(สำเนา)

(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
The Young Leaders’ Program (YLP)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
-------------------ด้วย สำนั กงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ (๒๐๑๙) รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น โดย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (Monbukagakusho) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate
Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยที่ ๑
หน่วยที่ ๒

สาขา Public Administration หรือ Public Policy
สาขา Local Governance

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ไม่เกิน ๑ หน่วย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัด
หน่วยงานของรัฐ ตามเอกสารแนบ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำมิได้
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง
๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี (นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๒.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี หรือดีมาก
๒.๔ มีป ระสบการณ์ การทำงานในส่ วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(หากมีประสบการณ์ ๕ ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๒.๕ มีผลการทดสอบภาษาอั งกฤษ TOEFL iBT ที่ได้คะแนนไม่ ต่ำกว่า ๗๙ หรือ IELTS
Academic ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
๒.๖ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์
/๓. การรับสมัคร...

๒

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รศึก ษารายละเอีย ดเกี่ย วกับ แนวทางการสมัค รได้ต าม
เอกสารแนบ ๒ และทุนที่รับสมัครได้ ดังนี้
หน่วยที่ ๑ สาขา Public Administration หรือ Public Policy ตามเอกสารแนบ ๓
หน่วยที่ ๒ สาขา Local Governance ตามเอกสารแนบ ๔
๓.๒ ขอรับเอกสารการสมัครฉบับจริง ได้แก่ ใบสมัคร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มงาน
บริหารการสอบทุน ศูนย์ สรรหาและเลื อกสรร อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๗ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัน ที่ ๑๒ – ๒๗ กัน ยายน ๒๕๖๒ โดยนำผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในข้อ ๒.๕ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อขอรับใบสมัคร หรือ
หากผู้ใดไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น แต่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้นำหลักฐาน
การสมัครสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่กำหนดสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ มาแสดงต่อ
เจ้า หน้า ที่ส ำนักงาน ก.พ. แทน เว้น แต่ก รณี ไ ด้รับ การยกเว้น ตามข้อ ๙ ของเอกสารแนบ ๓ หรือ ๔
ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด
๓.๓ กำหนดการและวิธีการยื่น ใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมั ค รคั ดเลื อ กให้ ครบถ้ วนและถู กต้อ ง พร้อมทั้งลงลายมื อชื่อ ด้ว ยตนเอง โดยระบุ ห มายเลขเอกสาร
ตามลำดับในข้อ ๓.๔ ที่บริเวณมุมบนด้านขวา และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ไปที่กลุ่มงานบริหาร
การสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวัน ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
โดยสำนักงาน ก.พ.จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากผู้สมัครนำส่ง
เอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
๓.๔ หลักฐานและเอกสารที่จะต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. มีดังนี้
(๑) ใบสมัคร (ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด) ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนาใบสมัคร
จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดรูปถ่ายที่มีความชัดเจน ขนาด ๖ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ทีใ่ บสมัครฉบับจริงและ
สำเนาใบสมัครทั้ง ๓ ชุด
(๒) หนั งสื อรับรองจำนวน ๒ ฉบั บ จากผู้ บั งคับบั ญชาหรือ อาจารย์ที ่ป รึก ษา
พร้อมสำเนาฉบับละ ๓ ชุด
(๓) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ทีม่ ีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ชุด
(๔) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ชุด
(๕) สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๕ จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา
/จำนวน ๓ ชุด …

