
 
 

     (สําเนา)      

 
ประกา ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือรับทุนรัฐบาลญ่ีปุ"น  
The Young Leaders’ Program (YLP) (School of Government) 

   ประจําป;การศึกษา ๒๕๕๙  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

    ด�วย สํานักงาน ก.พ. ได�รับแจ�งจากสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ"น ประจําประเทศไทยว%า ในป'
การศึกษา ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) รัฐบาลญ่ีปุ"นประสงค3จะให�ทุนการศึกษาแก%ข�าราชการพลเรือน ระยะเวลา
การศึกษา ๑ ป' ระหว%างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดต%อไปนี้ 
 

 ๑.  ทุนท่ีรับสมัคร ทุนรัฐบาลญ่ีปุ"นเพ่ือไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration 
หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ"น 
 

๒.   คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัคร 
         ผู�มีสิทธิสมัครต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑   เปWนข�าราชการพลเรือน ยกเว�นข�าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
   ๒.๒   มีอายุไม%เกิน ๔๐ ป' (นับถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
   ๒.๓   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท%า และมีผลการศึกษาในเกณฑ3ดี 
หรือ ดีมาก 
   ๒.๔   มีประสบการณ3การทํางานในหน%วยงานราชการพลเรือนไม%น�อยกว%า ๓ ป' (หากมี
ประสบการณ3 ๕ ป'ข้ึนไปจะได�รับการพิจารณาเปWนกรณีพิเศษ) 
   ๒.๕   มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ีได�คะแนนไม%ตํ่ากว%า ๕๕๐ (Paper-based) 
หรือ ๒๑๓ (Computer-based) หรือ ๗๙ (Internet-based) หรือ IELTS ไม%ต่ํากว%า ๖.๐  
   ๒.๖   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ3 
 

                 ๓.   การรับสมัคร  
         ๓.๑ ผู�ประสงค3จะสมัครขอรับใบสมัครและเอกสารต%าง ๆ ท่ีต�องส%งให�สํานักงาน ก.พ. 
ได�ท่ีกลุ%มงานบริหารการสอบทุน ศูนย3สรรหาและเลือกสรร อาคารสํานักงาน ก.พ. ชั้น ๘ สํานักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท3 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ตั้งแตKบัดนี้จนถึงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยนําผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามท่ีระบุในข�อ ๒.๕ มาแสดงตKอเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน ก.พ. เพ่ือ
ขอรับใบสมัคร หรือหากผู�ใดไมKมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษข�างต�นแตKประสงคZจะสมัครเข�ารับการคัดเลือก  
ให�นําหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ท่ีกําหนดสอบภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘ มาแสดงตKอเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน ก.พ. แทน 



๒ 

 

        ๓.๒   กําหนดการและวิธีการย่ืนใบสมัครคัดเลือก ผู�สมัครจะต�องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครคัดเลือกให�ครบถ�วนและถูกต�อง พร�อมท้ังลงลายมือชื่อด�วยตนเอง และส%งใบสมัคร หลักฐานและ
เอกสารต%าง ๆ ไปท่ีกลุ%มงานบริหารการสอบทุน ศูนย3สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขท่ี ๔๗/๑๑๑  
ถนนติวานนท3 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ทางไปรษณียZลงทะเบียนดKวนพิเศษ (EMS) โดยสํานักงาน ก.พ.จะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย3ต�นทาง
ประทับตรารับเอกสารเปWนสําคัญ และหากผู�สมัครนําส%งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีท่ีกลุ%มงานสารบรรณ 
สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเปWนสําคัญ  
                       ๓.๓ หลักฐานและเอกสารท่ีจะต�องสKงให�สํานักงาน ก.พ. มีดังนี้ 
    (๑)  ใบสมัคร (ตามแบบท่ีรัฐบาลญ่ีปุ"นกําหนด) พร�อมติดรูปถ%ายภาพสี ๖x๔ ซ.ม.  
ซ่ึงถ%ายไว�ไม%เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ชุด และสําเนาใบสมัครพร�อมติดรูปถ%ายภาพสี จํานวน ๔ ชุด  
    (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ท่ีมีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด 
    (๓)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสํ าเนาหนังสือรับรองสํ าเร็ จการศึกษาฉบับ
ภาษาอังกฤษท่ีมีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด 
    (๔)  หนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาโดยตรงจํานวน ๑ ท%าน (ตามแบบท่ีรัฐบาล
ญ่ีปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด 
    (๕)  หนังสือรับรองจากอาจารย3ท่ีปรึกษาหรือผู�บังคับบัญชาจํานวน ๑ ท%าน  
(ตามแบบท่ีรัฐบาลญ่ีปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด  
    (๖)  ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบท่ีรัฐบาลญ่ีปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา
จํานวน ๔ ชุด 
    (๗)  เรียงความซ่ึงมีความยาวประมาณ ๓ หน�ากระดาษ A4 เก่ียวกับเหตุผลใน
การสมัคร แผนและเปlาหมายในอนาคต รวมท้ังความคาดหวังจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ จํานวน ๑ ชุด  
พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด 
    (๘)  สําเนาหนังสือเดินทางจํานวน ๕ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู%แล�ว) หรือ
สําเนาทะเบียนบ�านจํานวน ๕ ชุด หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๕ ชุด 
    (๙)  สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๒.๕ จํานวน ๕ ชุด หาก
ยังไม%มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให�แจ�งต%อเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน ก.พ. ว%าจะได�รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษใน
วันท่ีเท%าใด ท้ังนี้เพ่ือเปWนข�อมูลประกอบการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ"น ประจําประเทศไทย 
                            (๑๐)  คําตอบตามชุดคําถาม (Essay Questions) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา
จํานวน ๔ ชุด 
           (๑๑)  หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจาก
หัวหน�าส%วนราชการเจ�าสังกัด โดยใช�แบบฟอร3ม สนง. ก.พ. ๕ ซ่ึงขอรับได�พร�อมใบสมัคร  
          (๑๒)  ประวัติส%วนตัวเปWนภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)  

