สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Office of Insurance Commission

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย
ประจําป พ.ศ. 2556
…………………………………………
โครงการยุวชนประกันภัย เปนหนึ่งในแผนงานรณรงคประชาสัมพันธเชิงรุกของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ไดดําเนินงานตอเนื่อง ควบคูกับการ
ประชาสัมพันธผานสื่อที่มีศักยภาพเพื่อเผยแพรความรูหลักวิชาการประกันภัย โดยไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดีจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญ
ของกระบวนการเรียนรูทางการศึกษาในหองเรียน รวมถึงทราบหนาที่พึงปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
โครงการ “ยุวชนประกันภัย ” จึงถือเปนโครงการที่เปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนชวยเหลือ
สังคมโดยการเผยแพรประชาสัมพันธ ความรู ขาวสารประกันภัย ไปสูครอบครัว และบุคคลใกลชิดในชุมชนให
ตระหนักและทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการประกันภัย รวมถึงการเรียกรองสิทธิอยางถูกตอง
ครบถวนตามกรมธรรมประกันภัย เปนการฝกการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ฝกนิสัยใหรักการอาน เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ฝกการเปนผูนํา และเรียนรูการอยูรวมกันในสังคม มีความรักผูอื่นรักสันติสุข ซึ่ง
เปนคุณลักษณะของสังคมไทย อีกทั้งยังเปนการสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบการประกันภัยที่
ถูกตองใหแกเยาวชนซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต ไดมีพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประกันภัย เพื่อ
เปนขอมูลตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนํามาซึ่งการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพบุคลากรของสังคม และความเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการประกันภัยใหกับนักเรียน และครู -อาจารยในโรงเรียน/
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
1.2 เพื่อ สรางจิตสํานึกและ ความรูความเขาใจ โดยใหเห็น ประโยชน และความสําคัญของ
การประกันภัยใหกับเยาวชน
1.3 เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนชวยเหลือสังคม ผานกิจกรรมตาง ๆ ของ
การประกันภัย
1.4 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานประกันภัยใหกับเยาวชนอยางตอเนื่อง
2. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ : เพื่อใหการดําเนินโครงการยุวชนประกันภัยมีความตอเนื่อง จึงแบงชวง
ระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
2.1 ประชาสัมพันธเปดรับสมัคร/สงใบสมัคร
2.2 สงผลงานเขาประกวด
2.3 ประกาศผลผูไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด
2.4 ประกาศผลผูไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค
2.5 ประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
2.6 มอบรางวัลระดับประเทศในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร

กุมภาพันธ – มิถุนายน 2556
1 - 10 กรกฎาคม 2556
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556
ประมาณตนเดือนกันยายน 2556

-23. โครงการยุวชนประกันภัย ประจําป พ.ศ. 2556
เปนการจัดประกวดแขงขันและมอบรางวัลใหกับโรงเรียน/สถานศึกษา และครู-อาจารย ที่มี
ผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนดานประกันภัย และใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีผลงานดานการเรียน
และการเผยแพรความรูดานการประกันภัยดีเดน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
3.1

ประเภทรางวัล

1. โรงเรียน /
สถานศึกษา

ประเภทรางวัล แบงออกเปน 3 ระดับ
3.1.1 ระดับจังหวัด/เขต รางวัลที่ไดรับเปนเกียรติบัตร และเงินรางวัล
3.1.2 ระดับภาค รางวัลที่ไดรับเปนเกียรติบัตร และเงินรางวัล
3.1.3 ระดับประเทศ รางวัลที่ไดรับเปนเกียรติบัตร เงินรางวัล และโล
ระดับจังหวัด
ระดับภาค
ระดับประเทศ

1) ชนะเลิศ
เงินรางวัล 13,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 8,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 6,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 2,500 บาท
2. คณะครู – อาจารย 1) ชนะเลิศ
ที่รับผิดชอบโครงการ
เงินรางวัล 10,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 6,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 4,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 2,500 บาท
3. ทุนการศึกษา
1) ชนะเลิศ
นักเรียน
ทุนการศึกษา 6,500 บาท
3.1 รูปแบบเพลง
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
3.2 รูปแบบการแสดง ทุนการศึกษา 4,000 บาท
3.3 รูปแบบทอลกโชว 3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 3,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 2,500 บาท

