BRAND’S Health Research Awards 2018
เปิดรับสมัครผลงานวิจยั มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี
ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ผูก้ อ่ ตัง้ ทุนวิจยั BRAND’S Health Research Awards 2018
(เดิมชือ่ ทุน Cerebos Awards) และคณะกรรมการพิจารณาทุน ขอเชิญผูส้ นใจส่งผลงานขอรับทุนวิจยั BRAND’S Health Research
Awards 2018 ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ
ทัว่ ไป
ทัง้ นีท้ างโครงการฯ ขอเชิญชวนผูส้ นใจขอรับทุน โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจยั (ตามแบบฟอร์มด้านล่าง จำ�นวน 3 ชุด
พร้อมแผ่นซีดี 1 ชุด) มาได้ตง้ั แต่วนั นีถ้ งึ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นี้ ที่ ประธานกรรมการโครงการทุนวิจยั BRAND’S Health Research
Awards 2018  เลขที่ 140/1 อาคารเคีย่ นหงวน 2 ชัน้ 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2079-7900
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ทh่ี ttp://www.brandsworld.co.th

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนวิจยั BRAND’S Health Research Awards 2018
1. ทุนวิจยั นีม้ ชี อ่ื ว่า “BRAND’S Health Research Awards 2018”
2. ทุนนีม้ จี �ำ นวนเงินทัง้ สิน้ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อปี สามารถ
แบ่งให้ส�ำ หรับโครงการวิจยั ไม่เกิน 5 โครงการต่อปี
3. คณะกรรมการพิจารณาทุน ได้แก่
1) ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล
ประธานคณะกรรมการฯ
2) แพทย์หญิงคุณสวรรยา เดชอุดม
กรรมการ
3) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
กรรมการ
4) รศ.ดร.นัยพินจิ คชภักดี
กรรมการ
5) ศ.นพ.สุรเดช หงส์องิ
กรรมการ
6) รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
กรรมการ
7) ศ.นพ.รุง่ โรจน์ พิทยศิริ
กรรมการ
8) รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
กรรมการ
9) รศ.ภก.ดร.มนัส พงศ์ชยั เดชา
กรรมการ
10) ศ.ดร.สุวมิ ล กีรติพบิ ลู
กรรมการ
11) ศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู
กรรมการ
12) ผศ.ดร.สุนาฏ เตชางาม
กรรมการ
13) ผศ.ดร.เรวดี จงสุวฒ
ั น์
กรรมการ
14) ดร.สุภจั ฉรา นพจินดา
กรรมการ
15) ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
กรรมการ
16) รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ
กรรมการ
17) พอ.หญิง ดร.วาสนา นัยพัฒน์
กรรมการ
18) ดร.ชุตมิ า ปัญญาพินจิ นุกรู
กรรมการ
19) รศ.ชวลิต รัตนกุล
กรรมการ
20) ผศ.ดร.เอกราช บำ�รุงพืชน์
กรรมการ
21) อาจารย์ศลั ยา คงสมบูรณ์เวช
กรรมการและเลขานุการ
4. ผูท้ จ่ี ะขอทุนวิจยั ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอโครงการตามหัวข้อ ตามแบบ
เสนอโครงการ พร้อมสำ�เนาจำ�นวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1 ชุด สำ�หรับการ
พิจารณาคัดเลือกรอบแรก
5. โครงการที่จะขอรับทุนต้องเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และยา รวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคทีม่ ผี ลต่อ

โภชนบำ�บัดและการส่งเสริมสุขภาพ โดยก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ เพือ่ การ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
6. ผูข้ อรับทุนวิจยั จะเสนอโครงการรับทุนวิจยั BRAND’S Health Research
Awards 2018 ได้เพียง 1 โครงการในแต่ละปี โดยต้องไม่มชี อ่ื ในโครงการอืน่ ที่
จะเสนอขอทุน BRAND’S Health Research Award 2018 ในปีนน้ั ๆ อีก
7. การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นการตัดสินขัน้ เด็ดขาด
8. แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสามารถกำ�หนดได้ดงั นี้
8.1 ให้ในรูปคะแนน
8.2 โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ
8.2.1 การนำ�ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ไป (Impact Factors) คะแนน
เต็ม 30 คะแนน
8.2.2 ความคิดริเริม่ (Innovation) คะแนนเต็ม 20 คะแนน
8.2.3 โอกาสทีง่ านวิจยั จะทำ�ให้ส�ำ เร็จ (Feasibility) คะแนนเต็ม 20
คะแนน
8.2.4 ความสำ�คัญทางวิชาการ วิธกี ารวิจยั และการดำ�เนินงาน
(Academic Quality) คะแนนเต็ม 30 คะแนน
9. การแบ่งจ่ายเงินของทุนวิจยั จะแบ่งให้เป็นระยะ ดังนี้
9.1 ระยะแรก หลังได้รบั พิจารณาให้ทนุ เป็นจำ�นวน 40% ของทุนทีไ่ ด้
รับทัง้ หมด
9.2 ระยะทีส่ อง จะได้รบั เงินอีกจำ�นวน 40% ของทุนทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
หลังจากมีการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ทีน่ า่ พอใจภายใน 3-6 เดือน
9.3 ระยะทีส่ าม จะได้รบั เงินอีกจำ�นวน 20% ของทุนทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
หลังจากงานวิจยั ได้รบั การพิจารณารับตีพมิ พ์ในวารสารซึง่ เป็นทีย่ อมรับแล้ว
(ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั ทุน)
10. หลังจากทำ�วิจยั เสร็จสิน้ แล้ว ให้ผไู้ ด้รบั ทุนส่งรายงานผลงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ และรายงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์
สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในประเทศ หรือต่างประเทศให้
แก่คณะกรรมการและให้มกี ารแสดงกิตติกรรมประกาศชือ่ ทุนในงานวิจยั นัน้ ๆ
11. โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนจะเป็นโครงการทีร่ บั ทุนจากแหล่งทุนอืน่ ๆ
อีกก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของทุนเดิมมา
แสดงให้แก่คณะกรรมการพิจารณาทุนด้วย

แบบเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนวิจยั
BRAND’S Health Research Awards 2018
1. ชือ่ โครงการ

- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
2. เสนอทุนประเภท ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
3. ประเภทของงานวิจยั
- การวิจยั ประยุกต์ การวิจยั ทางคลินกิ และการวิจยั พัฒนา
- การวิจยั พืน้ ฐาน
- การวิจยั ภาคสนาม
4. สาขาที่ทําการวิจัย อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา
รวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคทีม่ ผี ลต่อโภชนบำาบัดและการส่งเสริมสุขภาพ และ
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
5. คณะผูด าํ เนินการวิจยั
1. หัวหน้าโครงการวิจยั (ให้แนบ Curriculum Vitae ภาษาอังกฤษ)
โดยมีชอ่ื คุณวุฒิ ตำาแหน่ง ภาควิชา หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ รวมทัง้
นักศึกษาปริญญาโทและเอก ทีไ่ ด้รบั อนุมตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์
2. ผู้ร่วมวิจัย คุณวุฒิ ตำาแหน่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาควิชา หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
6. ชื่อหนวยงานที่ทําการวิจัยรวม และลักษณะของการรวมงาน
(ถาทําการวิจยั รวมกับหนวยงานอืน่ )
ถ้าโครงการวิจยั นีไ้ ม่ได้ดาำ เนินการตามลำาพังเฉพาะหน่วยงานนี้ แต่ดาำ เนิน
การร่วมกับหน่วยงานอืน่ ให้ระบุหน่วยงานและลักษณะของการร่วมงาน เช่น
