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เกณฑ/์คู่มือการประกวด 

โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย 
 

เพื่อให้การดำเนินการประเมินโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติ 

 โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ 

  

2. วิธีการ  

1) คณะทำงานจากสำนักงาน คปภ. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดทำรายละเอียดโครงการและเกณฑ์/คู่มือการประกวดโรงเรียน
ต้นแบบด้านการประกันภัย 

2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยประสานงาน
ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) เป็นต้น 

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

เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนละ 50,000 บาท สำหรับดำเนินงานกิจกรรม/
โครงการ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน  

5) โรงเรียนจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมายังคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

6) คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบ/ประเมินผลเชิงประจักษ์โครงการของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 9 แห่ง 
และทำการคัดเลือกเหลือ 4 โรงเรียน  

7) โรงเรียน 4 แห่ง ส่งผู้แทน ประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 2 คน เข้าร่วมการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ และประกาศผลโรงเรียนที่ดีเลิศสมกับความเป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการ
ประกันภัย” ของประเทศไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

3. การจัดส่งแผนงาน/กิจกรรม 

1) โรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย จะต้องส่งใบสมัคร
และข้อเสนอโครงการ (Proposal) ภายในวันที ่ 31 สิงหาคม 2563 ตามแบบฟอร์มที ่กำหนด       
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ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tgia.org โดยจัดส่งทาง Email : modelschool@tgia.org ใน
รูปแบบ ไฟล์สกุล pdf. เท่านั้น 

2) โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน 9 แห่ง ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress report) 
ของโครงการ/กิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการมาถึง ณ สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2563 ผ่านทางอีเมลล์
โครงการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้   

3) โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถ   
ดาวน์โหลดได้ที่ www.tgia.org โดยจัดส่งทาง Email : modelschool@tgia.org ในรูปแบบไฟล์
สกุล pdf. เท่านั้นเพ่ือให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาตัดสินโรงเรียนที่จะเป็น โรงเรียนต้นแบบ
ด้านการประกันภัย  

 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนและการตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย  

1) การประกวดรอบคัดเลือก:  
การประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยในรอบแรกจะพิจารณาจากข้อเสนอโครงการ 

(Proposal) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือการส่งเสริมการประกันวินาศภัย โดยข้อเสนอมีความยาว
สูงสุดไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยดาวน์โหลดได้ทาง www.tgia.org ซึ่งแนวทาง
การพิจารณาจะคำนึงถึง มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์      15  คะแนน 
2) ด้านความชัดเจนของแนวทางการดำเนินงานโครงการ  20  คะแนน 
3) ด้านประโยชน์ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องและทุกภาคส่วน   30  คะแนน 
4) ด้านความยั่งยืนของโครงการ     20  คะแนน 
5) ด้านความชัดเจนของแผนพัฒนาการศึกษา  

ด้วยเงินทุนจำนวน 300,000 บาท     15 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน 

 
ทั้งนี้ การให้คะแนนในแต่ละด้าน จะมีแนวทางดังนี้ 
 

ด้าน แนวทางการพิจารณา สิ่งท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

1) ความคิดสร้างสรรค์  

(15 คะแนน) 

เป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ด้านการประกันวินาศ
ภัย จากการริเริ่มสร้างสรรค์ หรือผสมผสานที่ยัง
ไมม่ีใครคิด ประยุกต์ หรือทำในเรื่องนั้นมาก่อน 
หรือ เป็นความคิดใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงจากเดิมที่มีอยู่นำไปสู่การสร้างสรรค์เป็น
นวัตกรรมที่ทรงคุณค่า 

- แผนงาน/กิจกรรมจาก
ข้อเสนอโครงการฯ 

- แผนพัฒนาการศึกษา 

2) ความชัดเจนของแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ (20 คะแนน) 

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีแนวทางการ
ดำเนินงาน มีกรอบระยะเวลาและแผนงานที่
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ด้าน แนวทางการพิจารณา สิ่งท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

ชัดเจน สามารถวัดผล และติดตามความคืบหน้า
ได้ 

3) ประโยชน์ของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วน (30 คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรม เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน 

4) ความยั่งยืนของโครงการ 

(20 คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีความยั่งยืนขององค์ความรู้ที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับและนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุด 

5) ความชัดเจนของแผนพัฒนา
การศึกษา ด้วยเงินทุนจำนวน 
300,000 บาท (15 คะแนน) 

มีแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่อาจเกิด
จากการพัฒนา ต่อยอดจากโครงการเดิมของ
โรงเรียนที่มอียู่แล้วหรือการดำเนินโครงการใหม่ที่
มีแผนการดำเนินงานชัดเจนและสามารถชี้แจง
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 

 

2) การประกวดรอบตัดสิน: 

หลักเกณฑ์การพิจารณาและตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยรอบตัดสิน 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงาน   20  คะแนน 
2) ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้   20  คะแนน 
3) ด้านการมีส่วนร่วม/เครือข่าย     30  คะแนน 
4) ด้านผลผลิต/ ผลลัพธ์ / ความยั่งยืน    20  คะแนน 
5) ด้านความชัดเจนของรายงานและการนำเสนอ  10  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน 
 
ทั้งนี้ การให้คะแนนในแต่ละด้าน จะมีแนวทางดังนี้ 

ด้าน แนวทางการพิจารณา สิ่งท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

1) ด้านการบริหารจัดการและ
การดำเนินงาน 

(20 คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมมีการวิเคราะห์ปัญหา การ
จัดทำแผนงาน การบริหารจัดการ การติดตาม
การปฏิบัติงาน การประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

- แผนงาน/โครงการ 

- ภาพถ่าย/คลิปวีดิโอ 
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ด้าน แนวทางการพิจารณา สิ่งท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

2) ด้านการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ (20 คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรม มีแนวทางการบูรณาการ
ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยเข้ากับการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้
ด้านการประกันวินาศภัย เป็นต้น 

- บทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- สรุปผลการประเมินที่เก่ียวข้อง 

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

3) ด้านการมีส่วนร่วม/เครือข่าย 
(30 คะแนน) 

มีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเชื่อมโยง
กับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชน การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เป็นต้น  

4) ด้านผลผลิต/ ผลลัพธ์ / 
ความยั่งยืน (20 คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรม มีการวัดผลการความรู้ด้าน
การประกันวินาศภัยที่เพ่ิมข้ึน มีกิจกรรมที่บ่งชี้
ถึงความสำเร็จ มีความยั่งยืนต่อเนื่องของ
โครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

5) ด้านความชัดเจนของรายงาน
และการนำเสนอ (10 คะแนน) 

รายงานและการนำเสนอมีความครบถ้วน 
ชัดเจน ตรงประเด็น 

- รายงาน 

- รูปแบบการนำเสนอ 

- อ่ืน (ถ้ามี) 

 

5. รางวัล  

รางวัลในการประกวดครั้งนีแ้บ่งเป็น 

1) การประกวดรอบคัดเลือก: คณะกรรมการจะคัดเลือกใบสมัครและข้อเสนอโครงการฯ จาก
โรงเรียนที่มีความเหมาะสม จำนวน 9 แห่ง เพ่ือให้ทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ในโรงเรียน
ตามท่ีเสนอมาพร้อมใบสมัคร เป็นจำนวนเงินแห่งละ 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

2) การประกวดในรอบตัดสิน: จะพิจารณามอบรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ให้กับโรงเรยีนที่
เป็นสุดยอดความเป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่ง
จะได้รับทุนพัฒนาการศึกษาจำนวน 300,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล 

 
หมายเหตุ:  

คำตัดสินของกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยถือเป็นสิ้นสุด โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใด ๆ 
 

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


