
 
 
 
 
 
 

ตารางการศึกษา 

หลักสูตรสุดยอดผู4นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุAนท่ี ๒ 

(Thailand Insurance Super Leadership Program) 

เดือน สิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ 

วัน กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๖๕ 

(เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.) 

วันรายงานตัว 

v รายงานตัว ลงทะเบียน ถ9ายภาพ ค9าใช?จ9ายสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ 

v วัดขนาดเสื้อโปโลและแจ็คเก็ต 

v รับชมวดีิทัศนTแนะนำสำนักงาน คปภ. 

v รองเลขาธิการ ด?านกฎหมาย คดี และคุ?มครองสิทธิประโยชนT กล9าวรายงาน เลขาธิการกล9าวต?อนรับ 

v ประชาสัมพันธTสมาคมศิษยTเก9าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (สวปส.) 

วันศุกร<ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

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. 

พิธีเป@ดการศึกษา 

v กล9าวรายงาน โดย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส9งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

v เป[ดการอบรม และปาฐกถาพิเศษ หัวข?อ “นโยบายการขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพเพื่อสังคมผูMสูงอายุและความยั่งยืน 

ของเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดย รัฐมนตรีว9าการกระทรวงการคลัง 

v ประธานในพิธี ผู?บริหารสำนักงาน คปภ. และนักศึกษา ถ9ายภาพหมู9เป^นที่ระลึก 

v รับประทานอาหารกลางวัน 

v Overview หลักสูตร Super วปส. รุ9นที่ ๒ โดย ดร. ธนัย ชรินทรTสาร 

v กิจกรรมสร?างความสัมพันธT  

วันเสาร<ที่ ๓ – วนัอาทิตย<ที่  

๔ กนัยายน ๒๕๖๕ 

กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมการศึกษา 

Shifting Thai Insurance Industry to  

Improving the Insurance System to be Energetic, Stable & Sustainable 

ทีต่pางจังหวัด  

v Redesign Insurance Business with Business Model Canvas 

โดย อ.นิรันดรT บันลือรัตนT,  Workshop: Strategizer Innovation Certified Coach by Alex Osterwalder  

(The Inventor of Business Model Canvas)   

v Strategy and Business Model in a Disruptive World 

โดย ดร.ธนัย ชรินทรTสาร 

v Visioning the New Insurance System for Aged Society by Strategic Foresight: Framework and Process 

โดย ผศ.ดร.กุลเชษฐT มงคล 



 

วันศุกร์ที่ ๙ 

กันยายน 

๒๕๖๕ 

Sociological Perspective: Stepping into Aged Society 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

The impact of longevity population  

on health insurance system 

โดย 

ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ 

คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Reimaging insurance system in the era of Aged Society 

โดย 

นายกฤษณ์ จันทโนทก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ 

กันยายน 

๒๕๖๕ 

Economic Perspective: Insurance in Economic Development 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๒ ชั่วโมง) 

Insurance industry’s preparation  

for the Economic Rebound 

โดย โจทย์...การฟื้นตัวเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลกและของ

ไทย : ผลกระทบการประกันสุขภาพต่ออย่างยั่งยืน 

(Exchange View and Discussion) 

โดย 

รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสรฐิ 

 รองผู้จัดการใหญ ่

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์

 

ระบบสาธารณสุขของไทยและการประกันสุขภาพภายใต้บริบทการ

เปลี่ยนแปลง – สังคมผู้สูงอายุ / โรคอุบัติใหม่ / การเข้าถึงการ

บริการด้านสุขภาพ 

Policy view 

โดย  

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

Business view 

โดย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ. บางกอกเซน ฮอสปิทอล 

Regulator View 

นายอาภากรณ์ ปานเลิศ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

วันเสาร์ที่ ๑๗ - วัน

อาทิตย์ที่ ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สรรค์สาระ เมืองไทยประกันชีวิต 

จังหวัดราชบุร ี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 

กันยายน 

๒๕๖๕ 

Business Perspective: Business Survival in New Model Strategies 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๐.๕ ชั่วโมง) 

Reinvention business strategies  

for survival 

โดย 

นายพงษ์ชัย อมตานนท ์

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

Fine-tuning health insurance  

new business model 

โดย 

คุณสาระ ล่ำซำ  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 

และ 

ดร.อภิสิทธิ์ อนันนาถรัตน์  

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

บมจ. กรุงเทพประกันภัย  

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์



 
 
 

 

