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สนับสนุนโดย

พร้อมโอกาสเข้าร่วม Workshop 
และฝึกประสบการณ์การทำงาน

กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ 
ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยด้าน InsurTech

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 
สูงสุด 100,000 บาท
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     บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำ InsurTech และ
ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยไทย ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนาน เช่น การริเริ่มพัฒนานวัตกรรมประกัน
รถเปิดปิด เป็นครั้งแรกของโลก ให้ผู้เอาประกันจ่ายค่าเบี้ยประกันรถ
ตามที่ใช้งานรถจริง เปิดปิดประกันให้แบบอัตโนมัติด้วย IoT จอดรถไว้
ไม่ขับไม่ต้องจ่าย ซึ่งช่วยคนไทยประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีได้สูงสุด
ถึง 70% เมื่อเทียบกับประกันรถยนต์แบบเดิมอีกด้วย และยังพัฒนา
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

     นอกจากนั้น ประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังมีเป้าหมายในการสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการประกันภัยให้กับคนไทย มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้กับเยาวชน 
นักศึกษา ผ่านโครงการ การประกวดโครงการนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ 
“ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” อันจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการคิด 
ต่อยอด และสร้างสรรค์โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทย
ด้วยนวัตกรรม ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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รางวัลชนะเลิศ
    โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
    สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
    โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
    สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท
    สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ 

รางวัลชมเชย 5 รางวัล
    โล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลผู้ชนะโครงการ
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท

รอบที่ 1 
 

รับสมัครและส่ง Proposal  
แนวคิดโครงการนวัตกรรมประกันภัย 

สร้างสรรค์

รอบที่ 2 
 

เข้าร่วม Workshop พร้อมพัฒนา Proposal 
แนวคิดโครงการนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ 

สำหรับผู้เข้ารอบ 20 ทีม 

รอบ Final 
 

นำเสนอแนวคิดโครงการ 
และตัดสินการประกวด 8 ทีม 
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1. ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
2. สมัครเปนทีม ทีมละ 3-5 คน (ไมจำกัดสถาบัน)
3. สมาชิกในทีม สามารถตางระดับชั้น หรือตางสาขาวิชาได
4. มีความมุงม่ัน พรอมนำความคิดสรางสรรค ไปสูการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจดานประกันภัย
    ไดอยางเปนรูปธรรม
5. ผูสมัครตองระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกใหครบถวนพรอมใหขอมูลในการสมัครที่
    เปนจริงเทานั้น
6. ผูสมัครจะตองสามารถเขารวมกิจกรรม Workshop ของโครงการไดตลอดระยะเวลาโครงการ
7. ผลงานแนวคิดโครงการท่ีสงเขาประกวดจะตองไมเคยไดรับรางวัลการประกวดหรือทุนสนับสนุน
    จากแหลงอื่นมากอน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

แนวคิดดานนวัตกรรม    35 คะแนน   
แนวคิดดานธุรกิจสรางสรรค   25 คะแนน   
ความเปนไปไดในการนำไปใช   20 คะแนน   
ความสอดคลองระหวางนวัตกรรม และไลฟสไตล  20 คะแนน   

เกณฑ์การตัดสิน 

เงื่อนไขการตัดสิน 
ผูเขารวมโครงการตองกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอรมสงผลงานเขารวมโครงการให
สมบูรณตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงาน 
โดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอขอมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม
ผูที่ผานการคัดเลือกรอบขอเสนอโครงการตามเกณฑการตัดสินที่กำหนดไว จะมีสิทธิ์ผาน
เขารอบชิงชนะเลิศ การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ้นสุด
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่สงเขามาโดยการพิจารณาจาก
หลักเกณฑการตัดสินใจตามที่กำหนด
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THAIVIVAT INNOVATION AWARDS SEASON 2

กิจกรรม วันที่
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สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่  

คำแนะนำ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
:: การรับสมัคร และส่งผลงานรอบที่ 1 ::
 ผูสมัครตองสงแนวคิดโครงการภายใตหัวขอ “ทุกวินาทีคุมคา คุมครองครบ” โดยแนวคิดโครงการ

ที่นำเสนอนั้น ตองมีกรอบแนวคิด อยางนอย 1 เรื่อง ดังนี้     
      ดาน IoT (Internet of Things) 
      ดาน AI (Artificial intelligence) 
      ดาน Big Data 
      ดาน Lifestyle 
ผูสมัคร ดาวนโหลด Template สำหรับการสงผลงาน ไดที่เว็บไซต 
https://thaivivat.co.th/inno-awards-season2
ระบุขอมูลแนวคิดโครงการใหครบแตละหัวขอ และบันทึกไฟลเปน PDF (ขนาดไฟลไมเกิน 10MB) 
ตั้งชื่อไฟล “ผลงานสมัครเขารวม THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2022 – ชื่อทีม” 
กรอกแบบฟอรมรับสมัครออนไลน และอัปโหลดไฟลแนวคิดโครงการ ไดที่เว็บไซต 
https://thaivivat.co.th/inno-awards-season2

สมัครไดตั้งแต วันนี้ - 31 ม.ค. 2566  
สงผลงานไดตั้งแต วันที่ 1 ธ.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2566 เวลา 23.59 น.  
หมายเหตุ : ทั้งนี้เมื่อผูสมัครผานเขารอบ จะตองสามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลา
ของโครงการ 
 

เปิดรับสมัคร พร้อมส่งผลงานแนวคิดโครงการ 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1  

เข้าร่วม Workshop  

ส่งผลงานโครงการเข้าประกวด 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2   

นำเสนอผลงานรอบ Final และประกาศผลผู้ชนะ พร้อมมอบรางวัล 

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 

10 ก.พ. 66 

18 ก.พ. 66 

18 ก.พ. - 1 มี.ค. 66 

15 มี.ค. 66  

25 มี.ค. 66  
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สแกน ! สมัครลงทะเบียน

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

1. เพื่อสรางความตระหนักรู ดานประกันภัยใหแก เยาวชน นิสิต นักศึกษา
2. เพื่อถายทอดองคความรู และสงเสริมพัฒนาการศึกษาดานนวัตกรรมประกันภัยอยางสรางสรรค
3. เพื่อใหเกิดแนวคิดโครงการดานนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถตอยอดเปนโครงการที่ชวยจัดการ
    ความเสี่ยงใหกับสังคมไทยไดจริง
4. เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง นวัตกรรม และ ไลฟสไตล ดานประกันภัย

วัตถุประสงค์


