ประกาศ
เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ
ประจาปี 2561
---------------ด้ว ย ธนาคารกสิ ก รไทย มี ค วามประสงค์จ ะให้ทุ น แก่ พ นั ก งานและบุ ค คลทั ว่ ไป เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ณ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประจาปี 2561 จานวน 5 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
1. ประเภทของทุน : ตามประเทศและสาขาวิชาที่ธนาคารกาหนด ดังนี้
ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
o ประเทศที่กาหนด : ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรัง่ เศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์
o สาขาวิชาที่กาหนด : MBA / Finance / Financial Engineering / International Business / Risk Management /
Mathematics / Statistics / Computer Science /AI (Artificial Intelligence) / Machine Learning / Human
Capital Interaction (UI/UX Design Biometrics) / Computer Systems / Computational Linguistics
ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ
o มหาวิทยาลัยที่กาหนด : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o สาขาวิชาที่กาหนด : MBA / MFE / MSF / MIF / MIM
2. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
2.1 สัญชาติไทย เป็ นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถ้าเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ
ได้รบั การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.2 สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จากัดสาขาวิชา และผูส้ มัครที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ตา่ กว่า 3.00 สาหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ตา่ กว่า 2.75 (กรณี พนั กงานฯ มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้อง
ได้รบั การตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็ นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกาหนด)
2.3 มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนี้
o TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
o IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ
o ระดับความรูภ้ าษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้ นไป สาหรับผูส้ มัครทุนประเทศญี่ปุ่น
o ระดับความรูภ้ าษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้ นไป สาหรับผูส้ มัครทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิ ดรับสมัคร มายืน่ พร้อมใบสมัคร
2.4 ผูส้ มัครที่ตอ้ งการสมัครเข้าเรียนสาขาวิชา MBA ต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน ซึ่งผลสอบต้องสามารถ
ใช้ได้จนถึงวันปิ ดรับสมัคร มายืน่ พร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผสู ้ มัครได้รบั การตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกาหนด
2.5 เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รบั ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย

2.6 ในกรณี ที่ ผู ้ส มัค รเป็ นพนั ก งานของธนาคารกสิ ก รไทยและบริ ษั ท ของธนาคารกสิ ก รไทย จะต้อ งได้รับ อนุ ญ าตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
2.7 ผูท้ ี่ เคยทางานกับ ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พน้ สภาพการเป็ นพนั กงานแล้วไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 1 รูป ติดใบสมัคร
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ชุด
3.3 สาเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จานวนอย่างละ 1 ชุด
3.4 ใบแสดงผลสอบ TOEFL IELTS JLPT หรื อ HSK และ GMAT หรือจดหมายตอบรับให้เข้าศึ กษาระดับปริ ญญาโท จาก
หลักสูตรและสถาบันที่ธนาคารกาหนด ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิ ดรับสมัคร
3.5 หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนดจากสถานศึกษา หรือผูบ้ งั คับบัญชา
3.6 สาเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ชุด
4. การรับสมัคร
4.1 ผู ้ส นใจสามารถกรอกใบสมัค รได้ต้ัง แต่ บัด นี้ – 15 มี น าคม 2561 ที่ www.kasikornbank.com ส่ ว นสมัค รงานและ
ทุนการศึกษา ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา)
โทร. 0 2470 3113
4.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยส่งอีเมล์ไปยังผูส้ มัครโดยตรง
5. การสอบแข่งขัน
การสอบแข่งขันแบ่งเป็ นการสอบข้อเขียน การเข้าทดสอบ Group Assessment และการสอบสัมภาษณ์
การสอบ
5.1 การสอบข้อเขียน
5.2 Group Assessment

วัน-เวลาสอบ
31 มีนาคม 2561
27 – 28 เมษายน 2561

สถานที่สอบ
วันที่ประกาศผล
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง
18 เมษายน 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การเรียนรู ้ ธนาคารกสิกร 11 พฤษภาคม 2561
ไทย

