
 
 

ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  การให้ทุนสนับสนุนการด าเนินการวิจัย  ประจ าปี  2563 

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

ด้วยตามระเบียบสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย แก่สมาชิก
ของสมาคมฯ  โดยสมาคมฯ  มีนโยบายให้สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ได้ท าการวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาล  ตลอดจนแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  จึง
ได้ออกประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปี  2562  ดังนี้ 

1. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และมีบัตรประจ าตัวสมาชิก
ตลอดชีพ 

2. ผู้ขอรับทุน จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย แก่สมาชิกของสมาคมฯ   

3. ผู้ขอรับทุน จะต้องท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  ตามแบบ ว. 2  และปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาฯ 
4. ผู้ขอรับทุน ต้องเสนอโครงร่างการวิจัย  โดย กรอกรายละเอียด  ตามแบบ ว1  ของสมาคมฯ ซึ่งมีเงื่อนไข   

ดังนี้   
4.1  เป็นงานวิจัยที่สามารถท าได้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  โดยใช่งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
  ของนิสิต  นักศึกษาทุกระดับ  และไม่ใช่งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

  4.2.  ผลการศึกษาวิจัย  ต้องเป็นประโยชน์ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  4.3.  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้าโครงการ  และคณะวิจัยทุกคน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลทั้ง 
  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ เลขที่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
  กระทรวงสาธารณสุข  หน่วยงานที่สังกัดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก   
         โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ มือถือ และ E – mail ประสบการณ์ในการวิจัย เช่น เคยเป็นหัวหน้า
  โครงการวิจัย หรือเป็นผู้ร่วมโครงการการวิจัยมาแล้วกี่เรื่องพร้อมทั้งระบุชื่อเรื่อง งานวิจัยที่ตีพิมพ์
  เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  และงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันกรณีที่เป็น
  นักวิจัยใหม่ยังไม่มีผลงานวิจัย และงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ ต้องระบุรายละเอียด
  เร่ืองนี้ 

    4.4.  ผู้วิจัยต้องเขียนรายละเอียดของโครงการวิจัยตามหัวข้อ  ในแบบ ว.1 โดยก าหนดขนาด   
  อักษร  16  Angsana UPC  ความยาวของโครงร่างงานวิจัยไม่เกิน  20  หน้า  

  4.5.  กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณามีมติ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขบางประเด็น ให้ผู้ขอ   



 รับทุนสนับสนุนรีบด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และส่งกลับไปยัง สมาคมฯ  เพื่อ        
 ทางสมาคมฯจะได้ส่งเงินสนับสนุนให้ท่าน ตามระเบียบวิธีการจ่ายเงินสนับสนุน ของสมาคมฯ  ต่อไป 

4.6. ต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานต้นสงักัด 
 
 

5. เอกสารที่ต้องส่งให้สมาคมฯ ได้แก่ 
5.1. โครงร่างวิจัย   จ านวน 6 ชุด 
5.2   ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ตลอดชีพ พร้อมรับรอง    
       ส าเนาด้วย  1   บับ  

             6. ก าหนดระยะเวลา ผู้วิจัยจะต้องส่งโครงร่างการวิจยั ให้สมาคมฯ ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563  เท่านั้น   
     จึงจะ ได้รบัการพิจารณาสนบัสนนุ โดยพิจารณาจากประทบัตราของไปรษณีย์ ในวนัที่ส่งเอกสาร 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่   4 พฤศจิกายน  2562 
 

                                                                                                                    
                      
                                                                                   (ดร. ดาราพร   คงจา) 
                  นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

13 ธ.ค.59 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
ระเบียบ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  แก่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
---------------------------------------------------- 

 
  ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายให้สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข  ท าการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอน   การปฏิบัติการพยาบาล  ตลอดจนแสวงหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ออกระเบียบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย แก่สมาชิกของสมาคมฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อ    1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  และมีบัตรประจ าตัว 

