
 
(ส ำเนำ) 

        

 
ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบำลญี่ปุ่น  
The Young Leaders’ Program (YLP)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

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

    ด้วย ส ำนักงำน ก.พ. ได้รับแจ้งจำกสถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่น ประจ ำประเทศไทยว่ำ ในปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒ (๒๐๑๙) รัฐบำลญี่ปุ่นโดย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT) ประสงค์จะให้ทุนกำรศึกษำแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ระยะเวลำกำรศึกษำ ๑ ปี ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๓ รำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ๑.  ทุนที่รับสมัคร ทุนรัฐบำลญี่ปุ่นเพ่ือไปศึกษำในระดับปริญญำโท ณ National Graduate 
Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ในสำขำวิชำดังต่อไปนี้ 

   หน่วยที่ ๑  สำขำ Public Administration หรือ Public Policy  
   หน่วยที่ ๒  สำขำ Local Governance  

  หมำยเหตุ ผู้สมัครสำมำรถสมัครคัดเลือกได้ไม่เกิน ๑ หน่วย  

๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
         ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑   เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สังกัดส่วนรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่สังกัด
หน่วยงำนของรัฐ ตำมเอกสำรแนบ ๑ โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำมิได้
รวมถึงผู้ปฏิบัติงำนที่เป็นลูกจ้ำง 
   ๒.๒   มีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี (นับถึงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒)  
   ๒.๓   ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ และมีผลกำรศึกษำในเกณฑ์ดี หรือดีมำก 
   ๒.๔   มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
(หำกมีประสบกำรณ์ ๕ ปีขึ้นไปจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ) 
   ๒.๕   มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL iBT ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๙ หรือ IELTS 
Academic ไม่ต่ ำกว่ำ ๖.๐ หรือผลกำรทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่ำ 
   ๒.๖   มีสุขภำพและพลำนำมัยสมบูรณ์ 

 

/๓.   กำรรับสมัคร... 
        

 
 

(ส ำเนำ) 



๒ 

 

          ๓.   กำรรับสมัคร  

  ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครศึกษำรำยละเอียดเกี ่ยวกับแนวทำงกำรสมัครได้ตำม
เอกสำรแนบ ๒ และทุนที่รับสมัครได้ ดังนี้  
   หน่วยที่ ๑ สำขำ Public Administration หรือ Public Policy ตำมเอกสำรแนบ ๓ 
   หน่วยที่ ๒ สำขำ Local Governance ตำมเอกสำรแนบ ๔ 

         ๓.๒ ขอรับเอกสำรกำรสมัครฉบับจริง ได้แก่ ใบสมัคร และแบบฟอร์มต่ำง ๆ ได้ที ่กลุ่มงำน
บริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำและเลือกสรร อำคำรส ำนักงำน ก.พ. ชั้น ๗ ส ำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ โดยน ำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
TOEFL หรือ IELTS ตำมที่ระบุในข้อ ๒.๕ มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อขอรับใบสมัคร หรือ
หำกผู้ใดไม่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษข้ำงต้น แต่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกให้น ำหลักฐำน
กำรสมัครสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่ก ำหนดสอบภำยในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ มำแสดงต่อ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. แทน เว้นแต่กรณีได้รับกำรยกเว้นตำมข้อ ๙ ของเอกสำรแนบ ๓ หรือ ๔ 
ให้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

        ๓.๓   ก ำหนดกำรและวิธีกำรยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องกรอกรำยละเอียด 
ในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อด้วยตนเอง โดยระบุหมำยเลขเอกสำร
ตำมล ำดับในข้อ ๓.๔ ที่บริเวณมุมบนด้ำนขวำ และส่งใบสมัคร หลักฐำนและเอกสำรต่ำง ๆ ไปที่กลุ่มงำนบริหำร
กำรสอบทุน ศูนย์สรรหำและเลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) 
โดยส ำนักงำน ก.พ.จะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ และหำกผู้สมัครน ำส่ง
เอกสำรเอง ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. ประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ  

