“การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย”
(OIC Board Game Innovation)
กิจกรรม “การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ” ในครัง้ นี ้ เป็ นการดาเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์ของ
สานักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยให้กบั
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยสื่อที่สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ โดยเน้นการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ผ่านประสบการณ์ร่วม
อย่างการแข่งขันประกวดบอร์ดเกมด้านการประกันภัย เพื่อเป็ นประสบการณ์ดา้ นการประกันภัยให้เยาวชนรุ่นใหม่
ได้รว่ มกันคิด แก้ไขสถานการณ์ของความเสี่ยงทางการเงินด้วยการทาประกันภัย เพื่อเป็ นการยกระดับความรูค้ วาม
เข้าใจด้านการประกันภัยของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสื่อด้านการประกันภัยที่สอดรับกับรู ปแบบการเรียนรู ข้ องเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีเป็ น
กลุม่ เป้าหมาย และให้กลุม่ เป้าหมายนีส้ ง่ ต่อความรู ้ ความเข้าใจดังกล่าวให้กบั สังคมต่อไป
2. สนับสนุนให้เกิดการผสมผสานองค์ความรู ด้ า้ นการประกันภัย กับรูปแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู ้
ในรู ปแบบใหม่ เปิ ดโอกาสให้สัง คมได้เห็นถึง การพัฒ นา ต่อยอด ความรู ด้ ้านการประกันภัยที่ทุกคนในสังคม
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน และนาไปต่อยอดใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุก ๆ มิติ
ของการดาเนินชีวิตและการประกอบการอาชีพได้
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี
2. สมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
3. ผูส้ มัครที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบ 20 ทีม) ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ
เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับการพัฒนาเกมของทีมงานของโครงการได้
รู ปแบบและกติกาการประกวด
การประกวดการออกแบบบอร์ดเกม เพื่อการเรียนรู ้ดา้ นการประกันภัย ภายใต้แนวความคิด “ความรู้
ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy)”
ขัน้ ตอนการสมัครการประกวด OIC Board Game Innovation ผูส้ มัครต้องดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งผลงาน
ที่ แบบฟอร์มการสมัคร
https://forms.gle/T9BoX8tVFXxgY6Tz8
รายละเอียดโครงการ และข้อมูลด้านการประกันภัยเบือ้ งต้น สาหรับประกอบการประกวด
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https://drive.google.com/drive/folders/1VgFmCQlAJwDoVQHhbQZ9VZ2j59A3VPn?fbclid=IwAR3nEFCR_iQyz-7oTLUk5u8e87W81fRmGbSHy4p3pgDX6rz8qvcT4JY6ITA
ความรูด้ า้ นประกันภัยเพิ่มเติม : เว็บไซต์ กูรูประกันภัย : https://guruprakanphai.oic.or.th/
เบอร์ผปู้ ระสานงาน 088-829-2555 (คุณฝน)
รางวัล“การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย” ประกอบด้วย
เงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
เงินรางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยจานวน 7 อันดับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
การคัดเลือกรอบที่ 1 (การคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม จากผู้ส่งเข้าคัดเลือก
ทัง้ หมด)
- แถลงข่าวเปิ ดโครงการ และรับสมัครผูเ้ ข้าประกวด

5 เม.ย. 64

- ระยะเวลารับสมัครและส่งผลงานสาหรับผูเ้ ข้าประกวดรอบคัดเลือกรอบที่ 1

5 เม.ย – 5 พ.ค. 64

- คณะกรรมการทาการคัดเลือกรอบที่ 1 ทาการคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม จากผูส้ ง่ 6 – 14 พ.ค. 64
เข้าคัดเลือกทัง้ หมด
- ประกาศรายชื่อ 20 ทีมที่ผ่านเข้าสูร่ อบคัดเลือก

15 พ.ค. 64

การคัดเลือกรอบที่ 2 (คัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม)
- อบรมด้านการประกันภัย 20ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ณ สานักงาน คปภ.

21 พ.ค. 64

- Workshop ความรู ้เ รื่ อ งการประกั น ภั ย และด้า นการออกแบบบอร์ด เกม 22 พ.ค. – 3 ก.ค. 64
(ออนไลน์)

3
- คณะกรรมการ คัดเลือกรอบที่ 2 ให้เหลือ 10 ทีม โดย 20 ทีมนาเสนอ (ออนไลน์) 12 ก.ค. 64
ต้นแบบที่แล้วเสร็จกับกรรมการผูต้ ดั สินรอบคัดเลือกรอบที่ 2
- ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศ

14 ก.ค. 64

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
- ทดสอบผลงานกับกลุม่ เป้าหมายจริง

15 ก.ค. 64
ส.ค. 64

- คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ/ประกาศผล /พิธีมอบรางวัล

5 ส.ค. 64

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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