สมาชิกตลอดชีพ  
             ข้อ 2.  ลักษณะงานวิจัย  เป็นงานวิจัยมีระยะเวลาการท าวิจัยไม่เกิน  1  ปี   นับจากวันท าสัญญาขอรับทุนวิจัย  เป็น
งานวิจัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  และไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิต นักศึกษาทุกระดับ 
            ข้อ  3.   ประเภทของงานวิจัย ดังนี้ 

3.1. การเรียนการสอนทางการพยาบาล 
3.2. การบริหารการพยาบาล / การบริหารการศึกษา 
3.3. การปฏิบัติการพยาบาล 
3.4. การสาธารณสุข  

   ข้อ  4.   ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย 
  4.1  ผู้ขอรับทุนต้องเขียนโครงร่างการวิจัยตาม แบบ ว.1  เสนอผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้
        ขอรับทุนสังกัดอยู่  เพื่อให้ค ารับรอง 
  4.2  ผู้ขอรับทุนส่งโครงร่างการวิจัย ตามข้อ 3.1 ส่งไปยัง  “นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวง 
        สาธารณสุข  อาคาร 4 ชั้น 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000”  
  4.3  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แต่งตั้งโดยสมาคมฯ  จะเป็นผู้ตรวจโครงร่างการวิจัย  เพื่อพิจารณาให้
        ข้อคิดเห็น และเสนอผลการพิจารณาโครงร่างวิจัยต่อสมาคมฯ  เพื่อให้การสนับสนุนต่อไป 
  4.4  ผลการตัดสินการให้ทุนของสมาคมฯ   ให้ถือเป็นที่สุด และทางสมาคมฯ  จะแจ้งผลให้ผู้ขอรับทุนทราบ 
        พร้อมแบบสัญญารับทุน  แบบ ว.2 



  4.5  ผู้ขอรับทุนที่โครงร่างผ่านการพิจารณาสมควรได้รับการสนับสนุนการวิจัย  จะต้องท าสัญญาตามแบบ  
        ว.2   กับสมาคมฯ  โดยท่านจะต้องสัญญาว่า จะด าเนินการท าการศึกษาวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน  
             ระยะเวลาที่ก าหนด 
 ข้อ 5. เงินสนับสนุน  มีวงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน  30,000  บาท  ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
          พิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 ข้อ 6.  ระเบียบวิธีการจ่ายเงินสนับสนุน  แบ่งเงินออกเป็น  2  งวด  ดังนี้ 
  6.1  งวดที่ 1  เมื่อผู้ขอรับทุน ได้ เสนอโครงร่างการวิจัย  บทที่ 1 – 3  และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        พิจารณาแล้วเห็นสมควรได้รับการสนับสนุนโดยไม่มีการแก้ไขโครงร่าง  

ส าหรับกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขบาง 
 ประเด็น ให้ผู้ขอรับทุนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ทางสมาคมฯ จะจ่ายเงินสนับสนุนจ านวน 30 - 50%  
 ของเงินที่ได้รับการสนับสนุน 
  6.2  งวดที่ 2  เมื่อผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ  และส่งงานวิจัย บับสมบูรณ์ให้กับสมาคมฯ  ทางสมาคมฯ  
         จะจ่ายเงินสนับสนุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด 
 ข้อ 7.  กรรมสิทธิ์ และการเผยแพร่ 
  7.1  เมื่อผู้วิจัยจะตีพิมพ์งานวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องลงข้อความว่า  “งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก 
         สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข”  ลงที่ปกของเอกสารงานวิจัยด้วย 
  7.2  ส่ง บับสมบูรณ์  จ านวน 1 เล่ม  และ CD จ านวน 1 แผ่น  ให้กับสมาคมฯ 
  7.3  ส่งสรุปรายงานการวิจัย  จ านวนไม่เกิน  12  หน้ากระดาษ  A4  ก าหนดอักษร  16  Eucrosai UPC
        จ านวน  6  ชุด  เพื่อสมาคมฯ  ส่งให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พิจารณาตามความ      
        เหมาะสมในการน าลงตีพิมพ์ในวารสาร  ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และ     
        เผยแพร่ต่อไป 
 
      ประกาศ  ณ  วันที ่   5    มีนาคม  2553 
 

                                        
                    (นางสาวดาราพร   คงจา) 
                นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            13 ธ.ค.59 
 
 

         แบบ ว. 1 

 

แบบเสนอโครงการวิจยั 

เพื่อขอรบัทนุอดุหนนุการวจิยัจากสมาคมศษิยเ์กา่พยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ 

……………………………….. 

