
โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24 
Insurance Management Development Program (IMDP 24) 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
 

1.   หลกัการและเหตุผล 
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความส าคัญต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ  

ซึ่งการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยผู้บริหารที่เพี ยบพร้อมด้วยความรู้         
และประสบการณ์เฉพาะในสาขาประกันวินาศภัย รวมทั้งต้องมีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ    
ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างรวดเร็วและทันสมัยโดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่คือยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งระบบไอทีจะเข้ามามีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของบริษัทได้เป็นอย่างดี  

โครงการนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
และในปี 2561 นี้ “โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย” หรือ “IMDP” จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 24 โดย
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์   
และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท าหลักสูตรและได้ปรับเนื้อหารายวิชา เพ่ือให้สามารถสร้างผู้บริหาร 
ในอนาคตที่สามารถตอบโจทย์โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ เพ่ือเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยน าเทคโนโลยี บวกกับทฤษฎีและแนวคิดทางธุรกิจ เพ่ือ
น ามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับงานในองค์กรให้ได้พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและหยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 
2.   วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 จากการเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหารของธุรกิจประกันวินาศภัยและ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งจัดมา 23 รุ่นแล้ว และในรุ่นที่ 24 นี้ยังคงมุ่งหวัง
ที่จะพัฒนาผู้บริหารโดยให้ความรู้และประสบการณ์ทางการบริหารธุรกิจที่จ าเป็นและส าคัญในด้านต่างๆแก่ผู้เข้า
รับการอบรมโดยมีเป้าหมายหลักดังนี้   

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรอบรู้และเข้าใจในหลักพ้ืนฐานในการบริหารธุรกิจ 
2. เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจของผู้เข้ารับการอบรม 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจการบริการและมีทักษะในการบริหาร   

งานด้านต่างๆที่กว้างขวางและหลากหลาย 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและปรัชญาของผู้บริหารที่ต้องมีภาวะความเป็นผู้น ารวม    

ทั้งการท างานร่วมกันเป็นทีมโดยมีวัตถุประสงค์ใหญ่ขององค์กรเป็นหลัก 
5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่องในโลกธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีตัวอย่างและ
น าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับภารกิจในความรับผิดชอบและปรับปรุง
องค์กรให้พัฒนาในที่สุด 
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3.  หลักสูตรการอบรม แบ่งออกเป็น 8 Modules 
 

1. Macroeconomic Analysis and Insurance Industry Overview  15    ชั่วโมง 
2. Laws  Regulations and Good Corporate Governance   18   ชั่วโมง 
3. Strategic Management       30   ชั่วโมง 
4. Insurance Technical Knowledge      15   ชั่วโมง 
5. Finance and Investment Management     18   ชั่วโมง 
6. Marketing Management       12   ชั่วโมง 
7. Human Capital Management                21   ชั่วโมง 
8. Digital Innovation       15   ชั่วโมง 

 
          รวม                           144   ชั่วโมง  

 
     รายละเอียดหัวข้อการออบรม 144 ชั่วโมง 

Module 1  Macroeconomic Analysis and Insurance Industry Overview   15 ชั่วโมง 
1.1 แผนพัฒนาการประกันภัยเพ่ือการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน  
1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย แนวโน้ม และความเชื่อมโยงกับธุรกิจ

ประกันภัย 
1.3 ตลาดประกันภัย แนวโน้ม การแข่งขัน แนวทางการประกอบธุรกิจประกันภัย และ

ภาพรวมผลประกอบการ 
1.4 ทิศทางและโอกาสของการประกอบธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศ CLMV 
1.5 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและแนวทางการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อรองรับ AEC 

 
Module 2  Laws, Regulations, and Good Corporate Governance   18 ชั่วโมง 

2.1 โครงการประเมินภาคการเงินและหลักการก ากับการประกันภัยตามกรอบของ IAIS  
2.2 โครงสร้างหลักของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
2.3 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (6 ชั่วโมง) 
2.4 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

                                2.5 การควบคุมภายในและการบริหารฉ้อฉล 
 

Module 3   Strategic Management   30 ชั่วโมง 
3.1 การวางกลยุทธ์และก าหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
3.2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจส าหรับผู้บริหาร 
3.3 การสร้างนวัตกรรมด้านสินค้า การให้บริการ และรูปแบบการท าธุรกิจ 
3.4 การจัดท าและน าเสนอแผนธุรกิจรายกลุ่ม (9 ชั่วโมง) 
3.5 เกมจ าลองการท าธุรกิจประกันภัย (12 ชั่วโมง)  
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Module 4  Insurance Technical Knowledge   15 ชั่วโมง 
4.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4.2 การพิจารณารับประกันภัย (6 ชั่วโมง) 
4.3 การประกันภัยต่อ 
4.4 การจัดการค่าสินไหมทดแทน 

 
Module 5  Finance and Investment Management   18 ชั่วโมง 

5.1 บัญชีประกันภัย การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และภาษีส าหรับธุรกิจประกัน
วินาศภัย (6 ชั่วโมง) 

