
ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย เปิดการอบรม IMDP รุ่นที ่25  
หลกัสูตรเพ่ือการพฒันาผู้บริหารธุรกจิทีต่อบโจทย์ครบทุกด้านเร่ืองการประกนัภัย 
 

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย จดัพิธีเปิดการอบรมหลกัสูตร “IMDP รุ่นท่ี 25” โดยไดรั้บเกียรติจาก นายชูฉตัร 
ประมูลผล รองเลขาธิการ ดา้นก ากบั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวขอ้ แผนพฒันาการประกนัภยัเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ
ประกนัภยัอยา่งย ัง่ยืน เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบนัการบริการดา้นการประกันภัยมี
บทบาทท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากรูปแบบของธุรกิจ 
ความคาดหวงัจากผูบ้ริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพฒันาอย่างกา้วกระโดด ท าให้การพฒันาผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั และการบริการดา้นการประกนัภยัมีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน ดงันั้น ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับระบบประกันภัย และความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกัน เพ่ือสามารถ
บริหารธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ธุรกิจประกนัวินาศภยัยงัเป็นอุตสาหกรรมบริการแขนงหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีไม่เพียงแต่มี
ความรู้และประสบการณ์เฉพาะดา้นเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีความรอบรู้และทนัต่อวิทยาการในการบริหารธุรกิจสมยัใหม่ใน
ยุคแห่งการแข่งขนัท่ีไร้พรมแดน และมีเง่ือนไขในกระบวนการท่ีซับซ้อนมากข้ึน แต่ละองค์กรตอ้งปรับตวัเพ่ือการ
แข่งขนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพของผูน้ าในการบริหารจดัการองคก์ร จึงถือเป็นกุญแจ
ส าคญัในการตระเตรียมความพร้อมเพ่ือการรับมือและกา้วสู่ความส าเร็จขององคก์ร น ามาซ่ึงการพฒันาธุรกิจประกนัภยั
ใหก้า้วหนา้ต่อไปในอนาคตดว้ย  

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย โดยคณะกรรมการพฒันาธุรกิจและวิชาการประกนัภยั จึงไดจ้ดัโครงการพฒันาผู ้
บริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั (Insurance Management and Development Program) หรือ IMDP ข้ึน เพ่ือพฒันาความรู้ 
และทกัษะในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ใหก้บัผูบ้ริหารของธุรกิจประกนัวินาศภยั และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งหวงัท่ี
จะเพ่ิมพูนความรู้ และน าประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใชก้บังานไดท้นัที ตลอดจนเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อธุรกิจประกนัภยัไดอี้กทางหน่ึง 

ดา้นนายมนตรี วงศ์ท่าเรือ ประธานคณะกรรมการพฒันาธุรกจิและวชิาการประกนัภัย ไดก้ล่าวถึงท่ีมาของการ
จดัโครงการพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยัว่า สมาคมฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัอบรมมาตั้งแต่ปี 2531 และจดัมา
อย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนัเป็นรุ่นท่ี 25 แลว้ และไดมี้การพฒันาหลกัสูตรให้เขม้ขน้มากข้ึน เพ่ือให้สามารถสร้าง
ผูบ้ริหารในอนาคตท่ีสามารถตอบโจทย์ในการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทลัได ้และพร้อมในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ของ
องคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยี ผสมผสานกบัทฤษฎีและ
แนวคิดทางธุรกิจ เพ่ือน ามาปฏิบติัและประยุกตใ์ชก้บังานในองคก์รใหมี้การพฒันาเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยืนต่อไป
ในอนาคต ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม IMDP รุ่นท่ี 25 มีจ านวนทั้งส้ิน 57 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจากบริษทัประกนัภยั 



จ านวน 43 คน บริษทันายหนา้ประกนัภยั จ านวน 7 คน ส านกังาน คปภ. จ านวน 3 คน เจา้หนา้ท่ีของสมาคมฯ จ านวน 2 
คน และภาคธุรกิจอ่ืน จ านวน 2 คน 

ดา้น ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ในฐานะหัวหน้า
โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย กล่าวว่า IMDP รุ่นท่ี 25 น้ีเป็นหลักสูตรท่ีเกิดและพัฒนาโดย
คณะกรรมการพฒันาธุรกิจและวิชาการประกนัภยั ซ่ึงไดมี้การปรับทั้งเน้ือหาและวิทยากรใหท้นัสมยั เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการ
อบรมไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในหลกัพ้ืนฐานของการบริหารธุรกิจ และสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บังานโดยเฉพาะ
ดา้นประกนัภยัไดท้นัที โดยมีวิธีการอบรมในรูปแบบของการบรรยายและการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
วิทยากรและผูท่ี้เขา้รับการอบรม สอดคลอ้งกบัช่ือย่อโครงการ ไดแ้ก่ ตวั I  คือ Integration การเช่ือมโยงเน้ือหารายวิชา
ดว้ย Wrap-Up Session หลงัจบแต่ละ Module ตวั M คือ Modernization การปรับเน้ือหาให้เขา้กบับริบทการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ตัว D คือ Design Thinking เกมจ าลองธุรกิจเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิง
ออกแบบในยุคดิจิทลั และ ตวั P คือ Professional ทีมวิทยากรซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมากดว้ย
ประสบการณ์จากหลายภาคธุรกิจ เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้แลประโยชน์สูงสุด ซ่ึงหลกัสูตรการอบรม
แบ่งเป็น 8 Module ดงัน้ี  

Module 1 - Macroeconomic Analysis and Insurance Industry Overview  
Module 2 - Laws, Regulations and Good Corporate Governance 
Module 3 - Strategic Management 
Module 4 - Insurance Technical Knowledge 
Module 5 - Finance and Investment Management 
Module 6 - Marketing Management 
Module 7 - Human Capital Management 
Module 8 - Digital Innovations 

ส าหรับระยะเวลาการอบรม เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501 
สมาคมประกนัวินาศภยัไทย อบรมในวนัจนัทร์และวนัพุธ เวลา 17.00-20.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. 
นอกจากน้ียงัมีการอบรมนอกสถานท่ีรวม 2 คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 14-15 กนัยายน 2562 ณ โรงแรม ดุสิตดีทู จงัหวดั
นครราชสีมา อบรมในหวัขอ้ การวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผูน้ าและการพฒันาทีมงาน และ คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 29-
30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท จงัหวดัชลบุรี อบรมในหวัขอ้ การจดัท าและน าเสนอแผนธุรกิจราย
กลุ่ม รวมถึงมีพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบตัรให้แก่ผูส้ าเร็จการอบรม ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เคป 
ดารา รีสอร์ท จงัหวดัชลบุรี  

ผูท่ี้สนใจสามารถติดตามการจดัอบรมในคร้ังต่อไปไดท่ี้ www.tgia.org หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ ฝ่าย
วิชาการทัว่ไป สมาคมประกนัวินาศภยัไทย โทร. 0 2108 8399 
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ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1501, 1502, 1601 

http://www.tgia.org/