 

1.  ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) 

…………………………………………………………………………………………

……......... 

            (ภาษาอังกฤษ) 

…………………………………………………………………………………………...

........ 

 

2. ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี 

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

... 

 

3. ประเภทของงานวิจัย 

 

 การเรียนการสอนทางการพยาบาล    

    การบริหารการพยาบาล / การบริหารการศึกษา 

 การปฏิบัติการพยาบาล   

    การสาธารณสุข   
   

4. ประวัตหิัวหน้าโครงการและคณะวิจัย (โปรดระบุรายละเอียดของผู้วิจัยทุกคน) 

ชื่อ / นามสกุล (ระบ ุนาย/นาง/นางสาว) (ภาษาไทย) 



………………………………………………………………………….. 

(ภาษาอังกฤษ) 

………………………………………………………………………………………

…………………………. 

- สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  เลขที่

สมาชิก……………………………………………………. 

-  วุฒิการศึกษา………........……………………… 

………………………………………………………………………. 

- ต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งบริหาร 

………………………………………………………………………………….…

. 

- สถานที่ปฏิบัติงาน …………………………………………. โทรศัพท์ 

………………… E – mail …………………….. 

- ประสบการณ์ในงานวิจัย 

……………………………………………………………………………………

…………….. 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่แล้ว 

……………………………………………………………………………..…. 

- งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………..……... 

 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุน 

5.1  ความเป็นมา และความส าคัญ

...………………………………………………………………………………

.….. 

5.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

…………………………………………………………………………………



….……. 

5.3  ค าถามการวิจัย

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

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

5.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ระบุรายละเอยีดพอสังเขป  แต่ไมใ่ช่เขียนหัวข้อ) 

………………………………………. 

5.5  สมมติฐาน (ถ้ามี) 

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

.......….............. 

5.6  ขอบเขตการวจิัย (ระบุรายละเอียดพอสังเขป  แต่ไม่ใช่เขียนหัวข้อ) 

……………………………………………….. 

5.7   นิยาม ศัพท์เฉพาะ................... 

…………………………………………………………………………………

…. 

5.8   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

………………………………………………………..…………………... 

5.9   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ……………………. 

…………………..………………………………………….………….. 

5.10  วธิีด าเนินการวิจัย  

1. ลักษณะงานวิจัย (Research 

Design).......…………………………………………..………………

…... 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

………………………………………………………..………..………

………. 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

……………………………………………………………..……………

…...…… 



4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

…………………………………………………………………..………

……………. 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

…………………………………………………………….……………

………………. 

5.11  เอกสารอ้างอิง

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

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

 

6.  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ(ระบุระยะเวลาและการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนโดย

ละเอียด) และระยะเวลาของการท าวิจัย 

     

………………………………….………………………………………………………

……………………….………….……. 

 

7.  รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ  

     

………………………………………………………………………………………….

……………….…………………...... 

 

8.  แนวการตีพิมพ์เผยแพร่ (โปรดระบุชื่อวารสาร และชว่งเวลาที่จดัท าต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์แล้วเสร็จ) 
     ............................................................................................................................. ..................................................................... 

  

9. ค าชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

……………………………………………………………….…………………………

…….………. 

 



10. ลายมือชือ่หัวหน้าโครงการ

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

……..…… 

 

11. ค ารับรองของผูบ้ังคับบัญชา พร้อมลายมือชื่อ

ผู้บังคับบัญชา.……………………………………………………..………..… 

 

หมายเหต ุ -   แนบเอกสาร ว. 1  จ านวน  4  ชุด 
  -   ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  1  ชุด (เซ็นรับรองส าเนาด้วย) 
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