1) ชนะเลิศ
เงินรางวัล 40,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 25,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 15,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 14,000 บาท
1) ชนะเลิศ
เงินรางวัล 20,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 15,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 12,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 11,000 บาท
1) ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 13,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 8,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 7,000 บาท

1) ชนะเลิศ
เงินรางวัล 150,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 80,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 50,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 45,000 บาท
1) ชนะเลิศ
เงินรางวัล 50,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 40,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 30,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 25,000 บาท
1) ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 60,000 บาท
2) รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 40,000 บาท
3) รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลละ 15,000 บาท

หมายเหตุ ผูสงผลงานเขาประกวดจะไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3.2 หลักเกณฑในการเขารวมโครงการ
3.2.1 โรงเรียน/สถานศึกษา สามารถสงผลงานประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา หรือ
ประเภทนักเรียน หรือทั้งสองประเภทก็ได สําหรับประเภทนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสามารถสงไดทุก
รูปแบบ โดยไมซ้ําตัวบุคคล (ผูสมัคร 1 คน ประกวดได 1 รูปแบบ)

-33.2.2 นักเรียนที่จะสมัครเขารวมการประกวดแขงขัน ตองเปนนักเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 สายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป 1- 3 ของโรงเรียน/สถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถสมัครเดี่ยวหรือทีมและรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น
3.2.3 โรงเรียน/สถานศึกษาและครู – อาจารย และนักเรียน ที่ประสงคจะเขารวม
การประกวดแขงขันตามโครงการฯ ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่สํานักงาน คปภ. กําหนด โดยยื่นที่สํานักงาน
คปภ. จังหวัด หรือสํานักงาน คปภ. เขตทาพระ และ สํานักงาน คปภ. เขตบางนา (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเปน
สถานที่ตั้งของโรงเรียน/สถานศึกษา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556
3.3 กําหนดการสงผลงานเขาประกวดแขงขัน
3.3.1 ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษาและครู – อาจารย ใหสงผลงานที่ สํานักงาน
คปภ. จังหวัด หรือ สํานักงาน คปภ. เขตทาพระ และ เขตบางนา (กรุงเทพมหานคร) ระหวางวันที่ 1-10
กรกฎาคม 2556
3.3.2 ประเภทนักเรียน ใหสงผลงานที่สํานักงาน คปภ. จังหวัด หรือ สํานักงาน
คปภ. เขตทาพระ และ เขตบางนา (กรุงเทพมหานคร) ระหวาง วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2556
3.4 การสงผลงานเขาประกวดแขงขัน
3.4.1 ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน/สถานศึกษา ตองนําสง
ผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่ แกไขเพิ่มเติม และ เรื่อง การประกันชีวิต ตามแนวทางทาย
ประกาศ เอกสารแนบ 1 ในรูปแบบเอกสารและสื่อบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
(1) ผลงานการจัดทําแผนการเรียนรูหรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ (เอกสาร
หลักฐาน รูปภาพ ฯลฯ ที่แสดงใหเห็นถึงผลงานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน/สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล)
(2) ผลงานการจัดแหลงการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
(โดยพิจารณาจากผลงานการจัดหนังสือ เอกสาร ตํารา รวมทั้งสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกันภัยไวใน
หองสมุดของโรงเรียน/สถานศึกษาไดเหมาะสม)
(3) ผลงานของครู-อาจารย ผูรับผิดชอบโครงการ ในการจัดแผนงาน/โครงการ
การบูรณาการการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผลงานการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ที่สอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน
(4) ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน (มีผลงาน/การดําเนิน
กิจกรรมที่มีลักษณะและองคประกอบที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ และสงผลใหนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และสามารถสรางองคความรูดานการประกันภัย ตลอดจน
สามารถนําความรูนั้นๆ ไปเผยแพรสูชุมชนไดอยางมีประสิทธิผล)
(5) การจัดทําเอกสาร รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู (เปนรายงานที่แสดง
ใหเห็นความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา การวางแผนการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทํารูปเลมเหมาะสมและสวยงาม สามารถนําไปเปนตัวอยางใน
การดําเนินงานที่ดีได)

