
                                                                                              
                                                           

ประกาศ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนส าหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ 

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับลละส่งเสริมการประกอบุุรกิปประกันภัย ประป าปี 2561 
..................................... 

 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) มีควำม
ประสงค์จะให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับบุคคลภำยนอกเพ่ือศึกษำระดับปริญญำโทในต่ำงประเทศ จึงประกำศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน โดยมีรำยละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  

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

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

2. ทุนทีร่ับสมัคร 

         ทุนระดับปริญญำโท สำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering / Cyber 
Security / IT Security / Data Analytics / Data Architecture / IT Architecture) ณ ต่ำงประเทศ            
ในสถำบันกำรศึกษำที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน ก.พ. และต้องได้รับกำรจัดอันดับจำกสถำบันจัดอันดับ          
ที่น่ำเชื่อถือของต่ำงประเทศ ไม่เกิน ๒๕ อันดับแรก ป านวน 1 ทุน 
   

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
           3.1 มีสัญชำติไทย 
              3.2 มีอำยุไม่เกนิ ๓5 ปี ในวันที่ 1 มกรำคม ของปีที่เปิดรับสมัคร 

        3.3 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสแตรไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐  

        3.4 มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ดังนี้ 
             (๑) TOEFL ไม่น้อยกว่ำ ๒๑๓ คะแนน (Computer-based)  หรือไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คะแนน 
(Internet-based)  หรือ 
             (๒)  IELTS  ไม่น้อยกว่ำ ๖.๕  

    3.5 หำกเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรรับรำชกำรทหำร หรือพ้นกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว หรือมีหลักฐำนแสดง 
ว่ำไม่ต้องรับรำชกำรทหำร 
            3.6 มีควำมประพฤติดี 
            3.๗ ไม่เป็นโรคร้ำยแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำต่อหรือกำรปฏิบัติงำนให้แก่ 
ส ำนักงำน คปภ. ในอนำคต 
            3.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 

 3.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
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4.   เอกสารหลักฐานการสมัคร 

      4.1 ใบสมัครขอรับทุนกำรศึกษำพร้อมติดรแปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน  จ ำนวน ๑ รแป  
      4.2 ประวัติย่อ (Resume) จ ำนวน 1 ชุด  
      4.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
      4.4 ส ำเนำปริญญำบัตรและหนังสือรับรองผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (Transcript) ที่แสดงผลกำรเรียน

ตลอดหลักสแตรของวุฒิกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำในทุกระดับปริญญำ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
      4.5 ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
      4.6 ผแ้สมัครจะต้องจัดท ำข้อเสนอโครงงำนกำรศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ ด้วย

แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนำดอักษร ๑๖ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๒ หน้ำกระดำษเอ ๔ โดยมีหัวข้อต่อไปนี้เป็น
อย่ำงน้อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ สำขำวิชำที่จะศึกษำต่อ กำรเตรียมตัวและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรศึกษำต่อ เป้ำหมำยและแผนกำรที่จะน ำควำมรแ้ที่ได้มำปรับใช้ในกำรท ำงำนเมื่อจบกำรศึกษำ และประโยชน์ที่
ส ำนักงำน คปภ. ได้รับ  

     4.7 ผแ้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เสนอชื่อเป็นผแ้ได้รับทุนแล้ว จะถือว่ำเป็นผแ้ได้รับทุนโดยสมบแรณ์เมื่อได้ยื่น
ผลกำรตรวจทำงจิตวิทยำจำกสถำบันที่น่ำเชื่อถือต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ทุนและผลกำรตรวจจิตวิทยำเป็นปกติ 

    4.8 ผแ้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถแกต้องครบถ้วน ตำมควำมเป็นจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผแ้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศ
รับสมัคร หรือมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผแ้สมัคร จะถือว่ำผแ้นั้นเป็นผแ้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น 

       5. การติดต่อสถานศึกษา 
     ผแ้สมัครจะต้องติดต่อสมัครเข้ำเรียนในสถำนศึกษำและสำขำวิชำที่ ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนดด้วยตนเอง และ
ได้รับกำรตอบรับเข้ำเป็นนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ (แบบไม่มีเงื่อนไข) ให้เข้ำรับกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561 หรือ ปี ค.ศ. 2018 มิฉะนั้นจะถือว่ำผแ้นั้นหมดสิทธิที่จะได้รับทุน 
  
