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โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย คร้ังที่ 10 

 
 

1.  ชื่อโครงการ 
อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย 

 

2.  ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
 ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ซึ่งด าเนิน
กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับบริษัทสมาชิก และประชาชนทั่วไปให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ใน
อนาคต เนื่องจากการด าเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าการประกันวินาศภัยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เช่น การประกันภัยรถยนต์ที่ใช้อยู่ทุกวัน   การประกันภัยบ้านอยู่อาศัยและ
ทรัพย์สินต่างๆ จากเพลิงไหม้ การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยสุขภาพ การประกันการก่อสร้าง การ
ประกันภัยการขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประกันวินาศภัยที่จะเห็นได้ว่าเข้า
มาเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น  

คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภัยต่างๆ ที่จะต้องเร่งด าเนินการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการประกันวินาศภัย เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเห็นถึง
ความส าคัญของการประกันวินาศภัย คณะกรรมการฯ จึงเห็นพ้องต้องกันว่าการเผยแพร่และพัฒนาความรู้
ทางด้านการประกันวินาศภัยนั้นควรเริ่มปูพ้ืนฐานที่เยาวชนก่อน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต
ต่อไปด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านการประกันวินาศภัยทุกช่องทาง คณะกรรมการฯ จึงได้จัด
โครงการ “อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ขึ้น 
  

3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นความสนใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3.  เพ่ือสร้างรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการด้านการประกันภัย 
4.   เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีของเยาวชนกับการประกันภัย 
 
 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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5.  รายละเอียดและรูปแบบการแข่งขัน 
  5.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก 
 เชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกโรงเรียนทั่วประเทศส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยส่งใบสมัครมายังสมาคมประกันวินาศภยัไทย ในรอบแรกจะ
เป็นรอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที ่
10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะคัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด 30 ทีม จากทั่วประเทศเพ่ือไปแข่งขันใน
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
 

5.2  กติกาการแข่งขันในรอบคัดเลือก 
1. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน)  
2. ก าหนดแข่งขันรอบแรกซึ่งเป็นรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  
    เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ 
3. สถานที่สอบ ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ในพื้นที่ของแต่ละ 

จังหวัด (สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลง โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด จะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า) 

4. เกณฑ์ตัดสินจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดตามล าดับเพียง 30 จากทั่วประเทศ 
  5. กรณีท่ีมีทีมที่คะแนนเท่ากันทางกรรมการจะตัดสินโดยให้ผ่านเข้ารอบทั้งสองทีม 
  6. ประกาศผลสอบที่ website : http://www.tgia.org  
  7. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนภายหลังจากที่ได้เข้าสอบรอบแรกแล้ว 
8. ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการและได้รับเงินรางวัลจากโครงการนี้ 

   
5.3  แนวการออกข้อสอบในรอบคัดเลือก 

   

1. การประกันภัยรถยนต์  (ภาคบังคับ+ภาคสมัครใจ) จ านวน 15 ข้อ   
2. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด    จ านวน 25 ข้อ   
3. การประกันภัยทรัพย์สิน    จ านวน 10 ข้อ   
4. การประกันภัยทางทะเลฯ    จ านวน   2 ข้อ   
5. ความรู้ทั่วไป      จ านวน 15 ข้อ   
6. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์    จ านวน 13 ข้อ 

                          และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย 
7. ค าศัพท์ประกันภัย      จ านวน 10 ข้อ 
8. ความเข้าใจด้านการประกันภัย     จ านวน 10 ข้อ 

  
5.3 ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จะคัดเลือกเพียง 30 โรงเรียน ที่มีคะแนนในการสอบรอบคัดเลือกสูง

ตามล าดับ 30 ทีม จากทั่วประเทศ จากนั้นจะจัดการบรรยายให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลา 3 วัน 

http://www.tgia.org/
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เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ด้านการประกันภัย เพ่ือประโยชน์ส าหรับไปติวให้กับนักเรียนได้มาสอบในรอบชิง
แชมป์ประเทศไทยต่อไป โดยให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกส่งอาจารย์ที่ปรึกษามาเข้ารับฟังการบรรยาย 
โรงเรียนละ 1 ท่าน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งในการนี้ทางสมาคมฯ จะให้การสนับสนุนเฉพาะค่าที่
พัก ค่าอาหารและค่าเอกสาร 

5.4 ทุนอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการประกันวินาศภัย 
คณะกรรมการ ก าหนดให้ทุนเข้าอบรมฟรี “หัวข้อการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการประกันวินาศ

ภัย” ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก และจะต้องเข้ามาแข่งขันในรอบชิง
แชมป์ประเทศไทย โรงเรียนละ 1 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าเข้าอบรม ค่าห้องพักคู่ 2 คืน ค่าอาหาร
มื้อเช้าและมื้อกลางวัน) ** ยกเว้นค่าเดินทางและอาหารเย็น การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 
2561 ณ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีก าหนดการดังนี้ 
 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 
 11.00 – 12.00 น.  ลงทะเบียน 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 13.00 – 14.00 น.  แนะน าภาพรวมของธุรกิจประกันภัย 
     วิทยากรโดย คุณกีเ่ดช อนันต์ศิริประภา 
     ผู้อ านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
  
 14.00 – 16.30 น.  บรรยายหัวข้อ ความรู้ทั่วไปการประกันภัย และ 
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  
     วิทยากรโดย คุณนิธิพร ไตรทิพเทวินทร์ 
     ผู้อ านวยการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง 

ประเทศไทย 
16.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 

07.30 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 12.00 น.  บรรยายหัวข้อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
    และสมัครใจ 
    วิทยากรโดยคุณประสิทธิ์ ค าเกิด 
    รองกรรมการผู้จัดการ  

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 13.00 – 16.30 น.  บรรยายหัวข้อ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
     วิทยากรโดยคุณจิรายุ วราภรณ์ 



 

patty9/26/2018 

 

16.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตยท์ี่ 16 ธันวาคม 2561 

07.30 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 11.30 น.  บรรยายหัวข้อ การประกันภัยทรัพย์สิน 
    วิทยากรโดยคุณ… 
         
11.30 – 12.00 น.  มอบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

................................. 
 เวลา 10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ 
 เวลา 14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ 

 
**หมายเหตุ. ส าหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบแรก หากสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถ

เข้ารับการอบรมได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด** 
 

การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที ่28-30 มีนาคม 2562 
      คัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดในรอบแรกเพียง 30 ทีม จากทั่วประเทศมาแข่งขันในรอบ    
ชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ โดยทีมที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบ
ชิงแชมป์ประเทศไทยจะได้รับ ดังนี้ 
  -  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตร 
  -  โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าพาหนะ  
  -  ห้องพักคู่ 2 คืน 
   
 รางวัลส าหรับทีมชนะเลิศ มีดังนี้  

- รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท    

 
หมายเหตุ : ส าหรับก าหนดและสถานที่จัดการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้า
แข่งขันทราบล่วงหน้า 

 