โครงการนีด้ าำ เนินการวิจยั ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยการสนับสนุนด้านเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ เป็นต้น
7. สถานทีท่ าํ การวิจยั และ/หรือ เก็บขอมูล
- ระบุสถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็นทีท่ าำ การวิจยั และ/หรือ เก็บข้อมูลให้ชดั เจน
8. ความสําคัญและทีม่ าของปญหาทีท่ าํ การวิจยั
- แสดงแนวความคิดพืน้ ฐานหรือปัญหา และอุปสรรคทางวิชาการ
ทีม่ คี วามสำาคัญ หรือมีความจำาเป็นทีจ่ ะต้องทำาการวิจยั เรือ่ งนี้
9. วัตถุประสงคของโครงการ
- แสดงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั นีอ้ ย่างชัดเจน และเรียงลำาดับ
ความสำาคัญเป็นข้อๆ
10. ประโยชนทค่ี าดวาจะไดรบั /หนวยงานทีน่ าํ ผลวิจยั ไปใชประโยชน
- ระบุประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากโครงการวิจยั นี้ ว่าจะได้รบั ประโยชน์ใน
ด้านการปองกัน และ/หรือ การบำาบัดโรค การเสริมสร้างสุขภาพ ฯลฯ อย่างใด
ใคร หรือหน่วยงานใดจะเป็นผูน้ าำ ผลงานวิจยั นีไ้ ปใช้ประโยชน์ และใช้อย่างไร
11. ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของและเอกสารอางอิง
- กล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของโครงการนี้กับ
โครงการวิจยั อืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ว่ามีโครงการวิจยั พืน้ ฐาน หรือวิจยั
เบือ้ งต้นอะไรมาแล้ว ทำาทีไ่ หน เมือ่ ไร ก้าวหน้า ไปแค่ไหน ฯลฯ
12. วิธวี จิ ยั
- ระบุวธิ ที จ่ี ะใช้
ก. ขัน้ ตอนและวิธใี นการเก็บข้อมูล
ข. ขัน้ ตอนและวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
13. ขอบเขตของการวิจยั
- ระบุขอบเขตของการวิจยั ว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง เช่น เรือ่ งการ
วิจยั เกีย่ วกับคน ขอบเขตของการวิจยั คือ เพศ กลุม่ อายุ จำานวน Subject เป็นต้น
14. ระยะเวลาทําการวิจยั
- ระบุระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทัง่ สิน้ สุดโครงการ
หากเป็นโครงการต่อเนือ่ งให้ระบุปที เ่ี ริม่ ต้น และปีทส่ี น้ิ สุดโครงการ
15. แผนการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ (ใหระบุข้ันตอน
โดยละเอียด)
- ระบุขน้ั ตอนและระยะเวลาของแผนการดำาเนินงานโดยละเอียด
รวมทัง้ แผนภูมแิ สดงระยะเวลาในการดำาเนินงาน (Phasing Chart) ภายใน
ปีงบประมาณ
- โครงการวิจยั ทีก่ าำ หนดระยะเวลาดำาเนินการเกินกว่า 1 ปีขน้ึ ไป ให้
แจ้งแผนการดำาเนินงานในปีตอ่ ๆ ไป โดยสังเขปด้วย

16. อุปกรณในการวิจยั ระบุประเภท และจํานวนของอุปกรณตอ ไปนี้
- อุปกรณ์ทจ่ี าำ เป็นในการวิจยั
- อุปกรณ์วจิ ยั ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
17. รายละเอียดงบประมาณของโครงการตามหมวดเงินประเภทตางๆ
- สรุปงบประมาณการวิจยั ทีข่ อตัง้ สำาหรับโครงการวิจยั ในงบประมาณ
รายการ.................................................จำานวนเงิน......................บาท
ก. หมวดค่าใช้จา่ ยชัว่ คราว
ค่าจ้างพนักงาน..........คน (อัตราเงินเดือน....................บาท/เดือน)
ข. หมวดค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ เลีย้ ง................คน (อัตราวัน/คน.................................บาท)
ทีพ่ กั ..........................คน (อัตราวัน/คน.................................บาท)
ค่าพาหนะ.................คน (อัตราวัน/คน.................................บาท)
ค. หมวดค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่ารายการ........................ (จำานวนเงิน.................................บาท)
