
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย 
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.) เป็นหน่วยงำน
ของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนำกำรประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีควำมมั่นคง และมีเสถียรภำพ 
รวมถึงมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยใหม่ ๆ โดยได้ก่อตั้งสถำบันวิทยำกำร
ประกันภัยระดับสูงขึ้นเพื่อรองรับภำรกิจในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำควำมรู้ จริยธรรม และเพิ่มทักษะ
ด้ำนกำรประกันภัยให้แก่บุคลำกรประกันภัยทุกฝ่ำยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
มุ่งสู่กำรเป็นคลังสมองของส ำนักงำน คปภ. เพ่ือตอบโจทย์ตำมแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๔ ในกำรผลักดันให้
น ำองค์ควำมรู้ด้ำนประกันภัย และงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัย  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจประกันภัย เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

 ส ำนักงำน คปภ. ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้มี
งำนวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรก ำกับ ดูแล ส่งเสริม พัฒนำ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ด้ำนกำรประกันภัย รวมถึงเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำร และส่งเสริมเสถียรภำพของอุตสำหกรรม
ประกันภัยไทย ซึ่งส ำนักงำน คปภ. เห็นควรจัดให้มีโครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมส ำหรับผู้ที่สนใจกำร
ท ำวิจัยหรือนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัยและด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้ำงสรรค์งำนวิจัยที่มีคุณภำพและ
เป็นประโยชน์สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. กับสถำบันอุดมศึกษำ สมำคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย อุตสำหกรรม
ประกันภัย และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทำงหนึ่งด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิตนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หรือนักวิชำกำรอิสระหรือบุคคลทั่วไป
ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนประกันภัย 

๒.๒ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูงเป็นศูนย์กลำงของงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัย 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. กับสถำบันอุดมศึกษำ สมำคมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจประกันภัย อุตสำหกรรมประกันภัย และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒.๔ เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำวิจัยหรือนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรก ำกับ ดูแล ส่งเสริม 
พัฒนำ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย รวมถึงเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำร และส่งเสริม
เสถียรภำพของอุตสำหกรรมประกันภัยไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 

 

 



 

หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุน 

๑. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

๑.๑ ประเภทบัณฑิตศึกษำ 

๑.๑.๑ ผู้ขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ หรือจบกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ มำแล้วไม่เกิน ๑ ปี 

๑.๑.๒ มีอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยที่มีกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำเป็น
ที่ปรึกษำงำนวิจัย 

๑.๑.๓ ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยซ้ ำซ้อนจำกหน่วยงำนอื่น  ในกำรวิจัย
เรื่องเดียวกัน หรือไม่เป็นงำนวิจัยเพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ ยกเว้น
เป็นกำรต่อยอดกำรศึกษำในเชิงลึก และแสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำต่อยอดอย่ำงชัดเจน  

๑.๑.๔ หัวข้อวิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องไม่ซ้ ำกับงำนวิจัยอื่น 

๑.๑.๕ ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนอยู่ในหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
จะต้องแจ้งใหต้้นสังกัดทรำบ และได้รับกำรอนุญำตจำกต้นสังกัด  

๑.๒ ประเภทนักวิชำกำรอิสระ หรือบุคคลทั่วไป 

   ๑.๒ .๑ เคยมีผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัยหรือนวัตกรรมอย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 
ในระหว่ำงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑.๒.๒ ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยซ้ ำซ้อนจำกหน่วยงำนอื่น 

๑.๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงกำรท ำวิจัยในหัวข้อคล้ำยกัน หรือหัวข้ออ่ืนนอกเหนือจำก

หัวข้อที่เสนอขอรับทุนวิจัย 

๑.๒.๔ ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนอยู่ในหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
จะต้องแจ้งให้ต้นสังกัดทรำบ และได้รับกำรอนุญำตจำกต้นสังกัด 

๒. ลักษณะของโครงการวิจัยที่สามารถเสนอขอรับทุน 

    ๒.๑ ด าเนินการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด  

กรอบแนวคิดหลักกำรวิจัยหรือนวัตกรรม  
 
 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
เพื่อพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของธุรกิจประกันภัยที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในปัจจุบัน  

โดยเน้นสภาพปัญหาและพิจารณาในมิติของบริษัทประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแล และประชาชน โดยเน้น

“เพื่อพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของธุรกิจประกันภัย  โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมและ
ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยเพื่อน ามาปรับปรุงระบบประกันภัยให้เข้มแข็ง 
ม่ันคง และย่ังยืน” 

 
 



หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย เพื่อน ามา
ปรับปรุงระบบประกันภัยให้เข้มแข็ง ม่ันคง และย่ังยืน  