  6.   การคัดเลือก 
          6.1 วิธีกำรคัดเลือก 
             (1) รอบท่ี 1  สอบข้อเขียน  
 (2) รอบที่ 2  ผแ้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบที่ 1 จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์โดยคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรให้ทุน 
           6.2 ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก 
                   (1) ส ำนักงำน คปภ. จะประกำศรำยชื่อผแ้มีสิทธิสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นผแ้ที่ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติตำมเกณฑ์
ทีส่ ำนักงำน คปภ. ก ำหนด ภำยในเดือนเมษำยน 2561 ที่เว็บไซต์ ส ำนักงำน คปภ. (http://www.oic.or.th ) หัวขอ้ 
“ประกำศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” 
                  (2) ส ำนักงำน คปภ. จะประกำศรำยชื่อผแ้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ภำยในเดือนพฤษภำคม 2561         
ทีเ่ว็บไซต์ ส ำนักงำน คปภ.  (http://www.oic.or.th) หัวขอ้ “ประกำศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” 
            ทั้งนี้ กำรตัดสินคัดเลือกผแ้ได้รับทุนจะถือผลสอบสัมภำษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ำย และกำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุน ให้ถือเป็นเด็ดขำด 
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 7. การประกาศผลการคัดเลือก 

   ส ำนักงำน คปภ. จะประกำศรำยชื่อผแ้ไดร้ับทุนภำยในเดือนมิถุนำยน 2561 ทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำน คปภ.  
(http://www.oic.or.th) หัวข้อ “ประกำศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์” และจะประกำศเฉพำะรำยชื่อผแ้ได้รับทุน
เท่ำนั้น ในกรณีที่ผแ้ไดร้ับทุนสละสิทธิกำรรับทุนหรือถแกเพิกถอนกำรให้ทุน หรือปรำกฎภำยหลังว่ำขำดคุณสมบัติของ   
ผแ้สมัคร ส ำนักงำน คปภ. อำจจะพิจำรณำให้ผแ้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับถัดไปเป็นผแ้ไดร้ับทุนแทน 

 8. การท าสัญญาทุนการศึกษา 
      ผแ้ไดร้ับทุนจะต้องท ำสัญญำกับส ำนักงำน คปภ. ตำมแบบสัญญำที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 

 9. สิทุิลละข้อผูกพันในการรับทุน 

      9.๑ ผแ้ไดร้ับทุนจะได้รับค่ำใช้จ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน คปภ.ก ำหนด 
     9.๒ ผแ้ไดร้ับทุนจะต้องท ำงำนให้ส ำนักงำน คปภ. เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของระยะเวลำที่ศึกษำ 
         9.3 ในกรณีที่ผแ้ได้รับทุนไม่สำมำรถศึกษำจนจบหลักสแตร หรือไม่เข้ำท ำงำนในส ำนักงำน คปภ. หรือท ำงำน  
ไม่ครบก ำหนด ผแ้ไดร้ับทุนต้องชดใช้เงินค่ำใช้จ่ำยคืนแก่ส ำนักงำน คปภ. ทั้งหมด หรือตำมระยะเวลำที่เหลืออยแ่ และ
ต้องชดใช้เงินอีกจ ำนวนหนึ่งซึ่งเท่ำกับจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวคืนเป็นเบี้ยปรับแก่ส ำนักงำน คปภ. ทั้งนี้ เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำน คปภ. และสัญญำทุนกำรศึกษำ 
 
    10. การเพิกถอนการให้ทุน 
  ส ำนักงำน คปภ.  จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผแ้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  10.1 คุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ประกำศรับสมัครสอบ 
  10.2 เป็นผแ้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
  10.3 ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 
  10.4 หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน คปภ.ก ำหนด 
        10.5  ไม่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำกสถำนศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 หรือ ค.ศ.2018 
      
      11. การรับสมัคร   
    ผแ้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ 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 มีนำคม 2561 ในวันและเวลำท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 16.30 น. 
 
     ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. ขอสงวนสิทุิ์ในการเปลี่ยนลปลงก าหนดการ ลละเงื่อนไขในการท าสัญญาทุนการศึกษา     
หรือเงื่อนไข รายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องลป้งล่วงหน้า 

 
 

                            ประกำศ ณ วันที ่...........25  มกรำคม 2560........... 
                                               ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 


