
ทุนการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป ประจ าปี 2562 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือท ำประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลและพัฒนำตลำดทุนไทย ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคัญประกำรหนึ่ง

ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ก ำหนดให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นกำรสรรหำ

บุคลำกรที่มีคณุภำพมำร่วมงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมี

รำยละเอียดดังนี้  

1. ประเภททุน 

 ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทในต่ำงประเทศ ในสำขำที่เป็นประโยชน์ต่อส ำนักงำนโดยตรง  

โดยเฉพำะสำขำขำดแคลน เช่น ด้ำน Data Analytics/Fin Tech / Behavioral Finance เป็นต้น  

จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ ณ สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำระดับ Top 100 ในต่ำงประเทศ  จำกกำรจัดอันดับ

ของ QS World University Rankings 2019  (จ ำนวน 3 ทุน รวมกับทุนกำรศึกษำส ำหรับพนักงำน)  

ตำม link ที่แนบมำพร้อมนี้ https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2019 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 2.1 เป็นผู้มีสัญชำติไทย อำยุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร ถ้ำเป็นชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 

หรือได้รับกำรยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร 

 2.2 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่จ ำกัดสำขำ และต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  

ไม่ต่ ำกว่ำ 3.0 

 2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจำกทุนประเภทอ่ืน และต้องไม่ได้รับทุนกำรศึกษำซ้ ำซ้อนจำกทุนอ่ืน 

 2.4 เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  ธรรมำภิบำล ควำมประพฤติดีและท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 2.5  ไม่เคยเป็นผู้มีควำมประพฤติเสยีหำย ไม่เคยมีประวัติอำชญำกรรม ไม่เคยต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำล 

เว้นแต่กรณีท่ีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดพลำดอันได้กระท ำโดยประมำท หรือเป็นควำมผิดลหุโทษ 

 2.6 เป็นผู้ที่มีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อ

ร้ำยแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

3. เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร 

 3.1 ใบสมัครขอรับทุนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 3.2 ประวัติย่อ Resume จ ำนวน 1 ชุด 

 3.3 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 

ติดใบสมัคร 

 3.4 ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
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 3.5 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ระดับปริญญำตรี และระดับปริญญำโท (ถ้ำมี) พร้อมรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 

 3.6 ส ำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้แก่  TOEFL ibt 79 คะแนน ขึ้นไป 

(internet based) หรือ   IELTS   6.5  หรือ GMAT 600 ขึ้นไป พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 3.7 ส ำเนำหนังสือแสดงกำรยกเว้น หรือผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ชุด 

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมกำรคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจำกเอกสำรและหลักฐำนแล้ว หำกปรำกฎว่ำภำยหลัง

ว่ำ ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที 

4. ขั้นตอนกำรสมัคร 

 4.1 ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http:// www.sec.or.th ในหัวข้อ “ทุนกำรศึกษำ” 

 4.2 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐำนกำรสมัครตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3 ในรูปแบบ pdf file มำยัง poomtham@sec.or.th 

ส ำหรับเอกสำรฉบับจริง ขอให้น ำส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในวันที่มำสอบข้อเขียน 

 4.3 เปิดรับสมัครระหว่ำงวันที่ 7 - 31 มกรำคม 2562 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 

 ผู้สมัครที่ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2 จะต้องเข้ำทดสอบข้อเขียน และสัมภำษณ์กับคณะกรรมกำร 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 5.1 สอบข้อเขียน : ทดสอบทัศนคติ/ บุคลิกภำพ/ ควำมเหมำะสมด้ำนต่ำงๆ ตำมที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

 5.2 สอบสัมภำษณ์ : โดยคณะกรรมกำรคัดเลือกที่ส ำนักงำนแต่งตั้ง ซึ่งผู้สมัครจะต้องเข้ำมำสัมภำษณ์ด้วย

ตนเอง ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้ถือเป็นที่สุด 

6. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้ทุน ทำงเว็บไซต์

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ http:// www.sec.or.th 

7. กำรติดต่อมหำวิทยำลัย 

 ผู้ได้รับทุนจะต้องติดต่อสมัครเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยด้วยตนเอง โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนสำขำวิชำ

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด และได้แจ้งแก่คณะกรรมกำรคัดเลือก โดยผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำรให้สำมำรถเข้ำ

เรียนในมหำวิทยำลัยได้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่ได้รับทุน มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับทุน 

8. กำรท ำสัญญำ 

 ผู้ได้รับทุนจะต้องท ำสัญญำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ 
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ข้อบังคับและค ำสั่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ 

โดยเคร่งครัด 

9. เงื่อนไขกำรให้ทุน 

9.1 ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนกำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

9.2 เมื่อผู้ได้รับทุนส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จะต้องกลับมำปฏิบัติงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของระยะเวลำที่ศึกษำ โดยฝ่ำยทรัพยำกร

บุคคลจะพิจำรณำบรรจุลงในฝ่ำยงำนที่เหมำะสม  

9.3 กรณีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินจ ำนวน 3 เท่ำของเงินทุนกำรศึกษำ และสิทธิ

ประโยชน์ที่ได้รับระหว่ำงกำรศึกษำ โดยค ำนวณตำมสัดส่วนระยะเวลำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงำนให้แก่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

10.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่คุณภูมิธรรม ฤกษ์อินทรีย์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  

โทร. 02-263-6173 email : Poomtham@sec.or.th 
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