




การจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม Group Project (GP) 

การศกึษาแบ่งเป็น 7 กลุ่ม 

 กรอบประเดน็การจัดท ารายงานการศึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

รูปแบบและคู่มือการจัดท ารายงานกลุ่ม 



กรอบประเดน็การจัดท ารายงานการศึกษา 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  

1. 
ยุทธศาสตร์การใช้
ระบบประกันภัยเป็น
เคร่ืองมือของรัฐใน
การพัฒนาเศรษฐกจิ

ของประเทศ 
 

2.  
ยุทธศาสตร์การก ากับ
ดูแลธุรกจิประกันภัย               
   ตามาตรฐานสากล
ที่เหมาะสมกับบริบท

ของประเทศ 
 

3. 
ยุทธศาสตร์การก ากับ
ดูแลระบบประกันภัย
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างเป็น
ธรรมและเกดิ
ประสิทธิภาพ 



กรอบประเดน็การจัดท ารายงานการศึกษา 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  

4.  
ยุทธศาสตร์การ
น าเทคโนโลยี
ประกันภัยมาใช้

เพื่อเพิ่ม      
   ประสทิธิภาพ
การให้บริการ
และตอบโจทย์
ความต้องการ 
   ของผู้บริโภค 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
บริหารความ

เส่ียงด้วยประกัน
สุขภาพ 

 
 
 
 
 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
ประกันภัย
รถยนต์ 

ในยุคดจิติอล 

7.  
ยุทธศาสตร์การ
เข้าถงึผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและ 
  เผยแพร่ความรู้        
ด้านประกันภัย
แก่ประชาชน 
ในเชงิรุก 

 



รูปแบบและคู่มือการจัดท ารายงานกลุ่ม 

จัดท ารายงาน   
การศึกษาตาม
คู่มือการจัดท า
รายงานของ
สถาบันฯ 

รูปแบบรายงาน
ควรจัดท า        
ในรูปแบบ
รายงานเชิง
วิชาการ 



รายงานศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) 

บทที่ 1 

บทน ำ 

 

 

 

 
บทที่ 2 

การวเิคราะห์
ประเดน็
การศึกษา 

 

 

 

บทที่ 3 

ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 
บทที่ 4 

สรุปข้อเสนอแนะ
ในการขับเคล่ือน
สู่การปฏบัิตทิี่เป็น

รูปธรรม 
 

 

 



1.1 สภาพทั่วไปและเหตุผล 
1.2 ประเดน็การศกึษาและกรอบแนวคดิการศกึษา 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
1.4 ขอบเขตการศกึษา 
1.5 วธีิการศึกษาและวิเคราะห์ 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.7 นิยามศัพท์ (ถ้ามี) 

บทที่ 1: บทน ำ 



บทที่ 2 

การวเิคราะห์
ประเดน็
การศึกษา 

 

2.1 สภาพของปัญหาที่ผ่านมา 
2.2 สถานการณ์ปัจจุบัน 
2.3 การวเิคราะห์และการสรุปปัญหา 
 2.3.1 กรอบในการวเิคราะห์ปัญหา 
 2.3.2 การวเิคราะห์ปัญหา 
 2.3.3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัญหา  



 

บทที่ 3 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

3.1 การก าหนดข้อเสนอ  
3.2 การวเิคราะห์ทางเลือก  
3.3 ข้อเสนอแนะ  



 

 

 

 

บทที่ 4 

 

 

 

 

 

สรุปข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนสู่ 

การปฏบัิตทิี่เป็นรูปธรรม 

 

 

 



 
ตารางก าหนดการจัดท ารายงาน การเข้าพบทีป่รึกษา  

และการประชุมทีป่รึกษาการจัดท ารายงานศึกษากลุ่ม (Group Project :GP)  
หลกัสูตรวทิยาการประกนัภัยระดบัสูง (วปส.) รุ่นที ่9 

 ครัง้ที่ เนือ้ความ/รายละเอียด ก าหนดส่งรายงาน กิจกรรมที่ก าหนด 

1 
กรอบแนวคิดและหัวข้อ
รายงานการศึกษากลุ่ม 

- 
- ก าหนดหัวข้อการจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  
  ครัง้ที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น. 

2 
โครงร่างรายงานการศึกษา

กลุ่ม 
ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 

- รายงานความคืบหน้าการจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  
  ครัง้ที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น. 

3 บทที่ 1 และบทที่ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 
- รายงานความคืบหน้าการจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  
  ครัง้ท่ี 3 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น. 

4 บทที่ 3 และบทที่ 4 ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 
- รายงานความคืบหน้าการจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม  
  ครัง้ที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น. 

5 
ประชุมหารือที่ปรึกษา 

การจัดท ารายงานศึกษากลุ่ม  
(Group Project: GP) 

ประชุมสรุปผลการจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม โดยที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 
ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

6 น าเสนอผลงาน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน - วันอาทติย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 

7 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 





การพจิารณาคดัเลอืกผลงานดเีด่น 
โดยคณะกรรมการสถาบนัวทิยาการประกนัภัยระดบัสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์จากมหาวทิยาลยั 



รางวลัผลงานดเีด่น 
เร่ือง การพฒันา Mobile Application เพือ่ส่งเสริมและ 
เพิม่ประสิทธิภาพ ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการท าประกนัภัยกบัประชาชนอย่างยัง่ยนื  

รางวลัผลงานด ี
เร่ือง ระบบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพ (Private Health Insurance Benefits 
Bureau)  



เร่ือง การศึกษาเพือ่เพิม่ผลประโยชน์บัตรสวสัดกิาร
แห่งรัฐ โดยให้กลุ่มประชากรทีม่รีายได้น้อยของสังคม
ได้มโีอกาสและมสิีทธิประโยชน์ด้านการประกนัภัย
แบบรายย่อย 



เร่ือง การพฒันา Mobile Application เพือ่ส่งเสริม
และเพิม่ประสิทธิภาพ ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการท าประกนัภัยกบัประชาชนอย่าง
ยัง่ยนื  



เร่ือง ระบบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์
ประกนัสุขภาพ 

 (Private Health Insurance Benefits Bureau)  



เร่ือง การศึกษาเพือ่เพิม่ผลประโยชน์บัตรสวสัดกิารแห่งรัฐ โดย
ให้กลุ่มประชากรทีม่รีายได้น้อยของสังคมได้มโีอกาสและมสิีทธิ

ประโยชน์ด้านการประกนัภัยแบบรายย่อย 



. 

เตรียมความ
พร้อมของกลุ่ม 

ต้องสามัคคี/
ร่วมแรงร่วมใจ 

เตรียม
หัวข้อพบที่
ปรึกษากลุ่ม 



http://www.oic.or.th/th/institute/course/aii9 

http://www.oic.or.th/th/institute/course/aii9
http://www.oic.or.th/th/institute/course/aii9