5.3 การตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
1) ก า ร ต ร ว จ ร่ า งก า ย แ ล ะ 14-18 พฤษภาคม 2561 รพ.บางปะกอก 1 และฝ่ าย *หากพ้ น ระยะเวลา
ร า ย ง า น ตั ว พ ร้ อ ม ยื่ น
พัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ชั้ น ดังกล่ า วจะถื อ ว่ า ผู ้น้ั น
ใบรับรองแพทย์
10 ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย สละสิทธิ์
สานักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ
2) ส อ บ จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ
19 พฤษภาคม 2561
ธนาคารกสิกรไทย
บุคลิกภาพ
สานักงานใหญ่ ราษฎร์บรู ณะ
3) สอบสัมภาษณ์
9 มิถุนายน 2561
ธนาคารกสิกรไทย
12 มิถุนายน 2561
08.00-12.00 น.
สานักงานใหญ่ ราษฎร์บรู ณะ

6. การตัดสินให้ทุน
6.1 ผ่านขัน้ ตอนการสมัครทุน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ธนาคารกาหนด
6.2 ผ่านการสอบข้อเขียนและประเมินผลสอบตามระเบียบของธนาคาร
6.3 ผ่านการตรวจร่างกายที่รบั รองผลตรวจปกติโดยโรงพยาบาลที่ธนาคารกาหนดและคณะแพทย์ของธนาคาร
6.4 การตัดสิ นผูใ้ ดได้รับทุ นจะถื อผลสอบสัมภาษณ์เป็ นเกณฑ์ตัดสิ นสุดท้าย และการตัดสิ นของคณะกรรมการให้ถือเป็ น
เด็ดขาด
7. การติดต่อมหาวิทยาลัย
7.1 ผูไ้ ด้รับทุ นไปศึกษาจะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยจะต้องเรียนวิชาเน้นหนั กตามที่ธนาคาร
กาหนดให้ ในการติดต่อดังกล่าวธนาคารจะให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกต่างๆ ตามสมควร โดยผูไ้ ด้รบั ทุน
จะต้องดาเนิ นการให้ตนสามารถเข้าเรียนได้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศผูไ้ ด้รบั ทุน มิฉะนั้นจะถือว่า
ผูน้ ้ันหมดสิทธิ์ที่จะได้รบั ทุน
7.2 มหาวิทยาลัยที่จะสมัครต้องเป็ นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกาหนด หรือเห็นชอบด้วย
8. เงื่อนไขในการรับทุน
8.1 ผูไ้ ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินอุดหนุ น สิทธิ และประโยชน์ตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
8.2 กรณีที่ผสู ้ มัครเป็ นพนักงานธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะได้รบั เงินเดือน เงินได้ต่างๆ ระหว่าง
ศึกษาและนับอายุงานต่อเนื่ อง
8.3 การดาเนิ นการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กาลังศึกษาของผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารจะยกเลิกการให้ทุนแก่บุคคลนั้น
8.4 ผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ กาหนดไว้
8.5 ผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้องกลับมาปฏิบตั ิงานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะได้รบั การบรรจุตามที่ธนาคารเห็นสมควร
8.6 ผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้องหาบุคคลมาทาสัญญาค้าประกันและทาสัญญาการรับทุนซึ่งมีขอ้ ความสาคัญตอนหนึ่ งว่า “หลังจากจบ
การศึกษา ฝึ กงาน หรือดูงานแล้ว ผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้องทางานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อย
กว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึ กงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบตั ิงานไม่ครบกาหนดเวลา
ดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า”
8.7 ระหว่างที่ศึกษาอยู่ผูไ้ ด้รบั ทุนจะต้องไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆ ที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก
หรือศึกษาระดับสูงกว่าทุนที่ได้รบั ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทางานอื่นไม่ว่าจะได้รบั ค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ผูไ้ ด้รบั ทุน
จะต้องศึกษาให้สาเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบตั ิงานทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

