
                                                                                              
                                                            

ประกาศ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนส าหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ 

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจ าปี 2561 
..................................... 

 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) มีความ
ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอกเพ่ือศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  

1. วัตถุประสงค์ของส านักงาน คปภ.  
ส านักงาน คปภ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ         
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามกฎหมาย 
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและมติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คณะกรรมการ คปภ.) ตลอดจนกฎระเบียบภายในและนโยบายของส านักงาน คปภ. 
 

2. ทุนทีร่ับสมัคร 

         ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering / Cyber 
Security / IT Security / Data Analytics / Data Architecture / IT Architecture) ณ ต่างประเทศ            
ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. และต้องได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับ          
ที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศ ไม่เกิน ๒๕ อันดับแรก จ านวน 1 ทุน 
   

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
           3.1 มีสัญชาติไทย 
              3.2 มีอายุไม่เกิน ๓5 ปี ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดรับสมัคร 

        3.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการ คปภ. โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนอาจผ่อนผันคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ ากว่าก็ได้ 

        3.4 มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ดังนี้ 
             (๑) TOEFL ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ คะแนน (Computer-based)  หรือไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน 
(Internet-based)  หรือ 
             (๒)  IELTS  ไม่น้อยกว่า ๖.๕  

    3.5 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดง 
ว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 
            3.6 มีความประพฤติดี 
            3.๗ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อหรือการปฏิบัติงานให้แก่ 
ส านักงาน คปภ. ในอนาคต 
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            3.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 
 3.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ  

หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 

4.   เอกสารหลักฐานการสมัคร 

      4.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน   
จ านวน ๑ รูป  

      4.2 ประวัติย่อ (Resume) จ านวน 1 ชุด  
      4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
      4.4 ส าเนาปริญญาบัตรและหนังสือรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน

ตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาในทุกระดับปริญญา จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
      4.5 ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
      4.6 ผู้สมัครจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงงานการศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ ด้วย

แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร ๑๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ โดยมีหัวข้อต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับ
การศึกษาต่อ เป้าหมายและแผนการที่จะน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการท างานเมื่อจบการศึกษา และประโยชน์ที่
ส านักงาน คปภ. ได้รับ  

     4.7 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเป็นผู้ได้รับทุนแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนโดยสมบูรณ์เมื่อได้ยื่น
ผลการตรวจทางจิตวิทยาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนและผลการตรวจจิตวิทยาเป็นปกติ 

    4.8 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

       5. การติดต่อสถานศึกษา 
     ผู้สมัครจะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาและสาขาวิชาที่ ส านักงาน คปภ. ก าหนดด้วยตนเอง และ
ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา (แบบไม่มีเงื่อนไข) ให้เข้ารับการศึกษาภายในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 หรือ ปี ค.ศ. 2018 มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้รับทุน 
  
  6.   การคัดเลือก 
          6.1 วิธีการคัดเลือก 
             (1) รอบท่ี 1  สอบข้อเขียน  
 (2) รอบที่ 2  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุน 
           6.2 ก าหนดการสอบคัดเลือก 
                   (1) ส านักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ซ่ึงเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ ส านักงาน คปภ. ก าหนด ส านักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th ) หัวขอ้ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัคร
ออนไลน์” ภายในเดือนสิงหาคม 2561 
                  (2) ส านักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนสิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์ 
ส านักงาน คปภ.  (http://www.oic.or.th) หัวขอ้ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” 
           ทั้งนี้ การตัดสินคัดเลือกผู้ได้รับทุนจะถือผลสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้าย และการตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน ให้ถือเป็นเด็ดขาด 
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 7. การประกาศผลการคัดเลือก 

   ส านักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับทุนภายในเดือนสิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ ส านักงาน คปภ.  
(http://www.oic.or.th) หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” และจะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ได้รับทุน
เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ไดร้ับทุนสละสิทธิการรับทุนหรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของ   
ผู้สมัครส านักงาน คปภ. อาจจะพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไปเป็นผู้ไดร้ับทดแทน 

 8. การท าสัญญาทุนการศึกษา 
      ผู้ไดร้ับทุนจะต้องท าสัญญากับส านักงาน คปภ. ตามแบบสัญญาที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

 9. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน 

      9.๑ ผู้ไดร้ับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 
     9.๒ ผู้ไดร้ับทุนจะต้องท างานให้ส านักงาน คปภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษา 
         9.3 ในกรณีที่ผู้ไดร้ับทุนไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตร หรือไม่เข้าท างานในส านักงาน คปภ. หรือท างานไม่
ครบก าหนด ผู้ไดร้ับทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายคืนแก่ส านักงาน คปภ. ทั้งหมดหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ และต้อง
ชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งซึ่งเท่ากับจ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนเป็นเบี้ยปรับแก่ส านักงาน คปภ. ทั้งนี้ เป็นไปตาม    
ที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับของส านักงาน คปภ. และสัญญาทุนการศึกษา 
 
    10. การเพิกถอนการให้ทุน 
  ส านักงาน คปภ.  จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  10.1 คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ 
  10.2 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  10.3 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
  10.4 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการท าสัญญาตามที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 
        10.5 ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 หรือ ค.ศ.2018 
      
      11. การรับสมัคร   
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ส านักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th) หัวข้อ 
“ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และสามารถส่งใบสมัคร จ านวน 1 ชุด พร้อม
เอกสารหลักฐานอ่ืนที่บรรจุในซองจ่าหน้าถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านักงาน คปภ. ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕  
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาท าการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
     ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ และเงื่อนไขในการท าสัญญาทุนการศึกษา     
หรือเงื่อนไข รายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 

 
 

                                            ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
                                               ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 