                       ๓.๔ หลักฐำนและเอกสำรที่จะต้องส่งให้ส ำนักงำน ก.พ. มีดังนี ้
    (๑)  ใบสมัคร (ตำมแบบที่รัฐบำลญีปุ่่นก ำหนด) ฉบับจริง ๑ ชุด และส ำเนำใบสมัคร 
จ ำนวน ๓ ชุด พร้อมติดรูปถ่ำยที่มีควำมชัดเจน ขนำด ๖ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ที่ใบสมัครฉบับจริงและ
ส ำเนำใบสมัครทั้ง ๓ ชุด 
    (๒)  หนังสือรับรองจ ำนวน ๒ ฉบับ จำกผู้บังคับบัญชำหรืออำจำรย์ที ่ปรึกษำ
พร้อมส ำเนำฉบับละ ๓ ชุด  
    (๓)  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of records) ฉบับภำษำอังกฤษ
ทีม่ีตรำมหำวิทยำลัยประทับรับรอง จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ชุด 
    (๔)  ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำหนังสือรับรองส ำเร็จกำรศึกษำฉบับ
ภำษำอังกฤษที่มีตรำมหำวิทยำลัยประทับรับรอง จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ชุด 
    (๕)  ส ำเนำผลคะแนนภำษำอังกฤษตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๕ จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมส ำเนำ 

 
/จ ำนวน ๓ ชุด … 



๓ 

 

จ ำนวน ๓ ชุด กรณีท่ีส่งผลกำรทดสอบประเภทอ่ืน ขอให้แนบหลักฐำนกำรเทียบเคียงผลกำรทดสอบกับTOEFL 
หรือ IELTS มำด้วย หำกยังไม่มีผลคะแนนภำษำอังกฤษ ให้แจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ว่ำจะได้รับผลกำร
ทดสอบภำษำอังกฤษในวันที่เท่ำใด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของสถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่น 
ประจ ำประเทศไทย 
    (๖)  ส ำเนำหนังสือเดินทำง จ ำนวน ๔ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทำงอยู่แล้ว) หรือ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนจ ำนวน ๔ ชุด หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๔ ชุด 
    (๗)  เรียงควำมเป็นภำษำอังกฤษซึ่งมีควำมยำวประมำณ ๓ หน้ำกระดำษ A4 
เกี่ยวกับเหตุผลในกำรสมัคร แผนและเป้ำหมำยในอนำคต รวมทั้งควำมคำดหวังจำกกำรศึกษำในหลักสูตรที่
สมัคร จ ำนวน ๑ ชุด  พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๓ ชุด 
                            (๘)  ค ำตอบตำมชุดค ำถำม (Essay Questions) จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมส ำเนำ
จ ำนวน ๓ ชุด 
    (๑๐)   ใบรับรองสุขภำพ (ตำมแบบที่รัฐบำลญี่ปุ่นก ำหนด) จ ำนวน ๑ ชุด พร้อม
ส ำเนำจ ำนวน ๓ ชุด 
           (๑๑)  หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕  
          (๑๒)  ประวัติส่วนตัวเป็นภำษำอังกฤษ (Curriculum Vitae)  
    รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบเอกสำรแนบ ๓ หรือ ๔ ตำมหน่วยทุนที่สมัคร 

    ในกำรกรอกเอกสำรต่ำง ๆ ขอให้จัดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลำยมือที่ อ่ำนง่ำย 
และให้กรอกเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กระดำษขนำด A4 
 

  ๔.  วิธีกำรคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
                  ๔.๑ ส ำนักงำน ก.พ. จะเสนอรำยชื่อผู้สมัครไปที่สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่น ประจ ำ
ประเทศไทย 
   ๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิจำก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  
จะเป็นผู้ประเมินใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ และจะสัมภำษณ์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ ประเทศไทย
ประมำณเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ 
   ๔.๓ สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่น ประจ ำประเทศไทย จะเสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
ข้อ ๔.๒ ไปยังคณะกรรมกำร Young Leaders’ Program ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับทุนอีกครั้ง 
                     ๔.๔ สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ ่น ประจ ำประเทศไทย จะแจ้งผลกำรคัดเลือกไปยัง 
ส ำนักงำน ก.พ. และผู้ได้รับทุน ประมำณเดือนเมษำยน ๒๕๖๒ 

