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ประกา

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ"น
The Young Leaders’ Program (YLP) (School of Government)
ประจําป;การศึกษา ๒๕๕๙
-------------------ดวย สํานักงาน ก.พ. ไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทยว%า ในป'
การศึ ก ษา ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) รั ฐ บาลญี่ ปุ" น ประสงค3 จ ะใหทุ น การศึ ก ษาแก% ข าราชการพลเรื อ น ระยะเวลา
การศึกษา ๑ ป' ระหว%างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดต%อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ"นเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration
หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ"น
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
ผูมีสิทธิสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปWนขาราชการพลเรือน ยกเวนขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๒.๒ มีอายุไม%เกิน ๔๐ ป' (นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๒.๓ สําเร็จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรือเทียบเท%า และมีผลการศึ กษาในเกณฑ3 ดี
หรือ ดีมาก
๒.๔ มีประสบการณ3การทํางานในหน%วยงานราชการพลเรือนไม%นอยกว%า ๓ ป' (หากมี
ประสบการณ3 ๕ ป'ขึ้นไปจะไดรับการพิจารณาเปWนกรณีพิเศษ)
๒.๕ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ไดคะแนนไม%ต่ํากว%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 ผูประสงค3จะสมัครขอรับใบสมัครและเอกสารต%าง ๆ ที่ตองส%งใหสํานักงาน ก.พ.
ไดที่ กลุ% มงานบริหารการสอบทุน ศูน ย3ส รรหาและเลือกสรร อาคารสํา นักงาน ก.พ. ชั้ น ๘ สํ านั กงาน ก.พ.
ถนนติวานนท3 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ตั้งแตKบัดนี้จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยนําผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในขอ ๒.๕ มาแสดงตKอเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. เพื่อ
ขอรับใบสมัคร หรือหากผูใดไมKมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษขางตนแตKประสงคZจะสมัครเขารับการคัดเลือก
ใหนําหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่กําหนดสอบภายในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘ มาแสดงตKอเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. แทน

๒

๓.๒ กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครคัด เลือกใหครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งลงลายมื อชื่ อดวยตนเอง และส%งใบสมัคร หลักฐานและ
เอกสารต% าง ๆ ไปที่ กลุ% มงานบริ หารการสอบทุ น ศู นย3 สรรหาและเลื อกสรร สํ านั กงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑
ถนนติวานนท3 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ทางไปรษณี ยZ ล งทะเบี ย นดK ว นพิ เ ศษ (EMS) โดยสํ า นั ก งาน ก.พ.จะถื อ วั น ที่ ที่ ทํ า การไปรษณี ย3 ต นทาง
ประทับตรารับเอกสารเปWนสําคัญ และหากผูสมัครนําส%งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ%มงานสารบรรณ
สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเปWนสําคัญ
๓.๓ หลักฐานและเอกสารที่จะตองสKงใหสํานักงาน ก.พ. มีดังนี้
(๑) ใบสมัคร (ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) พรอมติดรูปถ%ายภาพสี ๖x๔ ซ.ม.
ซึ่งถ%ายไวไม%เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ชุด และสําเนาใบสมัครพรอมติดรูปถ%ายภาพสี จํานวน ๔ ชุด
(๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๓) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาฉบั บ
ภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๔) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาโดยตรงจํานวน ๑ ท%าน (ตามแบบที่รัฐบาล
ญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๕) หนังสือรับรองจากอาจารย3ที่ปรึกษาหรือผูบังคับบัญชาจํานวน ๑ ท%าน
(ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๖) ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา
จํานวน ๔ ชุด
(๗) เรียงความซึ่งมีความยาวประมาณ ๓ หนากระดาษ A4 เกี่ยวกับเหตุผลใน
การสมัคร แผนและเปlาหมายในอนาคต รวมทั้งความคาดหวังจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ จํานวน ๑ ชุด
พรอมสําเนา จํานวน ๔ ชุด
(๘) สําเนาหนังสือเดินทางจํานวน ๕ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู%แลว) หรือ
สําเนาทะเบียนบานจํานวน ๕ ชุด หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๕ ชุด
(๙) สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ระบุไวในขอ ๒.๕ จํานวน ๕ ชุด หาก
ยังไม%มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ใหแจงต%อเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ว%าจะไดรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษใน
วันที่เท%าใด ทั้งนี้เพื่อเปWนขอมูลประกอบการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทย
(๑๐) คําตอบตามชุดคําถาม (Essay Questions) จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา
จํานวน ๔ ชุด
(๑๑) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจาก
หัวหนาส%วนราชการเจาสังกัด โดยใชแบบฟอร3ม สนง. ก.พ. ๕ ซึ่งขอรับไดพรอมใบสมัคร
(๑๒) ประวัติส%วนตัวเปWนภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)

