
การศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู4นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุGนท่ี ๒ 

(Thailand Insurance Super Leadership Program) 
 

๑. ช่ือหลักสูตร 

  “หลักสูตรสุดยอดผู4นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)” รุGนท่ี ๒ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส3งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)             

เป@นหน3วยงานของรัฐมีหนFาท่ีกำกับดูแล ส3งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยใหFมีความม่ันคงและ   

มีเสถียรภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยใหFเป@นไปตามมาตรฐานสากล และสรFางความม่ันคงใหFกับ

ระบบสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย  

 ในโลกปTจจุบันการเปล่ียนแปลงหลายอย3างเกิดข้ึนอย3างรวดเร็ว คาดการณXยาก มีความซับซFอน 

ไม3มีรูปแบบหรือแนวโนFมของการเกิดท่ีชัดเจน และแตกต3างไปจากท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต สาเหตุมาจากปTจจัยท่ี

หลากหลายและมีความเช่ือมโยงเก่ียวพันกันท้ังปTจจัยทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลFอม และการเมือง 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ันยากต3อการคาดเดาผลลัพธXท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดFอย3างชัดเจน จึงถือเป@นความ

ทFาทายท่ีสำคัญของทุกภาคส3วน ไม3ว3าจะเป@นหน3วยงานของรัฐบาล หน3วยงานกำกับดูแลธุรกิจ ภาคธุรกิจ และภาค

สังคม จากความผันผวนและความไม3แน3นอนท่ีเกิดข้ึน ก3อใหFเกิดความเส่ียงอุบัติใหม3 (Emerging Risk) ซ่ึงเป@น

ความเสี่ยงที่ยังไม3เกิดขึ้นในปTจจุบันแต3อาจจะเกิดไดFในอนาคตโดยอาจเกิดขึ้นอย3างชFา ๆ ยากที่จะระบุไดF  

มีความถ่ีของการเกิดต่ำ แต3เม่ือเกิดข้ึนแลFวจะส3งผลกระทบอย3างรุนแรง การเกิดข้ึนของความเส่ียงอุบัติใหม3 

ส3งผลใหFการบริหารความเส่ียงทวีความสำคัญมากข้ึน จึงถือเป@นหน่ึงในความทFาทายท่ีผูFกำกับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยและผูFบริหารบริษัทประกันภัยตFองใหFความสำคัญและสรFางความตระหนักแก3ผูFท่ีเก่ียวขFองทุกภาคส3วน 

ไม3ว3าจะเป@นภาครัฐ ภาคเอกชนต3าง ๆ และภาคสังคม ซ่ึงการประกันภัยมีบทบาทที่สำคัญต3อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศและจากการเปลี่ยนแปลงต3าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำใหFมีการพัฒนาผลิตภัณฑXประกันภัยและการบริการ

ดFานการประกันภัยในหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองต3อความตFองการของประชาชน และภาคธุรกิจต3าง ๆ 

ไดFอย3างเหมาะสม  

 สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป@นในเร่ืองดังกล3าว จึงไดFจัดการศึกษา

อบรมหลักสูตรสุดยอดผูFนำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) (Thailand Insurance Super 

Leadership Program) รุ3นที่ ๒ ขึ้น โดยปรับปรุงจากหลักสูตรสุดยอดผูFนำวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

(Super วปส.) รุ3นท่ี ๑ ซ่ึงไดFดำเนินการเสร็จส้ินในปy ๒๕๖๓ ท้ังน้ี หลักสูตรน้ีเป@นหลักสูตรต3อยอดจากหลักสูตร วปส. 

เพ่ือใหFผูFบริหารระดับสูงระดับผูFนำองคXกรจากภาคส3วนต3าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไดFมาแลกเปล่ียน

ประสบการณX ความคิดสรFางสรรคXเชิงวิเคราะหX การบริหารความเส่ียงในดFานต3าง ๆ ท้ังดFานการประกันชีวิต 

การประกันวินาศภัย เทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธX ตลอดจนการนำเสนอแนวทาง

และการประยุกตXใชFในการแกFไขปTญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขFอง รวมท้ังเสริมสรFางการเป@นผูFนำท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสรFางสรรคX นำองคXกรไปสู3ความสำเร็จโดยสอดคลFองกับสภาวการณX

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก ตลอดจนบูรณาการร3วมกับ สำนักงาน คปภ. 

ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมและเพ่ิมบทบาทของระบบประกันภัยต3อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และตอบโจทยX

ความตFองการของประชาชน 
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๓. วัตถุประสงคb 

 ๓.๑ เพ่ือแสวงหาวิธีการ สรFางสรรคXแนวคิด องคXความรูFและแนวคิดใหม3 ๆ ท่ีสามารถนำไป

ประยุกตXใชFในองคXกรและการดำเนินธุรกิจท้ังการบริหารความเส่ียง นวัตกรรมประกันภัยแบบใหม3 การบริหาร

จัดการองคXกร ผ3านการอภิปราย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การวิเคราะหXเชิงวิพากษX และเสนอขFอคิดเห็น  

ในเชิงสรFางสรรคXระหว3างผูFเขFารับการศึกษาอบรม 

๓.๒ เพ่ือใหFผูFเขFารับการศึกษาอบรมสามารถรวบรวมแนวคิด ท้ังในดFานการบริหารธุรกิจ การ

บริหารรัฐกิจ เทคโนโลยี การบริหารความเส่ียง และการประกันภัย ใหFสอดคลFองกับการเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท้ังของไทยและของโลก สามารถนำไปประยุกตXใชFไดFท้ังในเชิงนโยบายและการ

ปฏิบัติ  

๔. ขอบเขตการศึกษาอบรม 

 หลักสูตรสุดยอดผูFนำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ3นที่ ๒ แบ3งออกเป@น ๓ ส3วน 

รวมจำนวน ๑๐๑ ช่ัวโมง ดังน้ี 

 สGวนท่ี ๑ กิจกรรมท่ัวไป จำนวน ๑๘ ช่ัวโมง ประกอบด4วย  

 - กิจกรรมพิธีเป�ด (๖ ช่ัวโมง) 

 - ปฐมนิเทศ (๖ ช่ัวโมง) 

 - พิธีป�ดการศึกษาอบรม (๖ ช่ัวโมง) 

 สGวนท่ี ๒ กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ และตGางประเทศ (๓๖ ช่ัวโมง)   

 สGวนท่ี ๓ กิจกรรมการศึกษาอบรม จำนวน ๔๗ ช่ัวโมง แบGงออกเปkน ๑๒ Theme ดังน้ี  

- คร้ังท่ี ๑   Shifting Thai Insurance Industry to Improving the Insurance  

    System to be Energetic, Stable & Sustainable (๖ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๒   Sociological Perspective: Stepping into Aged Society (๓ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๓   Economic Perspective: Insurance in Economic Development (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๔   Business Perspective: Business Survival in New Model Strategies (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๕   Technology Perspective: Driving Digital Transformation for Success (๔ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๖   Leadership in Action Workshop (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๗   Bringing Policy, Regulatory Framework and Business Perspective:  

Understanding Regulatory Landscape (OIC) (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๘   Customer Perspective: Insurance Products for Aged Customers (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๙   Governance and Leadership Perspective: Thrive in Crisis with Agile 

      Leadership and Good Governance (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๑๐ ESG Perspective: ESG as the New Business Model (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๑๑ Business Model Planning for an Insurance System (๓.๕ ช่ัวโมง) 

- คร้ังท่ี ๑๒ Final Presentation and Week Program Wrap Up (๖ ช่ัวโมง) 
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คร้ังท่ี ๑  

วันเสาร์ท่ี ๓ - 

วันอาทิตย์ท่ี ๔

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมการศึกษาอบรม 

Shifting Thai Insurance Industry to Improving the Insurance System to be 

Energetic, Stable & Sustainable  

v Redesign Insurance Business with Business Model Canvas 

v Strategy and Business Model in a Disruptive World 

v Visioning the New Insurance System for Aged Society by Strategic 

Foresight: Framework and Process      

คร้ังท่ี ๒ 

วันศุกร์ท่ี ๙ 

กันยายน ๒๕๖๕ 

Sociological Perspective: Stepping into Aged Society 

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

The impact of longevity population  

on health insurance system 

Reimaging insurance system in the era of 

Aged Society 

คร้ังท่ี ๓ 

วันศุกร์ท่ี ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๕ 

Economic Perspective: Insurance in Economic Development 

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

Insurance industry’s preparation for 

the Economic Rebound 

ระบบสาธารณสุขของไทยและการประกันสุขภาพ

ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง– สังคมผู้สูงอายุ / 

โรคอุบัติใหม่ / การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ 

คร้ังท่ี ๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๒ กันยายน 

๒๕๖๕ 

Business Perspective: Business Survival in New Model Strategies 

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

Reinvention business 

strategies for survival 

Fine-tuning health 

insurance new business 

model 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

คร้ังท่ี ๕ 

วันศุกร์ท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๕ 

Technology Perspective: Driving Digital Transformation for Success 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

Frontier Tech for 

insurance business and 

its transformation 

Disruption possibility and 

preparation of new 

technology in InsurTech 

InsurTech and Health Insurance 

for Aged Society   

 

