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ปีที่ 4 ฉบับที่ 7/2561 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2561

ชมรมไอทีประกันภัย จัดหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย (Cyber Security for Insurance Sectos: 
CSI) ขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
(Skill) และหลักคิด (Mindset) ในด้าน Security เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถปกป้องหน่วยงานของตนเอง จากภัยคุกคามและความเสี่ยงทางไซ
เบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยอบรมรวมทั้งสิ้น 60 ช่ัวโมง ในวันพุธ เวลา 
13.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (จ ากัดจ านวนไม่เกิน 30 คน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ นายทศพล ศรีสังข์ / นางสาวโศรดา หนูแย้ม โทรศัพท์ 0-2256-
6032-8 ต่อ 615 หรือ 616

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรประกันภัยอุบัติเหตุ และกำรประกันสุขภำพ รุ่นที่ 1
ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ก าหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ 

รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ้ความเข้าใจ เทคนิคการพิจารณารบัประกันภัย และการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิก ในด้านการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันภัยสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่ใน
ธุรกิจประกันภัยให้เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีอายุการท างานในด้านการประกันภัย
อุบัติเหตุ และการประกันภัยสุขภาพ ไม่เกิน 3 ปี และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 
2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 และวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาอบรม 3 วัน) ณ สมาคมประกันวินาศ
ภัยไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเบญจพร จุ้ยเจริญ โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 515

โครงกำรอบรมหลักสูตรกฎหมำยส ำหรับบุคลำกรบริษัทประกันวินำศภัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยรถยนต์ 
ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ ก าหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับบุคลากรบริษัทประกัน

วินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย หรือทนายความของ
บริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีหลักการ ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
รวมทั้งได้รับประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และเริ่มอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 
2561 และวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 30 ช่ัวโมง ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 523
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วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที/่เวลำ
วันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ชมรมบริหารและจัดการความ

เสี่ยงของบริษัทประกันภัย

สัมมนา เรื่อง “อาชญากรรมไซเบอร์ ภัย

คุกคามเศรษฐกิจโลก” (Cybercrime 

- The Looming Threat to Global 

Economy)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เวลา 08.30-14.00 น.

วันเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2561 ถึง

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

ชมรมนักบริหารงานบุคคล

ธุรกิจประกันภัย

โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่น

เยาว์ ครั้งท่ี 7

โรงแรมรอยัล เจมส์ 

จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 2561 ถึง

วันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2561

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการศึกษาดูงานการประกันภัย 

พืชผล ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

(Agriculture Insurance field trip 

in Korea)

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประกันภั ย

ยานยนต์

ประชุมหารือ เรื่อง “การจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลการประกันภัย

รถยนต”์

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร

วันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประกันภั ย

เบ็ดเตล็ด

สัมมนา เรื่อง “FinTech and 

Blockchain for Insurance”

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เวลา 13.00 - 16.30 น.

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัด
โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 (Young 
Non-Life Insurer Camp) ในวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ จังหวัดนครปฐม โดยเชิญชวนนิสิต 
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และคัดเลือก
เพียง 50 คน มาเข้าค่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางอาชีพในธุรกิจประกันภัย เพ่ือเชิญ
ชวนให้นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจประกันภัยเพิ่ม

โครงกำรค่ำยนักประกันวินำศภัยรุ่นเยำว์ ครั้งที่ 7

มากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในธุรกิจประกันวินาศภัยมาให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการท างาน ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การท างานในสายงานต่างๆ แนะน าภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสการ
เติบโตของธุรกิจประกันภัย และน านิสิต นักศึกษาดูงาน ณ บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์ 0-2256-6032 ต่อ 612