5.2 กรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและผลกระทบต่อบริษัทประกัน
วินาศภัย 

5.3 ตลาดทุน ตลาดเงิน และการควบรวมกิจการ 
5.4 การบริหารการลงทุน 
5.5 ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 17 ต่อบริษัทประกันวินาศภัย 

 
Module 6 –  Marketing Management   12 ชั่วโมง 

6.1 การสร้าง Brand การวางต าแหน่ง Brand และการสร้างความแตกต่าง  
6.2 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มลูกค้า การให้บริการลูกค้า และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง  
6.3 การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
6.4 กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล 

 
Module 7 –  Human Capital Management   21 ชั่วโมง  

7.1 การวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้น า และการพัฒนาทีมงาน (9 ชั่วโมง) 
7.2 การบริหารองค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
7.3 ภาวะผู้น าและการแก้ไขภาวะวิกฤติ  
7.4 ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง 
7.5 ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสติปัญญา 

 
Module 8 –  Digital Innovation   15 ชั่วโมง  

8.1 ต่อยอดกระแส Digital / FinTech / InsurTech / Thailand 4.0 
8.2 Think like a disruptor, act like a startup 
8.3 InsurTech ส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 
8.4 InsurTech ส าหรับการประกันภัยสุขภาพ 
8.5 การใช้ประโยชน์จาก Big Data ในยุคดิจิทัล 

 
4.  วิธีการอบรมและวิทยากร 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักพ้ืนฐานของการบริหารธุรกิจ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานโดยเฉพาะด้านประกันภัยที่ตนรับผิดชอบ วิธีการอบรมจึงผสมผสานระหว่างการบรรยาย การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้ที่เข้ารับการอบรมด้วยกัน มีการใช้กรณีศึกษาโดยผู้เข้า
อบรมมีส่วนร่วมในการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริง 
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 วิทยากรของโครงการประกอบด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและช านาญการในแต่ละสาขา มาเป็น
ผู้บรรยาย ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุด 
 
5. การประเมินผล และเงื่อนไขการรับวุฒิบัตร 

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมโดยมีชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 144 ชั่วโมง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจะออกวุฒิบัตรเพื่อรับรองว่าท่านได้ผ่านการอบรมตามโครงการนี้ 

 
6.  ก าหนดการอบรม 

อบรมระหว่าง   วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
 

  วันอบรม 
  วันจันทร์และวันพุธ   เวลา   17.30 - 20.30 น. 
  วันเสาร์     เวลา   09.00 - 16.00 น. 

 
 
 

  สถานที่อบรม  
  ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ 

 
   การอบรมนอกสถานที่ 2 ครั้ง 

   ครั้งที1่ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 - วันอาทิตย์ท่ี 16 กันยายน 2561 
            อบรม Teamwork & Leadership ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์     

จังหวัดนนทบุรี 
 
 ครั้งที ่2  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2561 - วันอาทิตย์ท่ี 25 พฤศจิกายน  2561 
             อบรมการจัดท าและน าเสนอแผนธุรกิจรายกลุ่ม พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม 

               ณ โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  
  

7.   ผู้เข้าอบรม 
 เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ประกันวินาศภัย  
 

8.  ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม 
- บริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 ค่าธรรมเนียมท่านละ 60,00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ค่าธรรมเนียมท่านละ 65,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
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     ค่าธรรมเนียมข้างต้นครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารประกอบค าบรรยาย พร้อมกระเป๋า 
2. วุฒิบัตรรับรองจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3. ค่าชา กาแฟ ของว่าง และค่าอาหารทุกม้ือทีมี่การอบรม 
4. ค่าห้องพักคู ่พร้อมอาหารทุกมื้อ ตามก าหนดการอบรมนอกสถานที ่จ านวน 2 ครั้ง 

 

9.  ระยะเวลารับสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  15   สิงหาคม 2561 
 

10.  การสมัครเข้ารับการอบรม 

 กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมเช็คค่าธรรมเนียมการอบรม โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย    
รุ่นที่ 24 ส่งที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

(สมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ผู้จ่ายเงินเข้าอบรมจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตาม ข้อ 8 (2) แห่ง
ค าสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2528) 

11.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
  

นางสาวปรียาพรรณ  ศรีชาย   โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 612 
นางสาวโศรดา หนูแย้ม    โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 616 
นายทศพล  ศรีสังข์    โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 615 
นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 614 
นางสาวกัลยา  จุกหอม    โทรศัพท์ 0-2256-6032-8 ต่อ 511 

 
12.  หน่วยงานรับผิดชอบด้านหลักสูตร 
  ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์ : 0-2218-5759-60 โทรสาร : 0-2218-5759 อิเมล: tcenter@cbs.chula.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 
รองศาสตราจารย์ปรีชา อัศวเดชานุกร     
รองศาสตราจารย์เสาวรส  ใหญ่สว่าง     
อาจารย์ ดร. นภมณี เตพละกุล 
  

13.  หน่วยงานรับผิดชอบการบริหารโครงการ 
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 
 

☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 
 
 