คร้ังท่ี ๖ 

วันศุกร์ท่ี ๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

Leadership in Action Workshop 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

Strategic for new business model in 

an aged society: Insurance VS Non-

insurance Approaches 

ประชุมหารือเร่ืองการจัดทำผลงานวิชาการ 

ประจำรุ่น 

 



 

- ๔ - 
 

คร้ังท่ี ๗ 

วันพุธท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

Bringing Policy, Regulatory Framework and Business Perspective: 

Understanding  

Regulatory Landscape (OIC) 

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

Navigating regulatory 

challenges from 

insurance business 

perspectives 

 

Supporting framework for 

insurance company in the 

era of Aged Society and 

Creating new life/non-life 

insurance products for 

senior: Retirement 

income, Saving program, 

Long term care  

 

 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ว ันพ ุธที ่ ๑๙  – 

วันอังคารที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงานกิจการประกันภัย ณ ต่างประเทศ 

คร้ังท่ี ๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๗ ตุลาคม 

๒๕๖๕ 

Customer Perspective: Insurance Products for Aged Customers 

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

Redesign customer 

journey  

in the world of Aged 

Society  

The Ultimate Guide to Win 

Customer Engagement 

(Insurance Products) 

 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

คร้ังท่ี ๙ 

วันศุกร์ท่ี ๔ 

พฤศจิกายน

๒๕๖๕ 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

(OIC) 

คร้ังท่ี ๑๐ 

วันศุกร์ท่ี ๑๑ 

พฤศจิกายน

๒๕๖๕ 

Governance and Leadership Perspective: Thrive in Crisis with Agile Leadership  

and Good Governance 

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

The latest trend on 

modern corporate 

governance 

 

The role of leadership in 

workforce reskilling : 

แนวทางผู้นำองค์กรและการ

พัฒนาบุคลากรในองค์กร 

 

 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
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คร้ังท่ี ๑๑ 

วันศุกร์ท่ี ๑๘ 

พฤศจิกายน

๒๕๖๕ 

ESG Perspective:  ESG as the New Business Model 

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

Rethinking value 

proposition from ESG 

perspective 

Building and integrating 

ESG strategies into 

insurance business 

 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

คร้ังท่ี ๑๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

Business Model Planning for an Insurance System 

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

Creating a New Business Model in an Aged Society 

for an Insurance System 

o Strategic Foresight Recap 

o New business model and insurance 

products for aged customers 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

คร้ังท่ี ๑๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ 

- วันศุกร์ท่ี ๒  

ธันวาคม ๒๕๖๕ 

Final Presentation and Week Program Wrap Up 

นำเสนอรายงานกลุ่มและปิดการศึกษาอบรม 

 

๕. วิธีการดำเนินการศึกษาอบรม  

  ๕.๑ บรรยาย สัมมนา อภิปราย แลกเปล่ียนประสบการณX วิเคราะหXเชิงวิพากษX และเสนอ

ความคิดเห็นในเชิงสรFางสรรคX โดยเนFนใหFผูFเขFารับการศึกษาอบรมอภิปราย ถกแถลงกันเพ่ือแสวงหาวิธีการ

แนวคิดในรูปแบบใหม3ๆ ในการแกFปTญหาท่ีวิทยากรไดFนำข้ึนอภิปราย  

  ๕.๒ จัดใหFมีสรุปขFอคิดเห็น ประเด็นการอภิปราย การวิเคราะหXต3าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว3างการอบรม 

  ๕.๓ ประมวลผลความรูF สรุปแนวความคิดเห็นในแง3มุมต3าง ๆ ท้ังเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 

และนำเสนอโดยคณะผูFเขFารับการศึกษาอบรมในการศึกษาอบรมคาบสุดทFาย 

๖. สถานท่ีดำเนินการศึกษาอบรม 

  โรงแรมท่ีมีพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรม มีศักยภาพในการใชFเทคโนโลยีส่ือสารและสามารถกำหนด

มาตรการป�องกันการแพร3ระบาดของ COVID-19 ไดFอย3างมีประสิทธิภาพ ท้ังในกรุงเทพฯ และต3างจังหวัด  

๗. ระยะเวลาการศึกษาอบรม 

  ระยะเวลาการศึกษาอบรม ระหว3างปลายเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดการศึกษา

อบรม สัปดาหXละ ๑ วัน ทุกวันศุกรX ต้ังแต3เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด  

๘. จำนวนผู4เข4ารับการศึกษาอบรม 

  จำนวนผูFเขFารับการศึกษาอบรมไม3เกิน ๕๐ คน 
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๙. คุณสมบัติผู4เข4ารับการศึกษาอบรม 

  ผูFท่ีมีสิทธิเขFารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตFองมีคุณสมบัติอย3างใดอย3างหน่ึงดังต3อไปน้ี 

๙.๑ ศิษยXเก3าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ท่ีมีประวัติการเรียนดีเด3น เขFาร3วมกิจกรรม

ของหลักสูตร วปส. อย3างสม่ำเสมอ หรือ ทำประโยชนXต3อสถาบัน วปส. สำนักงาน คปภ. หรือระบบประกันภัย 

ซ่ึงไดFรับการคัดเลือกจากสำนักงาน คปภ. ใหFเขFารับการศึกษาอบรม 

๙.๒ ผูFบริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส3งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ต้ังแต3รองเลขาธิการฯ ข้ึนไป ซ่ึงไดFรับการคัดเลือกจากสำนักงาน คปภ. ใหFเขFารับการศึกษาอบรม 

   การพิจารณาใหFเขFารับการศึกษาอบรม สำนักงาน คปภ. ทรงไวFซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลเขFาศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล3าว 

๑๐. วิธีการรับสมัครผู4เข4ารับการศึกษาอบรม 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส3งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  

มีหนังสือเชิญศิษยXเก3าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ3นท่ี ๑ – ๑๐ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด

ขFางตFนตามขFอ ๙ 

๑๑. การประกาศรายช่ือ 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส3งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

ประกาศรายช่ือบุคคลท่ีไดFรับการคัดเลือกเขFารับการศึกษาอบรมโดยป�ดประกาศ ณ สถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. และทางเว็บไซตX สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th 

๑๒. เกณฑbการสำเร็จการศึกษาอบรม 

  ผูFเขFารับการศึกษาอบรมจะตFองมีระยะเวลาการศึกษาอบรมและเขFาร3วมกิจกรรมตลอด

หลักสูตร ซ่ึงรวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศและต3างประเทศ รวมกันไม3นFอยกว3ารFอยละ ๗๐ ของระยะเวลา

การศึกษาอบรมท้ังหมด โดยตFองมีส3วนร3วมในการแสดงความคิดเห็นในระหว3างการศึกษาอบรม ตลอดจนมีส3วน

ร3วมในการจัดทำรายงานการศึกษากลุ3มของรุ3นในประเด็นท่ีจะมีประโยชนXในการกำกับดูแลและขับเคล่ือนระบบ

ประกันภัยของประเทศ 

๑๓. คGาธรรมเนียมการเข4ารับการศึกษาอบรม 

  เบิกจ3ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส3งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ท้ังน้ี หลักสูตรสุดยอดผูFนำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ3นท่ี ๒ 

ไม3มีค3าธรรมเนียมการเขFารับการศึกษาอบรม ยกเว4น ค3าใชFจ3ายกิจกรรมการศึกษาดูงานในต3างประเทศ ตามขFอ ๑๔ 

๑๔ คGาใช4จGายกิจกรรมการศึกษาดูงานในตGางประเทศ 

  กิจกรรมการศึกษาดูงานในต3างประเทศ ถือเป@นส3วนหน่ึงในหลักสูตรและกิจกรรมเวลาเรียน 

โดยการเดินทางไปศึกษาดูงานในต3างประเทศจะเป@นไปตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีหลักสูตรกำหนด ผูFเขFารับ

การศึกษาอบรมเป@นผูFรับผิดชอบค3าบัตรโดยสารเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงานในต3างประเทศ จำนวนท3านละ

ไม3เกิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หน่ึงแสนหFาหม่ืนบาทถFวน) โดยตFองชำระเงินในวันรายงานตัว หากผูFเขFารับการศึกษาอบรม

สังกัดหน3วยงานราชการสามารถเบิกค3าใชFจ3ายดังกล3าว จากหน3วยงานตFนสังกัดไดFตามระเบียบท่ีเก่ียวขFอง 
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๑๕. ผลท่ีคาดวGาจะได4รับ 

  เพื่อใหFผูFเขFารับการศึกษาอบรมสามารถสรFางสรรคXแนวคิด องคXความรูFและแนวคิดใหม3 ๆ 

ท่ีสามารถนำไปประยุกตXใชFในองคXกรและการดำเนินธุรกิจท้ังดFานการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ เทคโนโลยี         

การบริหารความเส่ียง นวัตกรรมประกันภัยแบบใหม3 การบริหารจัดการองคXกร ใหFสอดคลFองกับการเปล่ียนแปลง

ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งของไทยและของโลกไดFทันท3วงที สามารถนำไปประยุกตXใชFไดFท้ัง

ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ  

๑๖. ผู4รับผิดชอบ 

  ฝ ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส3งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  

 

 
 

 


