
 

ประกาศ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

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

……………………. 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะให้ทุนการศึกษา
ประเภทบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าในต่างประเทศ (ทุนต่อยอด)         
ระดับปริญญาเอก ประจ าปี 2561 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จึงประกาศรับสมัคร    
สอบคัดเลือกเพ่ือรับทุน พร้อมก าหนดคุณสมบัติ หลักสูตร และวิธีการสอบเพ่ือรับทุน 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 

          ทุนระดับปริญญาเอก ส าหรับ 2 สาขาวิชา ได้แก่ การประกันภัย หรือการบริหารความเสี่ยง               
ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. และต้องได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัด
อันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศ ไม่เกิน ๒๕ อันดับแรก จ านวน 1 ทุน 
   

3.  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 

     3.1 มีสัญชาติไทย 
     3.2 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่

ส านักงานก าหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีหัวข้อวิจัย/
วิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานของส านักงาน คปภ. ทั้งนี้ มีระยะเวลาการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา 

      3.3 มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดรับสมัคร 
      3.4 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน

แสดงว่าไม่ต้อง  รับราชการทหาร 
      3.5 มีความประพฤติดี 
      3.6 ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อหรือการปฏิบัติงาน

ให้แก่ส านักงาน    ในอนาคต 
      3.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 
      3.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด  ที่เป็นลหุโทษ 

หรือความผิด  อันได้กระท าโดยประมาท 
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4.   เอกสารหลักฐานการสมัคร 

    4.๑  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๑ รูป  

    4.๒  ประวัติย่อ (Resume) จ านวน 1 ชุด 
    4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
    4.4  ส าเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน 1 ชุด 

         4.5  ส าเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรของ
วุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา จ านวนอย่างละ 1 ชุด  ส าหรับระดับปริญญาเอก ให้ระบุหัวข้องานวิจัย/
วิทยานิพนธ์ รวมถึงระบุหลักการ และเหตุผลที่ต้องท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเรื่องนี้  รวมทั้งวัตถุประสงค์การท าวิจัย/
วิทยานิพนธ์มาด้วย  
              4.6 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีระยะเวลาในการศึกษา
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาพร้อมแนบรายชื่อวิชาและค าอธิบาย ประกอบของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา 
           4.7  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเป็นผู้ได้รับทุนแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนโดยสมบูรณ์เมื่อได้
ยื่นผลการตรวจทางจิตวิทยาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนและผลการตรวจจิตวิทยาเป็นปกติ 

 4.8 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

  5.   การสอบคัดเลือก 
         5.1 วิธีการคัดเลือก 
              (1) สอบข้อเขียน  
           (2) สอบสัมภาษณ์ 
                 หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนก าหนด 
            5.2 ก าหนดการสอบคัดเลือก 
             ส านักงาน คปภ. จะแจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นรายบุคคลโดยตรง พร้อมแจ้ง

ก าหนดการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนก าหนดต่อไป    
ทั้งนี้ การตัดสินคัดเลือกผู้ได้รับทุนจะถือผลสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้าย และการตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนให้ถือเป็นเด็ดขาด 

  6. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
      ส านักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับทุนทางเว็บไซต์ ส านักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th) 

หัวขอ้ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” ภายในเดือนสิงหาคม 2561  และจะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ได้รับทุน
เท่านั้น   ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนหรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ส านักงาน คปภ. อาจจะพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไปเป็นผู้ไดร้ับทุนแทน  

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

      8.๑ ผู้ไดร้ับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 
     8.๒ ผู้ไดร้ับทุนจะต้องท างานให้ส านักงาน คปภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษา 
         8.3 ในกรณีที่ผู้ไดร้ับทุนไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตร หรือไม่เข้าท างานในส านักงาน คปภ. หรือท างาน 
ไม่ครบก าหนด ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายคืนแก่ส านักงาน คปภ. ทั้งหมดหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ และ 
ต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งซึ่งเท่ากับจ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนเป็นเบี้ยปรับแก่ส านักงาน คปภ. ทั้งนี้ เป็นไป 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับของส านักงาน คปภ. และสัญญาทุนการศึกษา 
 
  9. การเพิกถอนการให้ทุน 
      ส านักงาน คปภ.  จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      9.1 คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ 
      9.2 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
      9.3 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
      9.4 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการท าสัญญาตามที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 
             
  10. 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 าสัญญา
ทุนการศึกษา หรือเงื่อนไข รายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
 
 

                  ประกาศ ณ วันที่  1 มิถุนายน 2561 
                    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 


