
โครงการจัดท านโยบายการวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม 

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  (ส ำนักงำน คปภ.) เป็น
หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนำกำรประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีควำมมั่นคง และ
มีเสถียรภำพ รวมถึงมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยใหม่ ๆ โดยไดก้่อตั้งสถำบัน
วิทยำกำรประกันภัยระดับสูงขึ้นเพื่อรองรับภำรกิจในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำควำมรู้ จริยธรรม และเพ่ิม
ทักษะด้ำนกำรประกันภัยให้แก่บุคลำกรประกันภัยทุกฝ่ำยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล รวมถึงเป็นศูนย์กลำงด้ำนวิชำกำรประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ตำมแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๔ 
ในกำรผลักดันให้น ำองค์ควำมรู้ด้ำนประกันภัย และงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจประกันภัย เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

 ส ำนักงำน คปภ. ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้มี
งำนวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรก ำกับ ดูแล ส่งเสริม พัฒนำ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้ำนกำร
ประกันภัย รวมถึงเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำร และส่งเสริมเสถียรภำพของอุตสำหกรรมประกันภัยไทย 
ซึ่งส ำนักงำน คปภ. เห็นควรจัดให้มีโครงกำรจัดท ำนโยบำยกำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือ
นวัตกรรมส ำหรับผู้ที่สนใจกำรท ำวิจัยหรือนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัยและด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงสรรค์
งำนวิจัยที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้
เกิดควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. กับสถำบันอุดมศึกษำ สมำคมท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 
อุตสำหกรรมประกันภัย และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทำงหนึ่งด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิตนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หรือนักวิชำกำรอิสระหรือบุคคลทั่วไป
ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนประกันภัย 

๒.๒ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูงเป็นศูนย์กลำงของงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมด้ำนกำรประกันภัย 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรระหว่ำงส ำนักงำน คปภ. กับสถำบันอุดมศึกษำ สมำคมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย อุตสำหกรรมประกันภัย และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒.๔ เพื่อน 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 ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยซ ้ำซ้อนจำกหน่วยงำนอื่น  ในกำรวิจัย
เรื่องเดียวกัน หรือไม่เป็นงำนวิจัยเพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ  

๑.๑.๔ หัวข้อวิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องไม่ซ ้ำกับงำนวิจัยอื่น 

๑.๑.๕ ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนอยู่ในหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
จะต้องแจ้งใหต้้นสังกัดทรำบ และได้รับกำรอนุญำตจำกต้นสังกัด  

๑.๒ ประเภทนักวิชำกำรอิสระ หรือบุคคลทั่วไป 

   ๑ .๒.๑ เคยมีผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัยหรือนวัตกรรมอย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 
ในระหว่ำงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยซ ้ำซ้อนจำกหน่วยงำนอื่น 

๑.๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงกำรท ำวิจัยในหัวข้ออ่ืนนอกเหนือจำกหัวข้อที่เสนอขอรับทุนวิจัย 

๑.๒.๔ ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนอยู่ในหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
จะต้องแจ้งให้ต้นสังกัดทรำบ และได้รับกำรอนุญำตจำกต้นสังกัด 

๒. ลักษณะของโครงการวิจัยที่สามารถเสนอขอรับทุน 

    ๒.๑ ด าเนินการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด  

 
 
 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

  “เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยในการแข่งขัน” 
   - เสริมสร้ำงเสถียรภำพและศักยภำพของผู้ประกอบกำรในธุรกิจประกันภัยให้มีควำมมั่นคง
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับประกันภัย กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรท ำธุรกิจ ตัวอย่ำงเช่น มำตรกำรยกระดับ
มำตรฐำนเงินกองทุน มำตรกำรผ่อนคลำยข้อจ ำกัดในสัดส่วนผู ้ถือหุ ้นต่ำงชำติ กำรควบรวมกิจกำร และกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน ฯลฯ 

“เพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพของอุตสำหกรรมประกันภัย โดยใช้มำตรกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 
หรือใช้กฎกติกำที่เหมำะสม หรือกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์
ประกันภัย” 



   - ยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจประกันภัยเพื่อให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และ
ให้บริกำรที่มีคุณภำพ ตัวอย่ำงเช่น กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท  
   - ยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในกิจกรรมหลักของธุรกิจประกันภัย ตัวอย่ำงเช่น กำร
ก ำหนดคุณสมบัติของผู้บริหำร ยกระดับมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมแนวคิดกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน (ESG) 
   - ยกระดับพฤติกรรมทำงกำรตลำดของระบบประกันภัย รวมถึงกำรกำรพัฒนำช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำย และยกระดับมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนและกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน รวมถึงกระบวนกำร
ระงับข้อพิพำททำงเลือก 

“เพื่อกฎกติกาที่เหมาะสม” คือ กำรปฏิรูปหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแล กฎเกณฑ์ กฎหมำยและกติกำ
ด้ำนกำรประกันภัยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลที่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึง
กลไกกำรจัดกำรกำรฉ้อฉลประกันภัย 

“เพื่อการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประกันภัยมาใช้ในการบริหารจัดการ” คือ ส่งเสริม
กำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำนกำรประกันภัยมำพัฒนำทั้งในส่วนของอุตสำหกรรมประกันภัย และกำรก ำกับดูแล 
รวมถึงกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย  

“เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย” คือกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีควำม
คุ้มครองและผลประโยชน์ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย อีกทั้งพัฒนำกระบวนกำรกำรยื่นขอรับควำมเห็นชอบ และกำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้รวดเร็ว 

๒.๒ หัวข้อวิจัยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๔ (ในกรณีท่ีเป็นกำรศึกษำวิจัยหรือ

นวัตกรรมโดยหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน คปภ. ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน คปภ.) 

๒.๒.๒ เป็นหวัข้อที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำ หรือเร่งด่วน 

๒.๒.๓ เป็นหวัข้อใหม่ ๆ ที่น่ำสนใจ หรือเป็นกำรศึกษำต่อยอดในเชิงลึก 

๒.๒.๔ ผลกำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้แก่ ภำคประชำชน หน่วยงำนก ำกับอุตสำหกรรมประกันภัย 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 ๑๕ 

๔. ระเบียบวิธีวิจัย  
    มีรำยละเอียดและควำมชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนวิจัย 
เลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมำะสมและมีคุณภำพ ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน กรณี
ทีม่ีกำรเก็บข้อมูลโดยกำรส ำรวจตัวอย่ำง มีกำรระบุวิธีกำรเลือกตัวอย่ำงที่เหมำะสม  
มีกำรเลือกใช้เทคนิควิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลอย่ำงถูกต้อง หำกเป็นงำนนวัตกรรม
ในลักษณะพัฒนำหรือสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ มีกำรระบุวิธีที่จะวัดคุณภำพหรือประสิทธิภำพ
ของสิ่งประดิษฐ์ 

๓๐ 

๕. คุณวุฒิ และประสบกำรณ์ของผู้วิจัยหลัก   
    มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ในงำนวิจัย ท ำให้น่ำเชื่อถือว่ำจะท ำงำนวิจัยดั งกล่ำวได้
ส ำเร็จ และมีคุณภำพ 

๑๐ 

๖. แผนกำรบริหำรโครงกำรเพื่อให้ส ำเร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ๑๐ 

๗. ประโยชน์ที่จะได้รับจำกงำนวิจัยหรือนวัตกรรม ๑๕ 

คะแนนรวม ๑๐๐  

 

 


