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โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การประกันภัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นกลไกหรือ
เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยง บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตเเละทรัพย์สินที่ได้ทำ
ประกันภัยไว้ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระในด้านสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐ ทำให้สังคมมีหลักประกันความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันพบว่าการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างต่ำ โดยวัดจากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) ใน
ปี 2561  ที่มเีพียงร้อยละ 5.27 ในขณะทีค่่าเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกอยู่ที่
ร้อยละ 6.2 โดยผลสำรวจพบว่า เหตุผลสำคัญมาจากการทีป่ระชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ
และประโยชน์ของการประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดให้มกีิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ด้านการประกันวินาศภัยไปยังกลุ่มยุวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อ “โครงการประกวดโรงเรียน
ต้นแบบด้านการประกันภัย” ขึ้น โดยถือเป็นโครงการต่อยอดจาก “โครงการยุวชนประกันภัย” ของสำนักงาน 
คปภ. ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้วถึง 11 ปี และ “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ซ่ึงสมาคมประกันวินาศ
ภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้ดำเนินโครงการนี้มาครบ 1 ทศวรรษเมื่อช่วงต้นปี 
2562  และจากความมุ่งมั่นของคณะทำงานจากทั้งสองหน่วยงาน ประกอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือร่วมกัน
และเห็นควรขยายผลเพื ่อเพิ ่มโอกาสในการเผยแพร่ความรู ้ด้านการประกันภัยไปยังกลุ ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะกลุ่มยุวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย รวมทั้งเป็นการตอกย้ำและกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการ
ประกันภัยอย่างกว้างขวาง อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ 

 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัย ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
บริหารความเสี่ยงภัย ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  

2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยและทัศนคติท่ีดีของยุวชนกับการประกันภัย 
ให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ร่วมกับ 
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3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ยุวชนได้แสดงความคิดเห็น ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประกันภัย
ในระดับชุมชน 

 

3. ประเภทการประกวดและรางวัล  

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

1) รอบคัดเลือก: คณะกรรมการฯ จะพิจารณาและคัดเลือกใบสมัครและข้อเสนอโครงการจากโรงเรียนที่มี
ความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 9 แห่ง โดยทุกโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินทุน
จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้จัดโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนเสนอมาพร้อมใบ
สมัคร 

2) รอบตัดสิน: คณะกรรมการฯ จะพิจารณาและคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นสุดยอด “โรงเรียนต้นแบบด้านการ
ประกันภัย” จำนวน 1 โรงเรียน จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนเสนอมาและได้รับ
เงินทุนไปดำเนินการ โดยโรงเรียนที่ได้รับการตัดสินว่าเป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย” จะ
ได้รับทุนพัฒนาการศึกษาจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื ่อนำไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนตามที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้นในใบสมัคร 
  

4. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ  

1) คณะทำงานจากสำนักงาน คปภ. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดทำรายละเอียดโครงการและเกณฑ์/คู่มือการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้าน
การประกันภัย 

2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยประสานงานร่วมกับ
สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นต้น 

3) เปิดรับใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการ (Proposal) จากโรงเรียนที่สนใจ 
4) คณะทำงานฯ ดำเนินการคัดเลือกโครงการของโรงเรียนที่มีความเหมาะสม จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อรับ

ทุนสนับสนุนสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนละ 50,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ/
กิจกรรมโดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน  

5) โรงเรียนจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมายังคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6) คณะทำงานลงพ้ืนที่ตรวจสอบ/ประเมินผลเชิงประจักษ์ของโครงการ ณ โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง และทำการ

คัดเลือกเหลือ 4 โรงเรียน  
7) โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย 4 แห่ง ส่งผู้แทน ประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 2 คน เข้าร่วม

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย และประกาศผลโรงเรียนที่ดีเลิศสมกับความเป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย” ของประเทศไทย 
ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
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5. ระยะเวลาดำเนินงาน  

 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2564 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

1. จัดทำรายละเอียดโครงการและเกณฑ์/คู่มือการประกวดโรงเรียนต้นแบบดา้นการ
ประกันภัย 

เดือนตุลาคม 2562 - 
เดือนมกราคม 2563 

2. ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยประสานงาน
ร่วมกับสำนักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปน็ต้น 

เดือนกรกฎาคม 2563 

3. เปิดรับใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการ (Proposal) จากโรงเรียนที่สนใจ  เดือนกรกฎาคม –    
เดือนสิงหาคม 2563 

4. คัดเลือกและประกาศผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนที่มีความ
เหมาะสม เพื่อรับทุนสนับสนนุโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนละ 50,000 บาท (การ
คัดเลือกจะพิจารณาจากการประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการจากโรงเรียน และ/หรือ 
ร่วมกับการประเมินเชิงประจักษ์ (หากจำเปน็)  

ระหว่างวันที่ 1 - 4 
กันยายน 2563 

5. โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบเวลา 3 เดือน เดือนกันยายน -      
เดือนพฤศจิกายน 2563 

6. โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ส่งรายงานความก้าวหนา้ (Progress report) ของโครงการ/
กิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการมาถึง ณ สิ้นสุดเดือนตลุาคม 2563    

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

7. โรงเรียนจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม (Self-
assessment report) 

ระหว่างวันที่ 1 – 4 
ธันวาคม 2563 

8. คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบ/ประเมินผลเชงิประจักษ์ 9 โรงเรียน เพื่อพิจารณา
คัดเลือกให้เหลือ 4 โรงเรียน 

ระหว่างวันที่ 14 – 25 
ธันวาคม 2563 

9. โรงเรียน 4 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือก ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอและประกาศ
ผลโรงเรียนที่ดีเลิศสมกับความเป็น “โรงเรียนตน้แบบด้านการประกันภัย” ของประเทศ
ไทย  ณ สำนักงาน คปภ. (ช่วงสัปดาห์แรกเดือนมกราคม 2564 วัน-เวลาที่แน่นอน
จะแจ้งให้ทราบเมื่อผ่านการคัดเลือกในรอบแรก) 

เดือนมกราคม 2564 

 

 

หมายเหตุ มีการปรับเปล่ียนระยะเวลาประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19”  
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6. ตัวช้ีวัดโครงการ 

1) จำนวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30 โรงเรียน  
2) โรงเรียนที ่ได้รับการคัดเลือกสามารถดำเนินโครงการผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ 80% ขึ ้นไป     

อย่างน้อย 5 โรงเรียน  
3) โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย สามารถดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามที่ได้ระบุและ

ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ในใบสมัคร 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีความรู้และความเข้าใจด้านการประกันภัยในฐานะที่เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงภัย  

2) นักเรียนมีจิตสำนึกและทัศนคติที ่ดีต่อการประกันภัย โดยเห็นประโยชน์และความสำคัญของการ
ประกันภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3) นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นความสามารถ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประกันภัยในระดับชุมชน 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย 

 

************************************** 