-43.4.2 ประเภทนักเรียน ใหโรงเรียน/สถานศึกษาเปนผูคัดเลือกนักเรียน เพื่อสงเขา
ประกวดแขงขัน ในหัวขอ “มีประโยชนอยางไรเมื่อทําประกันภัยรถ” และ “มีประโยชนอยางไรเมื่อทํา
ประกันชีวิต” โดย นําเสนอในรูปแบบของวีซีดี หรือ ดีวีดี
3.4.3 โรงเรียน/สถานศึกษาที่นําสงผลงานเขาประกวดประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา
จะไดรับเงินสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทําผลงาน
ตามจํานวนที่จายจริงไมเกิน 4,000 บาท หลังจากไดสงผลงานใหกับสํานักงาน คปภ.จังหวัด/เขต พิจารณาตาม
หลักเกณฑที่ประกาศกําหนด ทั้งนี้ พิจารณาตามลําดับการจัดสงผลงาน ภายใตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
3.4.4 เงินสนับสนุนตามขอ 3.4.3 ใหจายใหแก ครู-อาจารย หรือผูแทนที่รับผิดชอบ
โครงการ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทําผลงาน ตามจํานวนที่
จายจริงไมเกิน 4,000 บาท โดยจะตองมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
3.4.5 ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนของสํานักงาน คปภ.จังหวัด/เขต ถือเปนที่สุด
3.5 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวยคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต ระดับภาค และ
ระดับประเทศ โดยมีหนาที่และองคประกอบ ดังนี้
3.5.1 คณะกรรมการระดับจังหวัด มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศในระดับ
จังหวัด โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบดวย
(1) คลังจังหวัดหรือผูแทน
ประธานคณะกรรมการ
(2) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบจังหวัดหรือผูแทน
กรรมการ
(3) พาณิชยจังหวัดหรือผูแทน
กรรมการ
(4) ประชาสัมพันธจังหวัดหรือผูแทน
กรรมการ
(5) ผูแทนชมรมหรือสมาคม ภาคธุรกิจประกันภัย
กรรมการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
3.5.2 คณะกรรมการระดับภาค มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศในระดับภาค
โดยคณะกรรมการระดับภาค ประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค ประธานคณะกรรมการ
(2) วัฒนธรรมจังหวัดหรือผูแทน
กรรมการ
(3) ยุติธรรมจังหวัดหรือผูแทน
กรรมการ
(
4) หัวหนาสวนราชการอื่นหรือผูแทนจาก 2 หนวยงาน
ที่มิไดเปนกรรมการตัดสินระดับจังหวัด
กรรมการ
(5) เจาหนาที่ สํานักงาน คปภ.
ที่ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค มอบหมาย
เลขานุการ
3.5.3 คณะกรรมการตัดสินเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 2 ระดับ
1. ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 เขต (1 เขตเทียบเทาระดับ
จังหวัด) มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศในระดับเขต โดยคณะกรรมการระดับเขตประกอบดวย
(1) ผูอํานวยการฝายบริหารและประเมินผล
ที่รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการ
(2) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือผูแทน กรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครหรือผูแทน
กรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.เขต ซึ่งดูแลรับผิดชอบ
เขตพื้นที่ที่เปนสถานที่ตั้งของโรงเรียน/สถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