วันศุกร์ที่ ๓๐ 

กันยายน 

๒๕๖๕ 

Technology Perspective: Driving Digital Transformation for Success 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง) 

Frontier Tech for insurance business 

and its transformation 

โดย 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์

CEO บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 

Disruption possibility and preparation  

of new technology in InsurTech 

โดย 

Miss Cindy Kua 

CEO & Co-Founder of Sunday 

บริษัท ซันเดย ์อินท์ จำกัด 

InsurTech and Health Insurance  

for Aged Society   

โดย 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ

Swiss Re 

 

วันศุกร์ที่ ๗ 

ตุลาคม 

๒๕๖๕ 

Leadership in Action Workshop 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

(๒ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

Strategic for new business model in an aged society: 

Insurance VS Non-insurance Approaches 

นำเสนอโดย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

๑. ภาคธุรกิจประกันภัย ๒ ท่าน 

๒. ภาคธุรกิจอื่น ๒ ท่าน 

ประชุมหารือเรื่องการจัดทำผลงานวิชาการประจำรุ่น 

โดย 

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร 

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

วันพุธที่ ๑๒ 

ตุลาคม 

๒๕๖๕ 

Bringing Policy, Regulatory Framework and Business Perspective: Understanding Regulatory Landscape (OIC) 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๐.๕ ชั่วโมง) 

Navigating regulatory challenges from 

insurance business perspectives 

โดย 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธิการ 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 

คุณชูฉัตร ประมูลผล 

รองเลขาธิการ ด้านกำกับ 

คุณวสุมดี วสีนนท ์

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ 

คุณชัยยุทธ มังศร ี

รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คด ี

และคุ้มครองสิทธิประโยชน ์

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  

โดย  

คุณอลิสา อารีพงษ ์

ประธานเจ้าหน้าที่  

สายงานผลิตภัณฑ์และนำเสนอผลิตภัณฑ ์

บริษัท FWD ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

และ 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล 

CEO บมจ. ทิพยประกันภัย 

หาเหตุผลสนับสนุนการเลือกวิทยากร 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

วันพุธที่ ๑๙ - วัน

อังคารที่ ๒๕  

ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงานกิจการประกันภัย 

 ณ  สมาพันธรัฐสวิส 



 
 

 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 

ตุลาคม 

๒๕๖๕ 

Customer Perspective: Insurance Products for Aged Customers 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๐.๕ ชั่วโมง) 

Redesign customer journey  

in the world of Aged Society  

โดย 

ดร.บุรณิน รัตนสมบัต ิ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 

The Ultimate Guide to Win Customer 

Engagement (Insurance Products) 

โดย 

๑. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 

CEO บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 

๒. คุณวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส 

(ประเทศไทย) 

๓. คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร  

นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

วันศุกร์ที่ ๔ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ด้านเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง และสุขภาพ) 

ณ โครงการดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์  

(๖ ชั่วโมง) 

วันศุกร์ที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

ESG Perspective:  ESG as the New Business Model 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๐.๕ ชั่วโมง) 

Rethinking value proposition  

from ESG perspective 

โดย 

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ ์

ประธานสถาบันไทยพัฒน ์

 

Building and integrating ESG strategies  

into insurance business 

โดย  

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

และ 

คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ 

 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

เพิ่มเติม (บริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG) 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

วันศุกร์ที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

Governance and Leadership Perspective: Thrive in Crisis with Agile Leadership and Good Governance 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น. 

(๑.๕ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๐.๕ ชั่วโมง) 

The latest trend on modern corporate 

governance 

โดย 

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช 

กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์

The role of leadership in workforce 

reskilling: แนวทางผู้นำองค์กรและการพัฒนา

บุคลากรในองค์กร 

โดย 

คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันพฤหัสบดีที่  

๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

Business Model Planning for an Insurance System 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๑๕ น. 

(๐.๕ ชั่วโมง) 

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 

โดยคณะนักศึกษา with facilitator 

ดร.ธนัย ชรินทรTสาร และ. ผศ.ดร.กุลเชษฐT มงคล 

กิจกรรม 

Super CEO Special Talk 

แลกเปลี่ยนประสบการณT 

วันพฤหัสบดีที่  

๑ – วันศุกร<ที่ ๒ 

ธันวาคม 

๒๕๖๕ 

Final Presentation and Week Program Wrap Up 

นำเสนอรายงานกลุpมและป@ดการศึกษาอบรม 

ที่ตpางจังหวัด 

(๑๒ ชั่วโมง) 