มิติของบริษัทประกันภัย 
  - ยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัยเพ่ือให้มีควำมรับผิดชอบ และมีธรรมำภิบำลที่ดี
โดยเฉพำะในกำรก ำกับดูแลควำมเสี่ยง (Risk Governance) ตัวอย่ำงเช่น กำรก ำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
และควำมรับผิดของผู้บริหำร คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้ง
ยกระดับมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมแนวคิดกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน (ESG) 

- ยกระดับพฤติกรรมทำงกำรตลำดของระบบประกันภัย และกำรพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
โดยน ำเอำนวัตกรรมเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงยกระดับมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรด ำเนินธุรกิจโดยเน้นหลักธรรมำภิบำลที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อกระบวนกำร
เสนอขำยผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรแจ้งให้ประชำชนทรำบเงื่อนไขต่ำง ๆ และควำมรับผิดชอบทั้งก่อนและหลังกำรขำย
ผลิตภัณฑ ์รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในระบบประกันภัยทั้งระบบ 

มิติด้านการก ากับดูแล 
  - กำรปฏิรูปหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแล กฎเกณฑ์ กฎหมำยและกติกำด้ำนกำรประกันภัยให้เหมำะสม
กับสภำวกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงกลไกกำรจัดกำรกำรฉ้อฉลประกันภัย ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้ำนกำรประกันภัยมำพัฒนำทั้งในส่วนของอุตสำหกรรมประกันภัย และกำรก ำกับดูแล รวมถึง
กระบวนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกรมธรรม์ และพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรของหน่วยงำนก ำกับ
ดูแล กระบวนกำรระงับข้อพิพำททำงเลือก และกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย 

  มิติด้านประชาชน 

- กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจน
ให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ดีหลังกำรขำย 

- กำรด ำเนินธุรกิจค ำนึงถึงควำมเข้ำใจ และควำมต้องกำรของประชำชน กำรให้บริกำรที่ดี 
ตลอดจนเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรต่ำง ๆ 

- ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

๒.๒ หัวข้อวิจัยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

       ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยอาจเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในข้อ ๒.๑ มาท าการศึกษา 

แต่ขอบเขตการวิจัยต้องครอบคลุมท้ัง ๓ มิติ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๔ (ในกรณีที่เป็นกำรศึกษำวิจัยหรือ

นวัตกรรมโดยหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน คปภ. ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน คปภ.) 

๒.๒.๒ เป็นหัวข้อที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำ หรือเร่งด่วน 

๒.๒.๓ เป็นหัวข้อใหม่ ๆ ที่น่ำสนใจ หรือเป็นกำรศึกษำต่อยอดในเชิงลึก 

๒.๒.๔ ผลกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้แก่ ภำคประชำชน หน่วยงำนก ำกับ อุตสำหกรรมประกันภัย และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 



๓. การพิจารณาคัดเลือกหัวข้อวิจัย 

 ๓.๑ ผู้ขอรับทุนต้องน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกโดยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

  - ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  - วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

  - ตัวแปรที่ใช้ท ำกำรศึกษำ 

  - ขอบเขตของกำรวิจัย 

  - วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

  - ระเบียบวิธีวิจัย 

 กรอบควำมคิดในกำรวิจัย (Conceptual Framework) 

 แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ 

 รูปแบบกำรประเมินผลข้อมูลและกำรวิเครำะห์ 

- ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัยหรือนวัตกรรม 

  ๓.๒ เกณฑ์การให้คะแนนตัดสินประกอบด้วย 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

๑. ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๔ ๕ 

๒. ควำมส ำคัญและที่มำของหัวข้อกำรวิจัย (เป็นหัวข้อที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำ 
หรือมีควำมเร่งด่วน หรือเป็นหัวข้อใหม่ ๆ ที่น่ำสนใจ หรือเป็นกำรศึกษำต่อยอดในเชิง
ลึก) และกำรทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เก่ียวข้อง ระบุควำมส ำคัญและ
เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำกำรวิจัยเรื่องนั้นอย่ำงชัดเจน มีกำรทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่ำงครอบคลุมและทันสมัย  

๑๕ 

๓. ค ำถำมในกำรวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยมีควำมชัดเจน และครอบคลุม
กำรศึกษำท้ัง ๓ มิติ 

๒๕ 

๔. ระเบียบวิธีวิจัย  
    ระเบียบวิธีวิจัยมีรำยละเอียดและควำมชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนวิจัย เลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมำะสมและมีคุณภำพ ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัย
อย่ำงชัดเจน กรณีที่มีกำรเก็บข้อมูลโดยกำรส ำรวจตัวอย่ำง มีกำรระบุวิธีกำรเลือก
ตัวอย่ำงที่เหมำะสม มีกำรเลือกใช้เทคนิควิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 
หำกเป็นงำนนวัตกรรมในลักษณะพัฒนำหรือสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ มีกำรระบุวิธีที่จะวัด
คุณภำพหรือประสิทธิภำพของสิ่งประดิษฐ์ 