-52. กรุงเทพมหานคร (เทียบเทาระดับภาค) มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศ
ในระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการระดับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
(1) ผูชวยเลขาธิการ สายประกันภัยภูมิภาค
ประธานคณะกรรมการ
(2) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(3) ผูแทนสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
(4) ผูอํานวยการฝายบริหารและประเมินผล 2 – 5
และผูอํานวยการฝายวางแผนยุทธศาสตรภูมิภาค
กรรมการ
(5) ผูอํานวยการฝายบริหารและประเมินผล 1
กรรมการเ ลขานุการ
หมายเหตุ : การแบงภาค เปน 12 ภาค และจังหวัดภายในภาค รวมถึงการแบง เขตทาพระ
เขตบางนา ในกรุงเทพมหานคร ตาม เอกสารแนบ 2
3.5.4 คณะกรรมการระดับประเทศ : มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูชนะเลิศใน
ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบดวย
(1) รองเลขาธิการ ดานสงเสริมและพัฒนา
ประธานคณะกรรมการ
(2) ผูชวยเลขาธิการ สายประกันภัยภูมิภาค
กรรมการ
(3) ผูชวยเลขาธิการ สายสงเสริม
กรรมการ
(4) ผูชวยเลขาธิการ สายกลยุทธองคกร
กรรมการ
(
5) ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายสื่อสารองคกร
กรรมการ
(6) ผูอํานวยการฝายบริหารและประเมินผล 1
–5
ผูอํานวยการฝายวางแผนยุทธศาสตรภูมิภาค
เลขานุการ
3.6 เกณฑการพิจารณาตัดสินใหรางวัลประกวดผลงานการบูรณาการการเรียนการสอน
ตามแผนจัดการเรียนรู เรื่อง การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่
แกไขเพิ่มเติม และ เรื่องการประกันชีวิต ของโรงเรียน/สถานศึกษาและคณะครู
– อาจารยที่รับผิดชอบโครงการ
3.6.1 ผลงานที่สงเขาประกวดตองจัดทําในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบสื่อ
บันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด โดยตองมีรายละเอียดของผลงานครบถวน ตามที่กําหนดไวในประกาศสํานักงาน
คปภ.เรื่อง การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจําป 255 6
ขอ 3.4.1 โดยคณะครู –อาจารย ผูสอนตองลงลายมือชื่อในผลงานที่สงเขาประกวดและผูอํานวยการโรงเรียน/
สถานศึกษา เปนผูลงนามรับรองและนําสงผลงานเขาประกวด
3.6.2 การประเมินผลและเกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน
มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผลงานการจัดทําแผนการเรียนรูหรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการฯ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน พิจารณาจากเอกสาร “แผนการเรียนรูหรือแผนการจัดกิจกรรม/โครงการฯ” โดยจะ
พิจารณาจากคุณภาพ ความถูกตอง ครบถวน ของเนื้อหาสาระ องคประกอบรูปแบบวิธีการของการจัดทํา
แผนการเรียนรู/การบูรณาการการเรียนรู ตามหลักวิชาการและมาตรฐานการจัดการศึกษา อันเปนที่ยอมรับ
รวมทั้งมีรูปแบบวิธีดําเนินการหรือกิจกรรมของโครงการที่สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน/สถานศึกษา
(2) ผลงานการจัดแหลงการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาจากผลงานการจัดแหลงการเรียนรู การจัดหาหนังสือ เอกสาร ตํารา หรือสื่อ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกันภัยตางๆ ไวในหองสมุดหรือมุมการเรียนรูของโรงเรียน/ สถานศึกษาได

-6อยางเหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู โดยในการนําเสนอผลงานของโรงเรียนดังกลาว
จะตองมีเอกสารในเชิงพรรณนา พรอมหลักฐาน รูปภาพประกอบ และพรอมใหตรวจสอบได
(3) ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
พิจารณาประเมินจากผลที่เกิดขึ้นจากการที่โรงเรียนไดนํา “แผนการเรียนรูหรือแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการฯ” ไปดําเนินการ (หรือการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ) โดยมีผลงาน/การดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะ
และองคประกอบที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ และสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห และสามารถสรางองคความรูดานการประกันภัย ตลอดจนสามารถนําความรูนั้น ๆ
ไปเผยแพรสูชุมชนไดอยางมีประสิทธิผล
(4) การจัดทําสื่อการเรียนการสอน คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาจากผลงาน
ของสื่อการเรียน การสอน ที่แสดงหรือสื่อใหเห็นถึงความสอดคลองและเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและผูเรียน
(5) การจัดทําเอกสาร รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู คะแนนเต็ม 10
คะแนน พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการดําเนินการซึ่งเปนรายงานที่แสดงใหเห็นความตระหนักในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูการประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา การวางแผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ
โดยการพิจารณาจะพิจารณาทั้งดานคุณภาพและรูปแบบ เชน การจัดลําดับเนื้อหาการนําเสนอที่มีลําดับ
ขั้นตอน มีความตอเนื่อง สามารถสื่อสาระที่ตองการนําเสนอไดกระชับ เขาใจไดงาย รวมทั้งมีการจัดทํารูปเลม
ที่เหมาะสม สวยงาม สามารถนําไปเปนตัวอยางในการดําเนินงานที่ดีได
3.6.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
3.6.4 ผลงานที่ไดรับรางวัล ทั้งของโรงเรียน/สถานศึกษา ครู - อาจารย และ
ผลงานของนักเรียน ถือเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน คปภ.
3.7 เกณฑการพิจารณาตัดสินใหรางวัลการประกวดผลงานของนักเรียน หัวขอ
“มีประโยชนอยางไรเมื่อทําประกันภัยรถ” และ “มีประโยชนอยางไรเมื่อทําประกันชีวิต”
3.7.1 ผลงานนักเรียนที่สงเขาประกวดตองจัดทําในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบ
สื่อบันทึกขอมูล ประเภท วีซีดี หรือดีวีดี จํานวน 1 ชุด โดยตองมีรายละเอียดของผลงานครบถวน ตามที่
กําหนดไวในประกาศสํานักงาน คปภ. เรื่อง การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษา และนักเรียนประจําป 255 6
ขอ 3.4.2 โดยนักเรียนผูสงผลงานเขาประกวดตองลงลายมือชื่อในผลงานทุกชิ้นงานและผูอํานวยการโรงเรียน/
สถานศึกษาลงนามรับรองผลงานสงผลงานและนําสงผลงานเขาประกวด
3.7.2 รายการประเมินผลและเกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน
มีรายละเอียดสัดสวนการใหคะแนนและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
(1) ผลงานรูปแบบเพลง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเปน
- เนื้อหาบทเพลง
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
- น้ําเสียง
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ความคิดสรางสรรค
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- อารมณ ลีลา การแตงกาย คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- การนําผลงานไปเผยแพรสูชุมชน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