  ๕.  กำรเพิกถอนทุน 
   รัฐบำลญี่ปุ่นจะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๕.๑ เป็นข้ำรำชกำรทหำร หรือข้ำรำชกำรพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลำโหม 

/๕.๒ ไม่สำมำรถ … 



๔ 

 

   ๕.๒ ไม่สำมำรถเดินทำงไปศึกษำ ณ ประเทศญี่ปุ่นได้ตำมวันที่ GRIPS ก ำหนด 
   ๕.๓ ได้ลงทะเบียนเรียนหรือก ำลังจะลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
ในประเทศญี่ปุ่น ในฐำนะนักเรียนต่ำงชำติด้วยทุนส่วนตัว ในระหว่ำงที่สมัครรับทุนนี้หรือก ำลังจะรับทุนนี้ 
   ๕.๔ มีแผนที่จะรับทุนจำกหน่วยงำนอ่ืนนอกเหนือจำกรัฐบำลญี่ปุ่น (MEXT) ซึ่งหมำยรวมถึง
รัฐบำลไทยด้วย เพ่ิมเติมจำกทุนท่ีได้รับจำก MEXT เมื่อเดินทำงถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว 
   ๕.๕ มีสัญชำติไทยและสัญชำติญี่ปุ่น โดยที่ไม่ยืนยันว่ำจะสละสัญชำติญี่ปุ่น เมื่อเดินทำง
ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว 
   ๕.๖ มีแผนที่จะท ำงำนหรือฝึกงำนในต่ำงประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกประเทศญี่ปุ่น 
หลังจำกยื่นเอกสำรกำรสมัครรับทุนนี้แล้ว 
   ๕.๗ ลำออกจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในช่วงเวลำ
ระหว่ำงกำรสมัครคัดเลือก หรือ ก่อนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ได้รับทุน 
   ๕.๘ ส่งหลักฐำน และเอกสำรที่ใช้ในกำรสมัครที่เป็นเท็จ 
   ๕.๙ ละเมิดสัญญำที่ท ำกับรัฐบำลญี่ปุ่น 
   ๕.๑๐ ละเมิดกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น และถูกตัดสินให้จ ำคุกตลอดชีวิต หรือจ ำคุก
เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ ๑ ปี 
   ๕.๑๑ ถูกไล่ออกจำกมหำวิทยำลัย หรือได้รับโทษอย่ำงอ่ืน หรือถูกเพิกถอนกำรลงทะเบียนเรียน 
(ทุนกำรศึกษำอำจถูกระงับไปจนถึงเมื่อมหำวิทยำลัยมีบทลงโทษ) 
   ๕.๑๒ มีผลกำรเรียนที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน หรือ อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถ
จะส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมท่ีหลักสูตรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
   ๕.๑๓ สถำนะของผู้รับทุนในกำรเป็นผู้อยู่อำศัยในญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปจำก “Student” 
   ๕.๑๔ ได้รับทุนจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ยกเว้น กรณีท่ีได้รับทุนช่วยเหลือกำรท ำวิจัย 
   ๕.๑๕ รัฐบำลไทยขอให้รัฐบำลญี่ปุ่นเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน 

  ๖.  เงื่อนไขกำรรับทุน 

     ทุนกำรศึกษำนี้เป็นทุนที่ให้โดยรัฐบำลญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีข้อผูกพัน หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกแล้ว
ไม่สำมำรถรับเงื่อนไขและสละสิทธิกำรรับทุนในภำยหลัง จะเป็นกำรกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของ
ประเทศไทยและโอกำสได้รับควำมช่วยเหลือในลักษณะดังกล่ำว 
                
           
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

 

 

ประกำศ  ณ  วันที่    ๕  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)   พัชรภำกร เทวกุล 
 

(หม่อมหลวงพัชรภำกร เทวกุล) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 


