
 

แบบส ำรวจควำมจ ำนงขอรับกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ 

(เงินงบประมำณกองทุนพัฒนำน  ำบำดำล) 

 

1. สังกัดที่ขอรับการจัดสรร 

 ส านัก/กอง/ศูนย์/สทบ. เขต. ................................................................ .............................................. 

2. สาขาวิชาที่ขอรับการจัดสรรทุน 

 2.1)............................................................................ 

 2.2)............................................................................ 

2.3)........................................................... ................. 

3. เหตุผลที่ขอรับการจัดสรรทุน 

(โปรดระบุเหตุผล ความจ าเป็นเร่งด่วน และความเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน  าบาดาลที่ขอรับการจัดสรร) 

 3.1 วัตถุประสงค์ในการขอรับทุน (โดยละเอียด) 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ............................................................................ ............... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  3.2 สาขาวิชาที่ขอรับการจัดสรรทุนมีความสอดคล้องกับภารกิจของกรมทรัพยากร    
น  าบาดาลอย่างไร  

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ............................................................................ ............... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  3.3 สาขาวิชาที่ขอรับการจัดสรรทุนมีความส าคัญต่อการผลักดันภารกิจของส่วนราชการอย่างไร 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  3.4 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ/งาน/โครงการ/แผนงาน ที่จะมอบหมายให้ผู้รับทุนปฏิบัติภายหลังส าเร็จการศึกษา
(ต้องสอดคล้องกับเหตุผลตามขอ้ 3 หากมีรายละเอียดโครงการที่จะมอบหมายให้นักเรียนทุนปฏิบัติ ขอให้แนบ
โครงการดังกล่าวมาด้วย) 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. จ านวนข้าราชการ ของส านัก/กอง ในสาขาวิชาเดียวกันและใกล้เคียงกับการขอจัดสรรทุน ที่จะเกษียณอายุ     
    ราชการภายในปีงบประมาณ.......................................จ านวน............................คน 

6. จ านวนข้าราชการทั งหมดของส่วนราชการ (ส านัก/กอง/ศูนย/์สทบ. เขต.) แห่งนี .................................คน 

7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 

  ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................... ต าแหน่ง............................................. 

  โทร.................................................โทรสาร.................................... 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจควำมจ ำนงขอรับกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ  
สังกัดที่ขอรับการจัดสรร................................................................ ............................................................................................... 

ส านัก/กอง/ศูนย/์สทบ. เขต. ................................................................ ....................................................................................... 

กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน (1)  ข้าราชการ      อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................. 
รายละเอียดของทุนศึกษาที่ขอรับการจัดสรร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(4) 

เหตุผลความจ าเป็น 
ในการขอรับทุน 

(5) 

ทุนดังกล่าวสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 

(6) 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
(2) 

วิชาเอก/เน้นทาง ระดับการศึกษา 
(3) 

ประเทศ สถานศึกษาท่ีเปิดสอน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ยุทธศาสตร์รัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 
     ยุทธศาสตร์ที่ 8 
     ยุทธศาสตร์ที่ 9 
     ยุทธศาสตร์ของกรม
ทรัพยากรน  าบาดาล   
ได้แก.่............. (ระบุ) 
................................... 
     อ่ืนๆ ได้แก่........... 
................(ระบ)ุ.......... 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ประสานงานเกี่ยวกับทุนนี  ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................ต าแหน่ง.......................................ฝ่าย.......................................
ส านัก/กอง....................................................โทร.................................................โทรสาร.................................... 

หมำยเหตุ  ค าชี แจง-การกรอกแบบแสดงความจ านงฯ-ทุนศึกษา มีในเอกสารแนบท้าย 



ค าชี แจง-แบบส ารวจความจ านงขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา  
 (1) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทนุ 

โปรดระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้รับทุนศึกษา โดยใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง       หนา้กลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ 
 - กลุ่มเป้าหมายที่เปน็ข้าราชการ 

ต้นสังกัดควรมีข้าราชการที่มีคณุสมบัติที่จะสมัครสอบรบัทุนได้และพร้อมไปศึกษาทั งในประเทศและต่างประเทศ 
คุณสมบัติเบื องตน้ของผู้สมัครไปศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก (อายุและคะแนน) 
1) อายุนับถึงวนัปดิรับสมัครไม่เกิน 40 ปี 
2) กรณีไปศึกษาปริญญาโท ต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี มี G.P.A. ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือร้อยละ 70 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี  
3) กรณีไปศึกษาปริญญาเอก ต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาโท มี G.P.A. ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี  

(2) หลักสูตร / สาขาวิชา 
 2.1) ชื่อหลักสูตร / สาขาวชิา และวิชาเอก/เน้นทาง ให้ระบุชือ่ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการหาสถานศกึษาในต่างประเทศ และจะต้องเป็นสาขาวิชาที่
มีเปิดสอนอยู่จริงโดยจะต้องระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาดงักล่าวและแนบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรของสถาบนัการศึกษาดังกลา่วเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 2.2) ควรเป็นสาขาวชิาใหม่ๆ ทีไ่ม่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย (กรณีศึกษาในตา่งประเทศ) หรือมีแต่ระบบการศึกษาของไทยยังเข้มแข็งสู้ตา่งประเทศไม่ได้ และไม่
สนับสนนุให้ไปศึกษาในสาชาวิชาที่ประเทศไทยมีการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในประเทศ เช่น MIS / Information Technology Management / 
Database / ภาษาต่างๆ เป็นตน้ 
(3) ระดับการศึกษา 
 3.1) ให้ก าหนดเป็นระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ระดับใดระดับหนึง่เพียงระดับเดียว 
 3.2) กรณีศึกษำระดับปรญิญำเอก ต้นสังกัดจะต้องมีเหตผุลทีช่ัดเจนถึงควำมจ ำเป็นต้องใชผู้ม้ีศักยภำพระดับปริญญำเอกดว้ย 
(4) คุณสมบัติของผูส้มัคร 
 ให้ระบุวุฒิการศึกษาทุกวฒุิการศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชานั นๆ ได้ตรงทีสุ่ด (เชน่ ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ เป็นต้น) หากมีบางวุฒิการศึกษา
ที่จะต้องใช้เวลาศึกษาวชิาพื นฐานจ าเปน็ (prerequisite) ก็ขอให้ใช้เวลาน้อยที่สุด ทั งนี  หากต้นสังกัดต้องการเฉพาะเจาะจงบางวุฒิการศึกษา ขอให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย 
(5) เหตุผลความจ าเป็นในการขอรับทุน 
 5.1) ให้ระบุว่า ทุนดังกล่าวมีความจ าเปน็ต่อกรมทรัพยากรน  าบาดาลและสอดคล้องกับแผนการเตรียมก าลังคน/แผนการใช้ก าลังคน/แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคลในภาพรวม
ของกระทรวง รวมทั งสนบัสนนุโครงการส าคัญของรัฐบาลอย่างไรบ้าง พร้อมแนบเอกสารประกอบ 
 5.2) ให้แนบเอกสารอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาค าขอด้วย ไดแ้ก่ 
   - แผนงาน/โครงการ และภารกิจที่ชัดเจนที่จะมอบหมายให้นักเรียนทุนปฏิบัติภายหลังส าเร็จการศึกษา 
   - อื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
(6) ให้ระบุว่าทนุที่ขอนั นๆ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ / สนบัสนุนยุทธศาสตร์ตา่งๆ อะไรบ้าง โดยใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง       และ/หรือ      หน้ายุทธศาสตร์ที่
ต้องการ 
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