
 

ประกาศ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่า ในต่างประเทศ (ทุนต่อยอด) ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจ าปี 2561 

……………………. 
 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะให้ทุนกำรศึกษำ
ประเภทบุคคลที่ก ำลังศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำที่เทียบเท่ำในต่ำงประเทศ (ทุนต่อยอด)         
ระดับปริญญำเอก ประจ ำปี 2561 ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับปริญญำเอก ณ ต่ำงประเทศ จึงประกำศรับสมัคร    
สอบคัดเลือกเพ่ือรับทุน พร้อมก ำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร และวิธีกำรสอบเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของส านักงาน คปภ.  
ส ำนักงำน คปภ. จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ            
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยตำมกฎหมำย 
นโยบำยรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยและมติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คณะกรรมกำร คปภ.) ตลอดจนกฎระเบียบภำยในและนโยบำยของส ำนักงำน คปภ. 
 

2. ทุนทีร่ับสมัคร 

          ทุนระดับปริญญำเอก ส ำหรับ 2 สำขำวิชำ ได้แก่ กำรประกันภัย หรือกำรบริหำรควำมเสี่ยง               
ณ ต่ำงประเทศ ในสถำบันกำรศึกษำที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน ก.พ. และต้องได้รับกำรจัดอันดับจำกสถำบันจัด
อันดับที่น่ำเชื่อถือของต่ำงประเทศ ไม่เกิน ๒๕ อันดับแรก จ านวน 1 ทุน 
   

3.  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 

     3.1 มีสัญชำติไทย 
     3.2 ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำเอก ในสำขำวิชำ และสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศที่

ส ำนักงำนก ำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 และมีหัวข้อวิจัย /
วิทยำนิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องำนของส ำนักงำน คปภ. ทั้งนี้ มีระยะเวลำกำรศึกษำคงเหลืออีกไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำค
กำรศึกษำ 

      3.3 มีอำยุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกรำคม ของปีที่เปิดรับสมัคร 
      3.4 หำกเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรรับรำชกำรทหำร หรือพ้นกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว หรือมีหลักฐำน

แสดงว่ำไม่ต้อง  รับรำชกำรทหำร 
      3.5 มีควำมประพฤติดี 
      3.6 ไม่เป็นโรคร้ำยแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำต่อหรือกำรปฏิบั ติงำน

ให้แก่ส ำนักงำน    ในอนำคต 
      3.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนที่มีสัญญำผูกพันในกำรปฏิบัติงำนชดใช้ทุนใด ๆ 
      3.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิด  ที่เป็นลหุโทษ 

หรือควำมผิด  อันได้กระท ำโดยประมำท 
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4.   เอกสารหลักฐานการสมัคร 

    4.๑  ใบสมัครขอรับทุนกำรศึกษำพร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
จ ำนวน ๑ รูป  

    4.๒  ประวัติย่อ (Resume) จ ำนวน 1 ชุด 
    4.3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
    4.4  ส ำเนำหนังสือแสดงกำรยกเว้น หรือผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร จ ำนวน 1 ชุด 

         4.5  ส ำเนำปริญญำบัตรและใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ที่แสดงผลกำรเรียนตลอดหลักสูตรของ
วุฒิกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ในทุกระดับปริญญำ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด  ส ำหรับระดับปริญญำเอก ให้ระบุหัวข้องำนวิจัย/
วิทยำนิพนธ์ รวมถึงระบุหลักกำร และเหตุผลที่ต้องท ำวิจัย/วิทยำนิพนธ์ในเรื่องนี้  รวมทั้งวัตถุประสงค์กำรท ำวิจัย/
วิทยำนิพนธ์มำด้วย  
              4.6 หนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำว่ำเป็นผู้ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำเอก และมีระยะเวลำในกำรศึกษำ
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำพร้อมแนบรำยชื่อวิชำและค ำอธิบำย ประกอบของหลักสูตรที่ก ำลังศึกษำ 
           4.7  ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เสนอชื่อเป็นผู้ได้รับทุนแล้ว จะถือว่ำเป็นผู้ได้รับทุนโดยสมบูรณ์เมื่อได้
ยื่นผลกำรตรวจทำงจิตวิทยำจำกสถำบันที่น่ำเชื่อถือต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ทุนและผลกำรตรวจจิตวิทยำเป็นปกติ 

