสและความท-าทาย 

ของธุรกิจไทยใน CLMV และความ

เช่ือมโยงของการพัฒนา 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษของไทย 

บรรยายโดย 

ดร.ณรงคNชัย อัครเศรณี 

อดีตรัฐมนตรีวPาการกระทรวงพลังงาน 

บทบาทการเจรจา การค-า  

การลงทุน การค-าบริการ และ 

การประกันภัยของไทย 

ในภาวะผันผวนของการเมืองและ

เศรษฐกิจโลก 

บรรยายโดย 

นางอรมน ทรัพยNทวีธรรม 

อธิบดีกรมเจรจาการค-าระหวPางประเทศ 

โอกาสและความท-าทาย 

ของธุรกิจและอุตสาหกรรมประกันภัย

ไทย: การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) 

บรรยายโดย 

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 

วันศุกร์ท่ี 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 

(๐.๕ ชม.) 

เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๔๕ น.  

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  

(๑.๕ ชม.) 

นโยบายทางเศรษฐกิจ 

และทิศทางการกำกับดูแล 

ระบบประกันภัย 

บรรยายโดย 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

ปลัดกระทรวงการคลัง 

และ 

ประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 

 

ผ่าวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจโลก 

กับโอกาสการค้า การลงทุน และ การประกันภัย 

ของไทยในยุค New Normal 

บรรยายโดย 

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ และ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน  

กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร 

รู-เฟ\]องเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

ด-านการค-า การลงทุนชายแดนไทย และ CLMV 

บรรยายโดย 

นายพิทักษN อุดมวิชัยวัฒนN 

อธิบดีกรมการค-าตPางประเทศ 



 

วันศุกร์ท่ี 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

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.) 

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและบทบาท

การบริหารความเส่ียงให้กับภาครัฐและ 

ธุรกิจท่านได้อย่างไร 

บรรยายโดย 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

เจาะลึกประกันวินาศภัยสำหรับเจ้าของธุรกิจ 

และผู้ประกอบการ 

บรรยายโดย 

ดร.อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน 

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

การบริหารความเส่ียงภัยพิบัติ และความเส่ียงอุบัติ

ใหมP: ความท-าทายของภาครัฐและโอกาสสำหรับ

ธุรกิจประกันภัยตPอ 

บรรยายโดย 

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

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

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 

(๑ ชม.) 

พบท่ีปรึกษาประจำกลุ่ม 

เพ่ือจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Project) คร้ังท่ี ๒ 

v โครงร่างรายงานการศึกษากลุ่ม 

นวัตกรรมประกันภัยเพ่ือความย่ังยืน 

และลดความเหล่ือมล้ำ – Micro 

insurance/ Agri Insurance and 

Fishery insurance 

บรรยายโดย 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Munich RE 

เทคนิคการบริหารจัดการค่า

สินไหมทดแทน 

ของธุรกิจประกันวินาศภัย 

บรรยายโดย 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ประเด็นร่วมสมัย  

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 

ภายใต้วิกฤต COVID-19 

บรรยายโดย 

นายสมหวัง ต้ังสมบัติวิสิทธ์ิ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท หย่ัน หว่อ หยุ่น  

คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จำกัด 

วันศุกร์ท่ี ๑ –วันอาทิตย์ท่ี 

๓ เมษายน ๒๕๖๕ 
ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดขอนแก่น 

วันศุกร์ท่ี  

๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

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.) 

Digital Claim Management 

disrupted by Blockchain & AI 

บรรยายโดย 

นายกิตตินันท์ อนุพันธ์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนน่ีแวร์ ทู โก จำกัด 

บทบาทของ AI Technology & Bionics กับ

อุตสาหกรรมประกันภัย 

บรรยายโดย 

๑. ดร.ภมรพล ชินะจิตร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไอเจ็น จำกัด 

๒. นายวิชชุกร นิลมานัตต์  

รองผู้จัดการฝ่าย MIS  

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

การประกันภัยข้ามแดนในยุค New Normal 

บรรยายโดย 

นายนพดล สันติภากรณ์ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 

วันพุธท่ี  

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ศึกษาดงูานกิจการประกนัวินาศภยั ณ ทีท่ำการ 

v บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
v บริษัท ทิพยประกนัภยั จำกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี 

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

(๑.๕ ชม.) 

นโยบายภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

ในยุค New Normal Digital Economy 

บรรยายโดย 

ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑNประภาศ 

อธิบดีกรมสรรพากร 

InsurTech และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 

สำหรับธุรกิจประกันภัย 

บรรยายโดย 

๑. นายสรชน บุญสอง  

ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซ่ี จำกัด  
๒. ดร.มนต์ศักด์ิ โซ่เจริญธรรม 

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 



 

วันศุกร์ท่ี ๖ –  

วันอาทิตย์ท่ี ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุร ี

วันศุกร์ท่ี 

๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. 

(๑.๑๕ ชม.) 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น. 

(๒ ชม.) 

พบท่ีปรึกษาประจำกลุ่ม  

เพ่ือจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม  

(Group Project) คร้ังท่ี ๓ 

 

v บทท่ี ๑ บทนำ 

v บทท่ี ๒ การวิเคราะห์ประเด็น   
    การศึกษา 

ความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์  

และกรณีศึกษา 

บรรยายโดย 

นายปริญญา หอมเอนก 

คณะกรรมการและเลขานุการ 

สมาคมความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

(Thailand Information Security Association: TISA) 

เจาะลึกกรมธรรมN: Cyber Enterprise Risk 

Insurance Management 

บรรยายโดย 

นายชนะพันธุ3 พิริยะพันธุN  

ประธานเจ-าหน-าท่ีบริหาร  

บริษัท ที คิว อารN จำกัด (มหาชน) 

และทีมงาน 

วันศุกร์ท่ี 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

(๒ ชม.) 
เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๔๕ น.  

(๑.๕ ชม.) 
New Normal Digital Economy (Cryptocurrency & Blockchain)  

สำหรับธุรกิจประกันภัย 

บรรยายโดย 

นายจิรายุส ทรัพยNศรีโสภา  

Co-Founder and CEO  

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำกัด 

Bridging Policy, Regulatory Framework and Business Perspectives  

in New Normal Digital Economy 

บรรยายโดย 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

วันศุกร์ท่ี 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

(๒ ชม.) 

เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๔๕ น. 

(๑.๕ ชม.) 

บทบาทของการประกันชีวิตสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

บรรยายโดย 

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล 

ประธานท่ีปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

โอกาสและผลกระทบของผู-บริโภค 

ด-านการประกันภัยในยุค New Normal 

ปzญหาและแนวทางการแก-ไข 

เสวนาโดย 

๑. นายธสรณNอัฑฒN ธนิทธิพันธN 

เลขาธิการ 

คณะกรรมการคุ-มครองผู-บริโภค 

๒. นายวาสิต ล่ำซำ 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

๓. นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ 

อุปนายกฝ�ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย 

๔. นายชัยยุทธ มังศรี 

รองเลขาธิการด-านกฎหมาย คดี และคุ-มครองสิทธิประโยชนN สำนักงาน คปภ. 

(ผู-รPวมเสวนาและผู-ดำเนินการเสวนา) 

วันศุกร์ท่ี 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ศึกษาดูงาน ณ ท่ีทำการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

“Transform เศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่อนาคต ในยุค 5G” 

วันศุกร์ท่ี 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

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.) 

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต: ความท้าทายและ

โอกาสการบริหารธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้ 

Uncertainty Risks 

บรรยายโดย 

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

Big Data Analytics เพ่ือการประกันภัย           

ในยุค Digital Economy 

บรรยายโดย 

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ 

Advisory Board of Noon  

นวัตกรรมดิจิทัลในธุรกิจประกันชีวิต 

(Digital Initiatives in Life Insurance) 

บรรยายโดย 

ดร.สุธี โมกขะเวส 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 



 

 

วันศุกร์ท่ี  

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

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

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

(๑.๕ ชม.) 

พบท่ีปรึกษาประจำกลุ่ม  

เพ่ือจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม  

(Group Project) คร้ังท่ี ๔ 

 

v บทท่ี ๓ ข้อเสนอแนะ 

v บทท่ี ๔ สรุปข้อเสนอแนะในการ

ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีเป็น

รูปธรรม 

โอกาสและความท-าทายของธุรกิจประกันชีวิต 

และประกันสุขภาพใน CLMV 

บรรยายโดย 

๑. ศาสตราจารยN ดร. นายแพทยNเฉลิม หาญพาณิชยN 

ประธานกรรมการ  

บริษัท บางกอก เชน ฮอสป�ตัล จำกัด (มหาชน) 

