(สำเนา)

(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
The Young Leaders’ Program (YLP)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
-------------------ด้วย สำนั กงาน ก.พ. ได้รั บแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ ปุ่น ประจำประเทศไทยว่า ในปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๔ (๒๐๒๑) รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น โดย Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (Monbukagakusho) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ระยะเวลาการศึก ษา ๑ ปี ระหว่างเดือนตุ ล าคม ๒๕๖๔ ถึงเดื อนกัน ยายน ๒๕๖๕ มี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate
Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ในสาขาวิชา ดังนี้
หน่วยที่ ๑
หน่วยที่ ๒

สาขา Public Administration หรือ Public Policy
สาขา Local Governance

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้คนละ ๑ หน่วย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัด
หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามเอกสารแนบ ๑ โดยเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระจำ
ไม่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง
๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี (นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
๒.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี หรือดีมาก
๒.๔ มีป ระสบการณ์ การทำงานในส่ วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 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 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวทางการสมัครได้
ตามเอกสารแนบ ๒ และทุนที่รับสมัคร
- หน่วยที่ ๑ สาขา Public Administration หรือ Public Policy ตามเอกสารแนบ ๓
- หน่วยที่ ๒ สาขา Local Governance ตามเอกสารแนบ ๔
๓.๒ กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
การสมั คร ได้แก่ ใบสมัคร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัว ข้อ “ทุน สำหรับ
ข้าราชการ/บุ คลากรภาครั ฐ ” หั วข้อย่ อย “ทุ นรั ฐบาลญี่ ปุ่ น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๔” โดยต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค รคั ด เลื อ กให้ ค รบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง พร้ อ มทั้ ง
ลงลายมื อ ชื่ อ ด้ ว ยตนเอง ทั้ งนี้ ให้ ร ะบุ ห มายเลขเอกสารตามลำดั บ ในข้ อ ๓.๓ ที่ บ ริ เวณมุ ม บนด้ า นขวา
และส่ งใบสมั ค ร หลั ก ฐานและเอกสารต่ าง ๆ ท างไป รษ ณ ีย ์ล งท ะเบีย น ด่ว น พ ิเ ศ ษ ( EMS) ไปที่
กลุ่ ม งานบริ ห ารการสอบทุ น ศู น ย์ ส รรหาและเลื อกสรร สำนั กงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติ ว านนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือนำส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน ก.พ.
ภายในวัน ที ่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๖๓ โดยสำนัก งาน ก.พ.จะถือ วัน ที่ ที่ ทำการไปรษณี ย์ต้น ทางประทั บตรา
รับเอกสาร หรือวันทีท่ กี่ ลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
๓.๓ หลักฐานและเอกสารที่ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ.
(๑) ใบสมั ค ร (ตามแบบที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น กำหนด) ๑ ชุ ด และสำเนาใบสมั ค ร
จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๖ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
ทีใ่ บสมัครและสำเนาใบสมัครทุกชุด
(๒) หนั งสื อรับรองจากผู้ บั งคับบั ญชาหรือ อาจารย์ที ่ป รึก ษา จำนวน ๒ ท่ าน
รวม ๒ ฉบับ พร้อมสำเนาฉบับละ ๓ ชุด
(๓) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ทีม่ ีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๔ ชุด
(๔) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๔ ชุด
(๕) สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๕ จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา
จำนวน ๓ ชุด กรณีที่ส่งผลการทดสอบประเภทอื่น ขอให้แนบหลักฐานการเทียบเคียงผลการทดสอบกับTOEFL
หรือ IELTS มาด้วย หากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ว่าจะได้รับผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่เท่าใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้ อมูลประกอบการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทย
(๖) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๔ ชุด
/(๗) เรียงความ …

๓

(๗) เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเหตุผลในการสมัคร แผนและเป้าหมาย
ในอนาคต รวมทั้งความคาดหวังจากการศึกษาในหลักสู ตรที่สมัคร ความยาวประมาณ๓ หน้ากระดาษ A๔
จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ชุด
(๘) คำตอบตามชุ ด คำถาม (Essay Questions) จำนวน ๑ ชุ ด พร้อ มสำเนา
จำนวน ๓ ชุด
(๙) ใบรั บรองสุ ขภาพ (ตามแบบที่ รั ฐบาลญี่ ปุ่ นกำหนด) จำนวน ๑ ชุ ด พร้อม
สำเนา จำนวน ๓ ชุด
(๑๐) หนั งสื ออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลื อกเพื่ อรับ ทุ น
จากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕
(๑๑) ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ หรือ ๔ ตามหน่วยทุนที่สมัคร
ทั้งนี้ ในการกรอกเอกสารต่าง ๆ ให้จัดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือที่ อ่านง่าย
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กระดาษขนาด A๔
๔. วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
๔.๑ สำนั กงาน ก.พ. จะเสนอรายชื่ อผู้ส มัครไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำ
ประเทศไทย
๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
จะเป็นผู้ประเมินใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ และสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔.๓ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ข้อ ๔.๒ ไปยังคณะกรรมการ Young Leaders’ Program ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับทุนอีกครั้ง
๔.๔ สถานเอกอัค รราชทูต ญี ่ปุ่น ประจำประเทศไทย จะแจ้งผลการคัดเลื อกไปยัง
สำนักงาน ก.พ. และผู้ได้รับทุน ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
๕. การเพิกถอนทุน
รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
๕.๑ เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
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 มีสัญชาติ …

๔

๕.๕ มีสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่น โดยที่ไม่ยืนยันว่าจะสละสัญชาติญี่ปุ่น เมื่อเดินทาง
ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว
๕.๖ มีแผนที่จะทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
หลังจากยื่นเอกสารการสมัครรับทุนนี้แล้ว
๕.๗ ลาออกจากการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ในระหว่าง
การสมัครคัดเลือก หรือก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาตามที่ได้รับทุน
๕.๘ ใช้หลักฐาน และเอกสารเท็จในการสมัคร
๕.๙ ละเมิดสัญญาที่ทำกับรัฐบาลญี่ปุ่น
๕.๑๐ ละเมิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุ ก
เป็นระยะเวลามากกว่า ๑ ปี
๕.๑๑ ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย หรือได้รับโทษอย่างอื่น หรือถูกเพิกถอนการลงทะเบียนเรียน
(ทุนการศึกษาอาจถูกระงับไปจนถึงเมื่อมหาวิทยาลัยมีบทลงโทษ)
๕.๑๒ มีผลการเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่า ไม่สามารถ
จะสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
๕.๑๓ สถานะของผู้รับทุนในการเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปจาก “Student”
๕.๑๔ ได้รับทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ยกเว้นการได้รับทุนช่วยเหลือในการทำวิจัย
๕.๑๕ รัฐบาลไทยขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน
๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีข้อผูกพัน หากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
แล้วไม่สามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิการรับทุน ในภายหลัง จะเป็น การกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียง
ของประเทศไทยและโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ชมนาด ศรีสวาสดิ์

(นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