 4.8 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตำมควำมเป็นจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศ
รับสมัคร หรือมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร จะถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น 

  5.   การสอบคัดเลือก 
         5.1 วิธีกำรคัดเลือก 
              (1) สอบข้อเขียน  
           (2) สอบสัมภำษณ์ 
                 หรือวิธีกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนก ำหนด 
            5.2 ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก 
             ส ำนักงำน คปภ. จะแจ้งผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นรำยบุคคลโดยตรง พร้อมแจ้ง

ก ำหนดกำรสอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์ หรือวิธีกำรคัดเลือกตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนก ำหนดต่อไป    
ทั้งนี้ กำรตัดสินคัดเลือกผู้ได้รับทุนจะถือผลสอบสัมภำษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ำย และกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรให้ทุนให้ถือเป็นเด็ดขำด 

  6. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
      ส ำนักงำน คปภ. จะประกำศรำยชื่อผู้ ได้รับทุนทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำน คปภ. (http://www.oic.or.th) 

หัวข้อ “ประกำศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” และจะประกำศเฉพำะรำยชื่อผู้ได้รับทุนเท่ำนั้น ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
สละสิทธิกำรรับทุนหรือถูกเพิกถอนกำรให้ทุน หรือปรำกฎภำยหลังว่ำขำดคุณสมบัติของผู้สมัคร ส ำนักงำน คปภ. 
อำจจะพิจำรณำให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับถัดไปเป็นผู้ไดร้ับทุนแทน 

  7. การท าสัญญาทุนการศึกษา 
         ผู้ไดร้ับทุนจะต้องท ำสัญญำกับส ำนักงำน คปภ. ตำมแบบสัญญำที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 
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  8. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน 

      8.๑ ผู้ไดร้ับทุนจะได้รับค่ำใช้จ่ำยตำมหลักเกณฑ์ทีส่ ำนักงำน คปภ.ก ำหนด 
     8.๒ ผู้ไดร้ับทุนจะต้องท ำงำนให้ส ำนักงำน คปภ. เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของระยะเวลำที่ศึกษำ 
         8.3 ในกรณีที่ผู้ไดร้ับทุนไม่สำมำรถศึกษำจนจบหลักสูตร หรือไม่เข้ำท ำงำนในส ำนักงำน คปภ. หรือท ำงำน 
ไม่ครบก ำหนด ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินค่ำใช้จ่ำยคืนแก่ส ำนักงำน คปภ. ทั้งหมดหรือตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่       
และต้องชดใช้เงินอีกจ ำนวนหนึ่งซึ่งเท่ำกับจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวคืนเป็นเบี้ยปรับแก่ส ำนักงำน คปภ. ทั้งนี้         
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำน คปภ. และสัญญำทุนกำรศึกษำ 
 
  9. การเพิกถอนการให้ทุน 
      ส ำนักงำน คปภ.  จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      9.1 คุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ประกำศรับสมัครสอบ 
      9.2 เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
      9.3 ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 
      9.4 หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน คปภ.ก ำหนด 
             
  10. การรับสมัคร   
      ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำน คปภ. (http://www.oic.or.th) หัวข้อ 
“ประกำศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป และสำมำรถส่งใบสมัคร จ ำนวน 1 ชุด พร้อม
เอกสำรหลักฐำนอ่ืนที่บรรจุในซองจ่ำหน้ำถึงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน คปภ. ได้ที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ชั้น ๕  
ภำยในวันที่ 30 มนีำคม 2561 ในวันและเวลำท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น. 
    
          ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ และเงื่อนไขในการท าสัญญา
ทุนการศึกษา หรือเงื่อนไข รายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่ ……25  มกรำคม 2560….. 
                    ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

 