๒. นายเคียน ฮิน ลิม 

รองกรรมการผู-จัดการใหญP 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 

ประเด็นร(วมสมัย 

Health Insurance in New Normal : 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เสวนาโดย 

๑. นายกฤษณN จันทโนทก 

ประธานเจ-าหน-าท่ีบริหาร เอไอเอ ประเทศไทย 

๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพิฐ พิรเวช 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัยสุขภาพ 

๓. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์  

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี 

ดำเนินการเสวนาโดย 

ดร.ป�ยวดี โขวิฑูรกิจ 

ผู-ชPวยผู-อำนวยการใหญP สายงานบริหาร 

ความเส่ียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย  

บริษัท ไทยรับประกันภัยตPอ จำกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี  

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ศึกษาดูงานกิจการประกันชีวิต ณ ท่ีทำการ 

v สมาคมประกันชีวิตไทย 
v บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี 

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. 

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๙.๑๕ น.  

(๒ ชม.) 

นโยบายเพ่ือส่ิงแวดล3อม สังคม และ 

ธรรมาภิบาล (ESG) กับธุรกิจประกันภัยท่ีย่ังยืน 

บรรยายโดย 

ดร.พิพัฒนH ยอดพฤติการ 

ประธานสถาบันไทยพัฒนH 

 

เจาะลึกการป�องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินท่ีเก่ียวข-องกับธุรกิจประกันภัย  

(Anti - Money Laundering: AML) 

บรรยายโดย 

นายพรสัณหN เช้ือพานิช 

ผู-จัดการอาวุโส 

บริษัท ไพรNซวอเตอรNเฮาสNคูเปอรNส  

เอบีเอเอส จำกัด  

สุดยอดการประยุกตNใช-ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับผู-บริหารยุคใหมP 

บรรยายโดย 

นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตรN 

ประธานกรรมการ 

บริษัท บาธรูมดีไซนN จำกัด 

 

วันศุกร์ท่ี 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

(๑.๕ ชม.) 

เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๗.๔๕ น.  

(๒ ชม.) 
เวลา ๑๗.๔๕ – ๑๙.๑๕ น. 

(๑.๕ ชม.) 

Capital Market and Investment: 

Challenges and Opportunities  

in Insurance Industry 

บรรยายโดย 

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร 

รองผู-จัดการ 

หัวหน-าสายงานวางแผนกลยุทธNองคNกร 

ตลาดหลักทรัพยNแหPงประเทศไทย 

Anti – Corruption and Good Governance กับ

ผู3บริหาร 

เสวนาโดย 

๑. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทยH 

กรรมการผู3อำนวยการ 

สมาคมสbงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

๒. นายพนา รัตนบรรณางกูรผู3อำนวยการแนวรbวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทย 

ในการตbอต3านการทุจริต 

ผู3ดำเนินการเสวนา 

นายอดิศร พิพัฒนHวรพงศH 

ผู3ชbวยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี 

เคล็ดลับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และสร3างแรงบันดาลใจ 

ในการบริหารงานให3ประสบความสำเร็จ 

บรรยายโดย 

ดร.นริศ ธรรมเก้ือกูล 

ประธานคณะผู3บริหารกลุbม  

(Group CEO)  

บริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 



 

 

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถปรับเปล่ียนได8ตามสถานการณ:และความเหมาะสม  

วันเสาร์ท่ี  

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐ น 

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

หัวข้อ “ตามรอยพระบาทยาตราอยุธยาราชธานี” โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ 

วันพุธท่ี 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

(๒ ชม.) 

เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๔๕ น.  

(๑.๕ ชม.) 

บริหารกลยุทธNอยPางไรให-อยูPรอดในโลกอนาคตยุค New Normal 

บรรยายโดย 

ดร.ธนัย ชรินทรNสาร 

ท่ีปรึกษาด-านการวางแผนกลยุทธN 

บริษัท เอ็มทีพี โซลูช่ัน จำกัด 

ประเด็นร่วมสมัย 

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 

ภายใต้วิกฤต COVID-19 

บรรยายโดย 

นายเกียรติศักด์ิ เทพผดุงพร กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงานชาวเกาะ 

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 

วันศุกร์ท่ี ๕ – วันอาทิตย์ท่ี 

๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

นำเสนอผลงานการศกึษากลุม่ (Group Project) ประเมินผล วิพากษห์ลักสตูร และพิธปีิดหลักสตูรฯ 

ณ จังหวดัเชียงราย 


