
 
 
 
 
 
                                               
 
                                        ประกาศมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ  กมลาศน์ 
                                              ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
    เรื่อง  การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาประจ าปี 2563                                                                           

…………………………………………………. 
      ด้วย  มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  มีความประสงค ์
จะใหทุ้นส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์  แก่     นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา 
ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  จ านวน 6 ทุนๆ ละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้สมัครจะ 
ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบตัิดังตอ่ไปนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทนุ 
     1.1 เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน 

1.2 ก าลังศึกษา ในระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในสถาบันศึกษาพยาบาลประเทศไทย 
     1.3 โครงการวิจัยมีประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล 
 

2. ก าหนดการรับสมัคร 
     2.1 ก าหนดการเปิดรับสมคัร  ตั้งแต่  วันที่ 15  กันยายน 2563 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2563  โดยขอให้ผู้สมัคร 
ขอรับทุนติดต่อขอใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  ส านักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
เลขที่ 21/12  ถนนรางน้ า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  หรือ Download  ใบสมัคร ที่ www.thainurse.org 
      2.2 ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด  ให้ติดต่อและยืน่ใบสมัครทางไปรษณีย์      
ภายในก าหนดเวลาตาม  ข้อ  2.1 
 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน ดังนี ้
 3.1  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ก าลังศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ จากส านักทะเบียน 
 3.2  ส าเนาบัตรสมาชิกตลอดชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
 3.3  ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 3.4  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2”x 2” ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  2  รูป 

     3.5  โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Research Proposal)  ที่ได้รับการรับรองการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ และลงนามโดยประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  จ านวน  2  ชุด 
 
                 ประกาศ  ณ  วันที่    15    กันยายน    2563                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         
                                                  (  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ ) 
                                         ประธานกรรมการมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ  กมลาศน์ 

          ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
 
 



                                                                                              
 

 
                                                              
 

 
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี 2563 

            -…………………………………………. 
1. ชื่อ(นาย,นาง,นางสาว)………… ……………………………..…...นามสกลุ………………………………………………………………… 
สมาชิกตลอดชีพของสมาคมพยาบาลฯ เลขที่……………………………………………….สมัครเมื่อวันที่.................................... 
2. บ้านเลขท่ี……………….ซอย…………………................ถนน.............…………………ต าบล/แขวง...........…………………….. 
อ าเภอ/เขต………………………….........จังหวัด………………………….รหัสไปรษณีย์……………… ........โทรศัพท.์...................... 
...............................................โทรสาร………………………………………….Email…………………………………………………………. 
3. สถานที่ท างาน…………………………… ………………………………. ตั้งเลขที.่.....…………….ซอย………………………………….. 
ถนน...............................................ต าบล/แขวง…………..……………………….อ าเภอเขต……………………………....................
จังหวัด…………..……........................รหสัไปรษณีย์………….…………… โทรศัพท์……………………………..……(ติดต่อสะดวก)
โทรสาร……………………..…Email………………………………………………… 
4.   สถานภาพสมรส       (   )   โสด              (    ) คู่                  (    )  หม้าย           (     )  หย่า 
5.   ประวัติการศึกษา 

หลักสูตร สถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ พ.ศ.ที่ส าเร็จ 

    
    
    
    

    
 
6. ประสบการณ์งานในวิชาชีพ 

ต าแหน่ง สถาบัน ระยะเวลา 

   
   
   
   
   

   

 
 



 
 

                   -2- 
 

7. ประสบการณ์อื่น............................................................................................................................. ..........................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. การเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมวิชาชีพ................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 
9. ขณะนี้ก าลังศึกษาในระดับปริญญา………………………………. ....สาขา................................................................................. 
คณะ/สถาบัน………………………………………………………. … …………………....…ชั้นปีที…่……………………………………………………… 
10. เป้าหมายการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ลงชื่อผู้รับรอง  1 ……………………………………………………         ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………….. …………                   
                    (…………………………………………….… …)                      (…………………………………………………….) 
                  2……………………………….……………………                                                                                    
                    (……………………………..…………..………  )                  
 
 
 



                     
แบบเสนอโครงการท าวิจัย 

เพื่อขอรับทุนส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัย 
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ  กมลาศน์  ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี…………………………………………. 
ข้อ 1.    ชื่อโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………...................................................................... 
.………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ 2. ประเภทของการวิจัย 
      (   )   การศึกษาพยาบาล               (    )   การปฏิบัติพยาบาล 
      (   )   การบริหารการพยาบาล               (    )   การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
ข้อ 3. ประวัติหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย 
 ชื่อ / นามสกุล  (ระบุนาย / นาง / นางสาว)  
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
เลขที่สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ………………………………………………………………….....................................
คุณวุฒิ…………………………………………………............................................................................................... ......................
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สังกัด………………………………………………….…โทรศัพท์………………..……………………  โทรสาร……………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………ซอย………………  ถนน…………………………ต าบล / แขวง…………………….. …..อ าเภอ /เขต
...........................................จังหวัด..............………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………………………. 
 ประสบการณ์ในการวิจัย........................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ระบุแหล่ง)………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ 4. รายละเอียดที่เก่ียวกับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
           4.1ความส าคัญและที่มา………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
                                                                                                                                           2    
                                                                                                                                  

 4.2 วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..           
 4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………………….......................................... ... 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง........................................................................................................  
      .............................................................................................................. ................................................... 

            4.5 วิธีด าเนินการวจิัย 
  4.5.1 งานวิจัย……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                  4.5.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………………………………. 
                  4.5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย............................................................................................. ………….. 
                              วธิีเก็บรวบรวมข้อมูล…………………………………………………………………………………………………. 
                      การวิเคราะห์ข้อมูล………………………………………………………………………………………………………………. 

 4.6  ระยะเวลาท าการวิจัย...........………..…..ปี ตั้งแต่เดือน, ปี……..…………….ถึงเดือน, ปี…………………………… 
 4.7  แผนการด าเนินการวิจัยตลอดโครงการ (ระบุระยะเวลาและการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนโดย  
      ละเอียด)…………………………………………………………………………………………………………………………............ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 4.8  สถานที่จะท าการวิจัย ทดลอง หรือเก็บข้อมูล……………………………………….............................................. 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  4.9  รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อ 5.    ลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้ขอรับทุน………………………………………………………………………………………..…. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้อ 6 .    ความคิดเห็น / ลายมือชื่อ / ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าโครงการระดับตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายการ 
            พยาบาล / คณบดี  (หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า)…………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 วัน เดือน ปี ที่เสนอขอทุน…………………………………………………………………....................................................... 
 

ข้อ 7.    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 (   )  โครงการวิจัย 
 (   )  อ่ืนๆ 
                                                      ....................................... 
                                            
   



  
     
 
 
 
 
 

                  
                                                                                                  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


