
 

 

 
 

กติกาการแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 8 
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 
 

 
1. การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาน านักเรียนที่เข้าแข่งขันรายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560        
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส ารองห้องพักให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา     
จ านวน 1 คน และนักเรียนจ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน  ต่อหนึ่งโรงเรียน โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส าหรับห้องพักและอาหารตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าพัก เช่น 
ค่าซักรีด ค่าอาหารรูมเซอร์วิส ค่ามินิบาร์ ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบเอง) 
  (กรณีที่โรงเรียนมีผู้ติดตามมาเพิ่ม เกินจาก 3 คน ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยก าหนด โรงเรียนจะต้อง
ช าระค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็นเอง) 
 

2. นักเรียนที่เข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะต้องเตรียมน าส าเนาบัตรประชาชนมายื่น
เพื่อรายงานตัว 1 ชุด ณ สนามแข่งขัน 

   
3. สมาคมประกันวินาศภัยไทย จะให้การสนับสนุนค่าพาหนะในการน านักเรียนมาเข้าแข่งขัน โดย

จะมอบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นขอความกรุณาให้อาจารย์ที่ปรึกษาน าส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนา
บัตรข้าราชการ จ านวน 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับค่าพาหนะ 

 
2. ลักษณะและขอบเขตการแข่งขัน 

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 4 หมวด แบ่งเป็น ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 เงื่อนไขและความคุ้มครอง 40 คะแนน (มี 20 ข้อ@ 2 คะแนน)  
เป็นการทดสอบเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ประกันภัยต่อไปนี้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย กรมธรรมประกันภัยรถยนต์ (ภาค
บังคับ)  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง กรมธรรมประกันส าหรับเงิน
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรมประกันภัยป้ายโฆษณา กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม กรมธรรม
ประกันภัยสุขภาพ รวมถึง ความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อบังคับทั่วไปในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และส่วนของ
หลักเกณฑ์ทั่วไปในพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ทันทีที่โจทย์ขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละโรงเรียนจะต้องตอบค าถาม
ในหมวดนี้พร้อมกัน โดยต้องเลือกค าตอบลงคอมพิวเตอรท์ี่เตรียมไว้ให้ ภายในเวลาที่ก าหนด  
 
 

หมวดที่ 2 ค าศัพท์  30 คะแนน   (มี 15 ข้อ @ 2 คะแนน)          
  เป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ประกันภัยที่ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ค าศัพท์
จะจ ากัดอยู่ในหัวข้อหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ         
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การ
ประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก) การตอบ
ค าถามนั้นก าหนดให้ตอบในระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละโรงเรียนซึ่งทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดเตรียมไว้ให้ 
โดยโจทย์จะให้ความหมาย ค าอธิบาย หรือลักษณะการใช้ของค า แล้วให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ที่ตรงกับความหมาย  
 



 
ค าอธิบาย หรือลักษณะการใช้ของค าในโจทย์นั้น โดยจะก าหนดในโจทย์ว่าให้บอกค าศัพท์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  

โจทย์มีทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน ค าศัพท์ที่ถูกต้องจะอ้างอิงจากพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย 
 
ค ำแปลที่ถูกต้องจะอ้ำงอิงจำกพจนำนุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ในกรณีกำรแปล

ศัพท์จำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย นอกจำกพจนำนุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำนแล้ว จะอนุโลมให้
ใช้ค ำแปลภำษำไทยที่ใช้กันแพร่หลำยและเป็นที่ยอมรับทั่วไปในธุรกิจประกันวินำศภัยด้วย (ต้องเป็นค ำแปลที่ปรำกฏ
ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมำตรฐำนต่ำงๆ แม้ว่ำอำจจะแตกต่ำงจำกค ำแปลของพจนำนุกรมฯ)  
 

หมวดที่ 3 Comprehensive 20 คะแนน   
  
 โจทย์ในข้อนี้เป็นโจทย์แบบอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

ประเภทต่างๆ โดยให้แต่ละทีมจะต้องพิมพ์ลงให้คอมพิวเตอร์ ภายในเวลาที่ก าหนด  
 
  หมวดที่ 4 ค าถามอัจฉริยะ 10 คะแนน   
 
 โจทย์ในข้อนี้ แต่ละทีมจะต้องเลือกซองค าถามซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย 

โดยให้นักเรียนตอบด้วยวาจา เพื่อทดสอบไหวพริบ และปฏิภาณในการตอบค าถาม ข้อนี้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยให้เวลา 3 นาที ในการคิดและตอบ 

           ส าหรับการให้คะแนนในหมวดนี้ กรรมการแต่ละท่านจะเป็นผู้ให้คะแนนของแต่ละทีม จากนั้นจะน า
คะแนนของกรรมการทุกท่านมาหาค่าเฉลี่ยจะเป็นคะแนนที่แต่ละทีมจะได้     
  
เกณฑ์การตัดสิน 

กรรมการจะรวมคะแนนในแต่ละหมวด โดยโรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 3 ล าดับแรกจะได้รับ
รางวัลตามที่ก าหนดไว้ 

 
หมำยเหตุ : กำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

รางวัลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
 

รางวัลชนะเลิศ   - ทุนการศึกษา 100,000 บาท 
- โล่ประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิัดดามาตุ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 1 - ทุนการศึกษา 50,000 บาท 
    - โล่เกียรติยศ จากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 2 - ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
    - โล่เกียรติยศ จากประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย 
 

รางวัลพิเศษได้รับทุนการศึกษา ซึ่งสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย 
 
รางวัลพิเศษคะแนนเปน็ล าดับที ่4 - ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
รางวัลพิเศษคะแนนเปน็ล าดับที ่5 - ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
 
 
   

 
 


