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ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การก่อตั้ง บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้นำ InsurTech และผู้นำนวัตกรรมประกันภัยไทย ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ประกันภัยด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนาน เช่น การริเริ่มพัฒนานวัตกรรมประกัน
รถเปิดปิด เป็นคร้ังแรกของโลกให้ผู้เอาประกันจ่ายค่าเบ้ียประกันรถตามท่ีใช้งานรถจริง 
เปิดปิดประกันให้แบบอัตโนมัติด้วย IoT จอดรถไว้ไม่ขับไม่ต้องจ่าย ซึ่งช่วยคนไทย
ประหยัดค่าเบ้ียประกันภัยต่อปีได้สูงสุดถึง 70% เม่ือเทียบกับประกันรถยนต์แบบเดิม
อีกด้วย และยังพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

นอกจากนั้น ประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการ
ประกันภัยให้กับคนไทย มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
ในการพัฒนานวัตกรรมให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ผ่านการประกวดโครงการ 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการประกันภัย” อันจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการคิด 
ต่อยอด และสร้างสรรค์โครงการเพ่ือจัดการความเส่ียงให้กับคนไทย ด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

1. เพื่อสรางความตระหนักรู ดานการประกันภัยใหแก เยาวชน นิสิต นักศึกษา  
2. เพื่อถายทอดองคความรู และสงเสริมพัฒนาการศึกษาดานนวัตกรรมประกันภัยอยางสรางสรรค  
3. เพื่อใหเกิดแนวคิดโครงการดานนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถตอยอดเปนโครงการที่ชวยจัดการ
   ความเสี่ยงใหกับสังคมไทยไดจริง  

วัตถุประสงค์

โครงการประกวดแนวคิด
“นวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย”

70 ปี ประกันภัยไทยวิวัฒน์
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หัวข้อการประกวด
“นวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย”

Big
DataIoT AI

รางวัลผู้ชนะโครงการ

รางวัลชนะเลิศ
    โล่รางวัล และทุนการศึกษา มูลค่ารวม 100,000 บาท
  รางวัลชนะเลิศ    ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท

    สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์
    รับประกันภัยอุบัติเหตุ   ทุนประกัน มูลค่า 100,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล  
    โล่รางวัล และเกียรติบัตร
    ประกันภัยอุบัติเหตุ   ทุนประกัน มูลค่า 10,000 บาท

รอบที่ 1 
รับสมัครและส่ง Proposal
แนวคิดโครงการนวัตกรรม 

รอบที่ 2
เข้าร่วม Online Workshop  
และพัฒนา Proposal  แนวคิด

โครงการ  20 ทีม 

รอบ Final 
นำเสนอแนวคิดโครงการและ
ตัดสินการประกวด  10 ทีม 
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1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาไมเกินระดับชั้นปริญญาตรี
    หรือเทียบเทา 
2. สมัครเปนทีม ทีมละ 3-5 คน   
3. สมาชิกในทีมสามารถตางชั้นปคณะและสาขาวิชาได 
4. ผูสมัครตองระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกใหครบถวน พรอมใหขอมูลในการสมัครที่
    เปนจริงเทานั้น 
5. ผลงานแนวคิดโครงการที่สงเขาประกวดจะตองไมเคยไดรับรางวัลการประกวดหรือทุน
    สนับสนุนจากแหลงอื่นมากอน  

คุณสมบัติผู้สมัคร

แนวคิดดานนวัตกรรม   25 คะแนน   
ความสอดคลองกับการประกันภัย  25 คะแนน   
ความเปนไปไดในการนำไปใช  25 คะแนน   
ความคิดสรางสรรค   25 คะแนน   

เกณฑ์การตัดสิน 

เงื่อนไขการตัดสิน 
เขารวมการแขงขันตองกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอรมสงผลงานเขารวมการแขงขัน 
ใหสมบูรณตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ 
และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  
ผูที่ผานการคัดเลือกรอบขอเสนอโครงการตามเกณฑการตัดสินที่กำหนดไว จะมีสิทธิ์ผาน
เขารอบชิงชนะเลิศ การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ้นสุด  
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่สงเขามา โดยการพิจารณาการ
นำเสนอโครงการจะพิจารณาจากหลักเกณฑตามที่กำหนด  
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กำหนดการโครงการ 
Thaivivat Innovation Awards 2021

กิจกรรม วันที่ 

1 ส.ค. - 30 ก.ย.

11 ต.ค.

18 - 20 ต.ค.

18 ต.ค. - 5 พ.ย.

15 พ.ย.

22 พ.ย.

การรับสมัคร พรอมสงแนวคิดโครงการ 

ประกาศรายชื่อผูผานเขารอบ 

เขารวม Workshop 

สงผลงานโครงการเขาประกวด 

ประกาศรายชื่อผูผานเขารอบ 

นำเสนอผลงาน Final และประกาศผลผูชนะ  

คำแนะนำ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
:: การรับสมัคร และส่งผลงานรอบที่ 1 ::

สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่  

ผูสมัครตองสงแนวคิดโครงการภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสรางสรรคกับการประกันภัย”  โดย 
แนวคิดโครงการที่นำเสนอนั้น ตองมีแนวคิดนวัตกรรม อยางนอย 1 เรื่อง ดังนี้ 
 ดาน IoT (Intertnet of Thing) 
 ดาน AI (Artificial Intelligence) 
 ดาน Big Data 
ใหทีมผูสมัคร ดาวนโหลด Template สำหรับการสงผลงาน ไดที่เว็บไซต 
https://thaivivat.co.th/th/70th.php
ระบุขอมูลแนวคิดโครงการใหครบแตละหัวขอ และบันทึกไฟเปน PDF (ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)  
ตั้งชื่อไฟล “ผลงานสมัครเขารวม THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021 - ชื่อทีม”  
กรอกแบบฟอรมรับสมัครออนไลน และอัพโหลดไฟลแนวคิดโครงการ ไดที่เว็บไซต 
https://thaivivat.co.th/th/70th.php

วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น. 
ทั้งนี้ เมื่อผูสมัครผานเขารอบจะตองสามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลาของโครงการ 



www.thaivivat.co.th
โทร. 1231 ต่อ 4057

ช่องทางการรับสมัคร www.thaivivat.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1231 ต่อ 4057
อีเมล : marketing-group@thaivivat.co.th