 



๓ 

 

    * ในการกรอกเอกสารต%าง ๆ ขอให�จัดพิมพ3 หรือเขียนด�วยลายมือท่ีอ%านง%าย 
และให�กรอกเอกสารเปWนภาษาอังกฤษท้ังหมด โดยใช�กระดาษขนาด A4 
 

  ๔.  วิธีการคัดเลือกผู�ได�รับทุน 
                  ๔.๑ สํานักงาน ก.พ. จะเสนอรายชื่อผู�สมัครไปท่ีสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ"น ประจํา
ประเทศไทย 
   ๔.๒ ผู�ทรงคุณวุฒิจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  
จะเปWนผู�ประเมินใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต%าง ๆ และจะสัมภาษณ3ผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน ณ ประเทศไทย
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
   ๔.๓ สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ"น ประจําประเทศไทย จะเสนอรายชื่อผู�ผ%านการคัดเลือกจาก
ข�อ ๔.๒ ไปยังคณะกรรมการ Young Leaders’ Program ประเทศญ่ีปุ"น ซ่ึงจะเปWนผู�คัดเลือกผู�ได�รับทุนอีกครั้งหนึ่ง   
                     ๔.๔ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทย จะแจ�งผลการคัดเลือกไปยัง 
สํานักงาน ก.พ. และผู�ได�รับทุน ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
  

  ๕.  การเพิกถอนทุน 
   รัฐบาลญ่ีปุ"นจะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก%ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๕.๑ เปWนข�าราชการทหาร หรือข�าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
   ๕.๒ ไม%สามารถเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญ่ีปุ"นได�ตามวันท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศ
ญ่ีปุ"นกําหนด 
   ๕.๓ ได�ลงทะเบียนเรียนเปWนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ"น หรือ มีแผน 
ท่ีจะลงทะเบียนเรียนในฐานะนักเรียนนานาชาติด�วยทุนส%วนตัว ในระหว%างท่ีได�รับทุนจาก GRIPS หรือ ในขณะ
ท่ีกําลังศึกษาอยู% 
   ๕.๔ ลาออกจากการเปWนข�าราชการพลเรือนในช%วงเวลาระหว%างการสมัครคัดเลือก 
หรือ ก%อนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามท่ีได�รับทุน 
   ๕.๕ ผู�ได�รับทุนส%งหลักฐาน และเอกสารท่ีใช�ในการสมัครท่ีเปWนเท็จ 
   ๕.๖ ผู�ได�รับทุนละเมิดสัญญาท่ีทํากับรัฐบาลญ่ีปุ"น 
   ๕.๗ ผู�ได�รับทุนมีผลการเรียนท่ีต่ํากว%ามาตรฐาน หรือ อาจารย3ท่ีปรึกษาให�ความเห็นว%า 
ผู�รับทุนไม%สามารถจะสําเร็จการศึกษาได�ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   ๕.๘ สถานะของผู�รับทุนได�เปลี่ยนไปจาก “College Student” ตามวรรคท่ี ๑-๔ ของ 
Appendix to the Immigration Control and Refugee Recognition Act 
   ๕.๙ ผู�รับทุนได�รับทุนจากหน%วยงานอ่ืน ๆ ยกเว�น กรณีท่ีได�รับทุนช%วยเหลือการทําวิจัย 
   ๕.๑๐ รัฐบาลไทยขอให�รัฐบาลญ่ีปุ"นเพิกถอนการให�ทุนแก%ผู�ได�รับทุน 
 
 
 



๔ 

 

  ๖.  เง่ือนไขการรับทุน 
     ทุนการศึกษานี้เปWนทุนท่ีให�โดยรัฐบาลญ่ีปุ"น ซ่ึงไม%มีข�อผูกพัน หากผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกแล�ว
ไมKสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเป^นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของ
ประเทศไทยและโอกาสได�รับความชKวยเหลือในลักษณะดังกลKาว 
 
 
                
           
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐   กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(ลงชื่อ)         วิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ3 
 

(นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ3) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 