 

๒๐ 



๕. คุณวุฒิ และประสบกำรณ์ของผู้วิจัยหลัก   
    คุณวุฒิ และประสบกำรณ์ของผู้วิจัยหลัก มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ในงำนวิจัย ท ำให้
น่ำเชื่อถือว่ำจะท ำงำนวิจัยดังกล่ำวได้ส ำเร็จ และมีคุณภำพ 

๑๐ 

๖. แผนกำรบริหำรโครงกำรเพื่อให้ส ำเร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ๑๐ 

๗. ประโยชน์ที่จะได้รับจำกงำนวิจัยหรือนวัตกรรม ๑๕ 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย 
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 ผู้เสนอขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้ำนประกันภัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.) ต้องจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย โดยมีรำยละเอียดตำม
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย) ................................................................................... ............................................. 
     (ภำษำอังกฤษ) ................................................................................................................ ........... 

๒. ระบุควำมสอดคล้องของโครงกำรวิจัยกับแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๔   
    (ระบุเพียง ๑ ยุทธศำสตร์และ ๑ กลยุทธ์ที่สอดคล้องมำกท่ีสุด) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ 

กลยุทธ์ ๑.๑  พัฒนำและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของธุรกิจประกันภัยในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ ๑.๒   ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำช่องทำง รูปแบบ วิธีกำร และผลิตภัณฑ์ให้ประชำชน
แต่ละกลุ่มเข้ำถึงกำรประกันภัยได้โดยง่ำย สะดวก ทุกเวลำ  

กลยุทธ์ ๑.๓  ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรลดต้นทุน และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ของบริษัทประกันภัย  

ยุทธศาสตร์ที ่๒  สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน 
กลยุทธ์ ๒.๑   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชำชน และภำคเอกชนให้ตระหนัก

ถึงควำมจ ำเป็นของกำรประกันภัย 
กลยุทธ์ ๒.๒  พัฒนำกลไกกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัย เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น

และทัศนคติที่ดีต่อกำรประกันภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ ๓.๑   สนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรด ำเนินนโยบำยภำครัฐ 
กลยุทธ์ ๓.๒  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย  
กลยุทธ์ ๓.๓  ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้สังคมโดยรวมมีควำมยั่งยืน

ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการด าเนินธรุกิจประกันภัย 
กลยุทธ์ ๔.๑  พัฒนำกฎหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแล 
กลยุทธ์ ๔.๒  สร้ำงเสริมศักยภำพและควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรประกันภัย 
กลยุทธ์ ๔.๓  พัฒนำระบบงำน ฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีที่จ ำเป็นในกำรส่งเสริมและพัฒนำ  



    ธุรกิจประกันภัย  
กลยุทธ์ ๔.๔  ปรับเปลี่ยนหน่วยงำนก ำกับดูแลสู่ SMART OIC รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยี 

ด้ำนกำรประกันภัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแล  

๓.ให้ระบุขอบเขตกำรวิจัยว่ำครอบคลุมทั้งมิติของบริษัทประกันภัย มิติกำรก ำกับดูแล และมิติด้ำนประชำชน 
ให้เกิดควำมสมดุลไดอ้ย่ำงไร 

    ............................................................................................................................. ............................................ 

๔. ควำมส ำคัญและท่ีมำของหัวข้อกำรวิจัยหรือนวัตกรรม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 

๕. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยหรือนวัตกรรม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 

๖. ขอบเขตของกำรวิจัยหรือนวัตกรรม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 

๗. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
    ............................................................................................................................................................... .......... 

๘. ระเบียบวิธีวิจัยหรือนวัตกรรม 
 - กรอบควำมคิดในกำรวิจัย (Conceptual Framework) 

 - แหล่งข้อมูลและวิธีกำรจัดเก็บ 

 - กำรประมวลผลข้อมูลและกำรวิเครำะห์ 

๙. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัยหรือนวัตกรรม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 

๑๐. รำยละเอียดผู้ขอรับทุนวิจัยหรือนวัตกรรม 

(ชื่อ-นำมสกุล) .................................................................................................................... .................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ ........................................................................................................... ............................. 

E-mail ………………………………………………………………………....................................………….……….……………………. 

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้...........................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...............................................
  

 

 

 

 

- โดยส่งส าเนาแบบฟอร์มเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย จ านวน ๕ ชุด 
มาที่ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เลขที่ ๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
- ส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์มาที่ E-mail: sutatips@oic.or.th ; ajcharae@oic.or.th 
- ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยน าเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะท างานประสานงานและติดตามผลงาน
โครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจเชิญผู้ขอรับทุนวิจัยมาสัมภาษณ์เพื่อประกอบการ

พิจารณา 
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