-7(2) ผลงานรูปแบบการแสดง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แยกเปน
- เนื้อหาสาระของการนําเสนอ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
- รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ความคิดสรางสรรค
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- บุคลิกภาพ/การแตงกาย/การรักษาเวลา
ตามที่กําหนด
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- การนําผลงานไปเผยแพรสูชุมชน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(3) ผลงานรูปแบบทอลกโชว คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แยกเปน
- เนื้อหาสาระของการนําเสนอ
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
- รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ความคิดสรางสรรค
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- บุคลิกภาพ/การแตงกาย/การรักษาเวลา
ตามที่กําหนด คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- การนําผลงานไปเผยแพรสูชุมชน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3.8 การสงผลงานเขาประกวด
3.8.1 รูปแบบเพลง
(1) นักเรียนที่สงผลงานเขาประกวด สามารถสง เขาประกวดได ประเภทเดี่ยวหรือ
ทีมก็ได หากสงประเภททีมไมเกิน 8 คน พรอมตั้งชื่อทีม
(2) เนื้อรอง ทํานองตองแตงใหม หามลอกเลียนจากผูอื่น
(3) เพลงที่สงเขาประกวด เชน เพลงไทยลูกทุง บทเสภา เพลงพื้นบาน เปนตน
3.8.2 รูปแบบการแสดง
(1) นักเรียนที่สงผลงานเขาประกวด สามารถสง เขาประกวดได ประเภทเดี่ยวหรือ
ทีมก็ได หากสงประเภททีมไมเกิน 8 คน พรอมตั้งชื่อทีม
(2) การแสดงจะตองไมเกิน 12 นาที
(3) การแสดงที่สงเขาประกวด เชน การแสดงละครสั้น การแสดงละครประกอบ
ศิลปะการแสดงพื้นบาน การเตนหรือรําประยุกตผสมผสานการพูดหรือการรอง เปน ตน โดยสามารถนํา
ผลงานแสดงโชวบนเวทีได
3.8.3 รูปแบบทอลกโชว
(1) นักเรียนที่สงผลงานเขาประกวด เปนประเภทเดี่ยว
(2) การแสดงจะตอง ไมเกิน 10 นาที
(3) การแสดงทอลกโชว เปนการแสดงเดี่ยว ที่เรียกวา เดี่ยวไมโครโฟน
โดยมี
เนื้อหาการประกันภัย ผสมผสานความสนุกสนาน (Edutainment)
รายละเอียดหลักเกณฑการใหคะแนนเปนไปตาม เอกสารแนบ 3
3.9 แบบใบสมัครเขารวมประกวดแขงขัน
(1) แบบใบสมัครประเภทโรงเรียน/สถานศึกษาตาม เอกสารแนบ 4
(2) แบบใบสมัครประเภทนักเรียนตาม เอกสารแนบ 5

-83.10 การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงาน คปภ. ภาค สํานักงาน คปภ. จังหวัดทุกจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สอบถามไดที่
1) สํานักงาน คปภ. เขต
- สํานักงาน คปภ. เขตทาพระ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-476-9940-4 โทรสาร. 02-476-9938 E-mail:bangkok02@oic.or.th
- สํานักงาน คปภ. เขตบางนา 1/16 อาคารบางนาธานี ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-361-3769-70 โทรสาร. 02-361-3770
E-mail:bangkok03@oic.or.th
2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 22/79
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2515-3995-9 ตอ 3702, 3400
3208 , 3200 โทรสาร. 0-2515-3901
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ 2556

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
เลขาธิการ