๓

* ในการกรอกเอกสารต%าง ๆ ขอใหจัดพิมพ3 หรือเขียนดวยลายมือที่อ%านง%าย
และใหกรอกเอกสารเปWนภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใชกระดาษขนาด A4
๔. วิธีการคัดเลือกผูไดรับทุน
๔.๑ สํานักงาน ก.พ. จะเสนอรายชื่อผูสมัครไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจํา
ประเทศไทย
๔.๒ ผูทรงคุณวุฒิจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
จะเปWนผูประเมินใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต%าง ๆ และจะสัมภาษณ3ผูมีคุณสมบัติครบถวน ณ ประเทศไทย
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔.๓ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทย จะเสนอรายชื่อผูผ%านการคัดเลือกจาก
ขอ ๔.๒ ไปยังคณะกรรมการ Young Leaders’ Program ประเทศญี่ปุ"น ซึ่งจะเปWนผูคัดเลือกผูไดรับทุนอีกครั้งหนึ่ง
๔.๔ สถานเอกอัค รราชทูต ญี่ปุ"น ประจํา ประเทศไทย จะแจงผลการคัดเลือกไปยัง
สํานักงาน ก.พ. และผูไดรับทุน ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๙
๕. การเพิกถอนทุน
รัฐบาลญี่ปุ"นจะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก%ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ เปWนขาราชการทหาร หรือขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕.๒ ไม%สามารถเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ"นไดตามวันที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ปุ"นกําหนด
๕.๓ ไดลงทะเบียนเรียนเปWนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ"น หรือ มีแผน
ที่จะลงทะเบียนเรียนในฐานะนักเรียนนานาชาติดวยทุนส%วนตัว ในระหว%างที่ไดรับทุนจาก GRIPS หรือ ในขณะ
ที่กําลังศึกษาอยู%
๕.๔ ลาออกจากการเปWนขาราชการพลเรือนในช%วงเวลาระหว%างการสมัครคัดเลือก
หรือ ก%อนที่จะสําเร็จการศึกษาตามที่ไดรับทุน
๕.๕ ผูไดรับทุนส%งหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เปWนเท็จ
๕.๖ ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทํากับรัฐบาลญี่ปุ"น
๕.๗ ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ํากว%ามาตรฐาน หรือ อาจารย3ที่ปรึกษาใหความเห็นว%า
ผูรับทุนไม%สามารถจะสําเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด
๕.๘ สถานะของผูรับทุนไดเปลี่ยนไปจาก “College Student” ตามวรรคที่ ๑-๔ ของ
Appendix to the Immigration Control and Refugee Recognition Act
๕.๙ ผูรับทุนไดรับทุนจากหน%วยงานอื่น ๆ ยกเวน กรณีที่ไดรับทุนช%วยเหลือการทําวิจัย
๕.๑๐ รัฐบาลไทยขอใหรัฐบาลญี่ปุ"นเพิกถอนการใหทุนแก%ผูไดรับทุน

๔

๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เปWนทุนที่ใหโดยรัฐบาลญี่ปุ"น ซึ่งไม%มีขอผูกพัน หากผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว
ไมKสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิก ารรับทุน ในภายหลัง จะเป^น การกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของ
ประเทศไทยและโอกาสไดรับความชKวยเหลือในลักษณะดังกลKาว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ3
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ3)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
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