ง. ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
18. งบประมาณทีใ่ ชตลอดโครงการ (ในกรณีทเ่ี ปนโครงการตอเนือ่ ง)
- ถ้าโครงการวิจยั มีกาำ หนดระยะเวลาดำาเนินการเกินกว่า 1 ปีขน้ึ ไป
- ในกรณีทไ่ี ด้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งอืน่ สำาหรับโครงการวิจยั
ทีเ่ สนอมา ให้ระบุแหล่งทุน และจำานวนเงินทีไ่ ด้รบั แล้วด้วย พร้อมจดหมาย
ยินยอมจากเจ้าของทุนเดิม
19. การจายเงินทุนวิจยั รายงานความกาวหนาของโครงการ การแบ่ง
จ่ายเงินของทุนวิจยั จะแบ่งให้เป็นระยะดังนี้
- ระยะแรก หลังได้รับพิจารณาทุนให้เป็นจำานวน 40% ของทุน
ทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
- ระยะทีส่ อง จะได้รบั เงินอีกจำานวน 40% ของทุนทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด
หลังจากมีการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ทีน่ า่ พอใจ ภายใน 3 – 6 เดือน
- ระยะทีส่ าม จะได้รบั เงินอีกจำานวน 20% ของทุนทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดหลัง
จากงานวิจยั ได้รบั การพิจารณารับตีพมิ พ์ในวารสารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับแล้ว ภายใน
2 ปีนบั จากได้รบั ทุน มิฉะนัน้ ถือว่าสละสิทธิ์
20. การยกเลิกทุนวิจยั คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยั ขอสงวนสิทธิ
ในการยกเลิกทุนวิจยั ดวยสาเหตุดงั ตอไปนี้
1. ในกรณีทผ่ี ดู้ าำ เนินการวิจยั ไม่สามารถนำาส่งรายงานความก้าวหน้าของ
งานวิจยั ภายใน 3-6 เดือน หลังจากวันทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั ระยะแรก และ
2. ในกรณีทง่ี านวิจยั ไม่ได้รบั การพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารอันทีเ่ ป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาการ ภายใน 3 ปี หลังจากวันทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั เป็นครัง้ แรก
21. ถาเปนการวิจยั ในมนุษย ควรมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเกีย่ วกับการวิจยั ในคนหลังจากไดรบั พิจารณาไดรบั ทุนแลว
(ถาไมมี ควรมีหนังสือรับรองจากผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล คณบดี หรือ
ผูอ าํ นวยการสถาบัน หรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ ทียบเทาทีส่ งั กัด)
22. คําชีแ้ จงเพิม่ เติม
- รายละเอียดใดก็ตามทีจ่ ะเป็นประโยชน์และจะช่วยให้กรรมการเข้าใจ
ในโครงการวิจยั นีด้ ขี น้ึ
23. ลายเซ็นหัวหนาโครงการวิจยั (ถากรณีทเ่ี ปนนักศึกษาใหแสดง
ลายเซ็นอาจารยผคู วบคุมงานวิจยั ดวย)
ลายเซ็นหัวหน้าโครงการวิจยั
ลงชือ่ .....................................................................
(...........................................................................)
วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ................
24. ความเห็นของผูบ งั คับบัญชา
- โครงการนีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบ และจะอนุมตั ใิ ห้ใช้สถานทีแ่ ละ
อุปกรณ์ในการวิจยั เพือ่ ให้การวิจยั สำาเร็จตามความมุง่ หมาย
ลายเซ็นหัวหน้างานทีผ่ ขู้ อทุนสังกัด หรือ หัวหน้าภาควิชาทีห่ วั หน้าโครงการ
สังกัดอยู่
ลงชือ่ .....................................................................
(...........................................................................)
วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ................