๓

จำนวน ๓ ชุด กรณีที่ส่งผลการทดสอบประเภทอื่น ขอให้แนบหลักฐานการเทียบเคียงผลการทดสอบกับTOEFL
หรือ IELTS มาด้วย หากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ว่าจะได้รับผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่เท่าใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทย
(๖) สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๔ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่ แล้ว) หรือ
สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๔ ชุด หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๔ ชุด
(๗) เรีย งความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีความยาวประมาณ ๓ หน้ากระดาษ A4
เกี่ยวกับเหตุผลในการสมัคร แผนและเป้าหมายในอนาคต รวมทั้งความคาดหวังจากการศึกษาในหลักสูตรที่
สมัคร จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ชุด
(๘) คำตอบตามชุ ด คำถาม (Essay Questions) จำนวน ๑ ชุ ด พร้อ มสำเนา
จำนวน ๓ ชุด
(๑๐) ใบรั บรองสุ ขภาพ (ตามแบบที่ รั ฐบาลญี่ ปุ่ นกำหนด) จำนวน ๑ ชุ ด พร้อม
สำเนาจำนวน ๓ ชุด
(๑๑) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕
(๑๒) ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)
รายละเอียดตามเอกสารแนบเอกสารแนบ ๓ หรือ ๔ ตามหน่วยทุนที่สมัคร
ในการกรอกเอกสารต่ า ง ๆ ขอให้ จั ด พิ ม พ์ หรื อ เขี ย นด้ ว ยลายมื อ ที่ อ่ านง่า ย
และให้กรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กระดาษขนาด A4
๔. วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
๔.๑ สำนักงาน ก.พ. จะเสนอรายชื่อผู้สมัครไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำ
ประเทศไทย
๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
จะเป็นผู้ประเมินใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ และจะสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ ประเทศไทย
ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
๔.๓ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จะเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจาก
ข้อ ๔.๒ ไปยังคณะกรรมการ Young Leaders’ Program ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับทุนอีกครั้ง
๔.๔ สถานเอกอัค รราชทูต ญี ่ปุ่น ประจำประเทศไทย จะแจ้งผลการคัดเลือกไปยัง
สำนักงาน ก.พ. และผู้ได้รับทุน ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๕. การเพิกถอนทุน
รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
/๕.๒ ไม่สามารถ …

๔

๕.๒ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้ตามวันที่ GRIPS กำหนด
๕.๓ ได้ลงทะเบียนเรียนหรือกำลังจะลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิ ทยาลัย
ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักเรียนต่างชาติด้วยทุนส่วนตัว ในระหว่างที่สมัครรับทุนนี้หรือกำลังจะรับทุนนี้
๕.๔ มีแผนที่จะรับทุนจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ซึ่งหมายรวมถึง
รัฐบาลไทยด้วย เพิ่มเติมจากทุนที่ได้รับจาก MEXT เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว
๕.๕ มีสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่น โดยที่ไม่ยืนยันว่าจะสละสัญชาติญี่ปุ่น เมื่อเดินทาง
ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว
๕.๖ มีแผนที่จะทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
หลังจากยื่นเอกสารการสมัครรับทุนนี้แล้ว
๕.๗ ลาออกจากการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในช่วงเวลา
ระหว่างการสมัครคัดเลือก หรือ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาตามที่ได้รับทุน
๕.๘ ส่งหลักฐาน และเอกสารที่ใช้ในการสมัครที่เป็นเท็จ
๕.๙ ละเมิดสัญญาที่ทำกับรัฐบาลญี่ปุ่น
๕.๑๐ ละเมิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก
เป็นระยะเวลามากกว่า ๑ ปี
๕.๑๑ ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย หรือได้รับโทษอย่างอื่น หรือถูกเพิกถอนการลงทะเบียนเรียน
(ทุนการศึกษาอาจถูกระงับไปจนถึงเมื่อมหาวิทยาลัยมีบทลงโทษ)
๕.๑๒ มีผลการเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าไม่สามารถ
จะสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด
๕.๑๓ สถานะของผู้รับทุนในการเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปจาก “Student”
๕.๑๔ ได้รับทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ยกเว้น กรณีที่ได้รับทุนช่วยเหลือการทำวิจัย
๕.๑๕ รัฐบาลไทยขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน
๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีข้อผูกพัน หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
ไม่สามารถรับ เงื่อนไขและสละสิทธิการรับ ทุน ในภายหลัง จะเป็น การกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของ
ประเทศไทยและโอกาสได้รับความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

พัชรภากร เทวกุล

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

