ประกาศ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี ๒๕๖5
.....................................
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑. วัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ.
สำนักงาน คปภ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามกฎหมาย
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คณะกรรมการ คปภ.) ตลอดจนกฎระเบียบภายในและนโยบายของสำนักงาน คปภ.
๒. ทุนทีร่ ับสมัคร
ทุนในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 ทุน โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะต้อง
ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศไม่เกิน ๒๕ อันดับแรกในสาขาวิชานั้น ๆ
โดยสาขาวิชาของทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้
ทุนบุคคลภายนอก
กลุม่ สาขาวิชา
วิชาเอก/เน้นทาง
ประเทศ
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี Big Data/ Data Analytic/ Data สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สารสนเทศ/เทคโนโลยี
Science/ Data Architecture/ ญี่ปุ่น เครือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐ
ดิจิทัล/
Network Security/Cyber
ประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
AI/Innovation/Data
Security/ Artificial
เกาหลี ประเทศในภูมิภาคยุโรป (สาธารณรัฐ
Analytics และอื่นๆ ที่
Intelligence/Machine
เอสโตเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เกี่ยวข้อง
Learning/ นวัตกรรมสื่อสาร
ราชอาณาจักรสวีเดน ไอร์แลนด์)
สังคม/นวัตกรรมดิจิทัล/
Digital Marketing/ Strategic
Marketing/ Business Innovation
หมายเหตุ - กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับ
อยูใ่ น TOP 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล
- สำหรับประเทศที่จะให้ ไปศึกษานอกเหนือจากที่กำหนด จะต้ องเป็นประเทศที่สถาบันการศึกษามีความโดดเด่ น
ทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น
- สำนักงาน คปภ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา ตามความเหมาะสม

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดรับสมัคร

-2๓.๓ กรณีทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลอันสมควร
เลขาธิการ คปภ. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอาจผ่อนผันคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ำกว่าก็ได้
กรณีทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เทีย บเท่า ในสาขาวิช าที ่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลั กสูต ร ไม่ต่ำกว่ า ๓.๕๐ ยกเว้น สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการ คปภ.
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอาจผ่อนผันคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ำกว่าก็ได้
๓.๔ มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ดังนี้
3.4.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
(๑) TOEFL ไม่น้อยกว่า ๒13 คะแนน (Computer-based) หรือไม่น้อยกว่า 80
คะแนน (Internet-based) หรือ
(๒) IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
(3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นที่เทียบเท่า (โดยที่ผลคะแนนยังไม่หมดอายุ
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) เช่น TOEIC (780 คะแนน) CU-TEP (90 คะแนน) TU-GET (90 คะแนน)
3.4.2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
(๑) TOEFL ไม่น้อยกว่า ๒40 คะแนน (Computer-based) หรือไม่น้อยกว่า 95
คะแนน (Internet-based) หรือ
(๒) IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0
(3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นที่เทียบเท่า (โดยที่ผลคะแนนยังไม่หมดอายุ
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) เช่น TOEIC (900 คะแนน) CU-TEP (100 คะแนน) TU-GET (97 คะแนน)
กรณี จ บการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รภาคภาษาอั ง กฤษจากมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ให้ยกเว้นผลคะแนนการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษได้
๓.๕ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน
แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
๓.๖ มีความประพฤติดี
๓.๗ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ หรือการปฏิบัติงาน
ให้แก่สำนักงาน คปภ. ในอนาคต
๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
๓.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๔. เอกสารหลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จำนวน ๑ รูป
๔.๒ ประวัติย่อ (Resume) จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
๔.๔ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of
Records) ในทุกระดับปริญญา จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
๔.๕ สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)
จำนวน ๑ ชุด
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4.7 ผู้สมัครขอรั บทุ นการศึ กษาระดับปริ ญญาโท จะต้ อ งจั ด ทำข้อ เสนอโครงงานการศึกษา
(Statement of Purpose) เป็น ภาษาอังกฤษ ด้ว ยแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร ๑๖ ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ โดยมีหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สาขา วิชา
ที่จะศึกษาต่อ การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ เป้าหมายและแผนการที่จะนำความรู้ที่ได้
มาปรับใช้ในการทำงานเมื่อจบการศึกษา และประโยชน์ที่สำนักงาน คปภ. จะได้รับ
4.8 ผู้สมัครขอรั บทุนการศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก จะต้องระบุห ัวข้ องานวิจั ย / วิทยานิ พนธ์
หลักการและเหตุผลที่ต้องทำวิจัย / วิทยานิพนธ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์การทำวิจัย / วิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ
๔.๙ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเป็นผู้ได้รับทุนแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนโดยสมบูรณ์
เมื่อได้ยื่นผลการตรวจทางจิตวิทยาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือต่อคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน และผลการตรวจ
จิตวิทยาเป็นปกติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง รวมทั้ง
ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๕. การติดต่อสถาบันการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่ สำนักงาน คปภ. กำหนด
ด้วยตนเอง และได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา (แบบไม่มีเงื่อนไข) ให้เข้ารับการศึกษา
ภายในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 หรือ พ.ศ. ๒๕๖6 ปี ค.ศ. ๒๐22 หรือ ค.ศ. ๒๐23 มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นหมด
สิทธิที่จะได้รับทุน
๖. การคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนโดย
สำนักงาน คปภ. จะแจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นรายบุคคลโดยตรง พร้อมแจ้งกำหนดการ
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
๖.๒ วิธีการคัดเลือก
(1) การสอบข้อเขียน โดยการทดสอบความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัย
(2) การสอบสัมภาษณ์ โดยสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการพิจารณา
การให้ทุนกำหนด
6.3 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรื อวิธีการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนกำหนด
6.4 การตัดสินคัดเลือกผู้ได้รับทุนจะถือผลสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้าย และการตัดสิน
ของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนให้ถือเป็นเด็ดขาด
๗. การประกาศผลการคัดเลือก
สำนักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ ทุ น ภายในเดื อนกัน ยายน 2565 ทางเว็ บ ไซต์
สำนักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th) หัวข้อ “ประกาศ” และจะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ ได้รับทุนเท่ านั้น
ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนหรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร
สำนักงาน คปภ. อาจจะพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับทดแทน

-4๘. การทำสัญญาทุนการศึกษา
ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญากับสำนักงาน คปภ. ตามแบบสัญญาที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
๙. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน
9.1 ผู้ได้รับทุนต้องเรียนรู้งานที่สำนักงาน คปภ. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทาง
ไปศึกษาต่อ
๙.2 ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
๙.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้สำนักงาน คปภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของระยะเวลาที่ศึกษา
๙.๔ ในกรณีที่ผู้ได้ รั บ ทุนผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนด สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาดำเนินการ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน คปภ. และสัญญาทุนการศึกษา
๑๐. การเพิกถอนการให้ทุน
สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๐.๑ คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ
๑๐.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๑๐.๓ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
๑๐.๔ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
๑๐.๕ ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5
หรือ พ.ศ. ๒๕๖6 ปี ค.ศ. ๒๐22 หรือ ค.ศ. ๒๐23
๑๑. การรับสมัคร
ให้ ผู้ ประสงค์ที่จะสมัคร ดูรายละเอียดและพิมพ์ ใบสมั ครได้ทางเว็ บไซต์ ข องสำนัก งาน คปภ.
(http://www.oic.or.th) หั ว ข้ อ “ประกาศ” ตั ้ งแต่ ว ั นที่ ประกาศเป็ นต้ นไป และนำใบสมั คร จำนวน ๑ ชุ ด
พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ซึ่งสำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่กำกับไว้ด้วย โดย
สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบ pdf ทาง e-mail : hrdod@oic.or.th หรือส่งใบสมัครพร้ อม
เอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. ที่อยู่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 วงเล็บมุมซอง “สมัครขอรั บ
ทุนการศึกษา” ภายในวันที่ ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักงาน คปภ. จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์
เป็นสำคัญ
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ ใ นการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และเงื่อนไขในการ
ทำสัญญาทุนการศึกษา หรือเงื่อนไขรายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

