
 ศ.นพ.จอมจักร  จันทรสกุล และดร.ลักขณ�  ลีละยุทธโยธิน ผู้ก่อตั้งทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) และ

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ทุน ขอเชิญผู้สนใจส่งผลง�นขอรับทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 14 มอบทุน

วิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บ�ทต่อปโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รค้นคว้�วิจัยท�ง
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ทั่วไป 

 ทั้งนี้ท�งโครงก�รฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจขอรับทุนโดยส่งแบบเสนอโครงก�รวิจัย (ต�มแบบฟอร์มด้�นล่�ง จำ�นวน 3 ชุด 

พร้อมแผ่นซีดี 1 ชุด) ม�ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 นี้ ที่ประธ�นกรรมก�รโครงก�รทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด 

เลขที่ 140/1 อ�ค�รเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2650-9777 Download 

ใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.brandsworld.co.th

เปดรับสมัครผลงานวิจัย มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทตอป

 1. ทุนวิจัยนี้มีชื่อว่า “ทุนวิจัยรางวัลเซเรบอส” (Cerebos Awards)
 2. ทุนน้ีมีจำานวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อป 
สามารถแบ่งให้สำาหรับโครงการวิจัยไม่เกิน 5 โครงการต่อป
 3. คณะกรรมการพิจารณาทุนได้แก่ 
  1) ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการฯ
  2) แพทย์หญิงคุณสวรรยา  เดชอุดม กรรมการ
  3) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการ
  4) รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี กรรมการ 
  5) ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง กรรมการ
  6) รศ.พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ กรรมการ
  7) รศ.นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ กรรมการ
  8) รศ.ดร.สุรพจน์  วงศ์ใหญ่ กรรมการ
  9) รศ.ภก.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา กรรมการ
  10) รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการ
  11) ผศ.ดร.สุนาฏ เตชางาม กรรมการ
  12) ผศ.ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์ กรรมการ
  13) ดร.สุภัจฉรา นพจินดา กรรมการ
  14) ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ กรรมการ
  15) รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ กรรมการ
  16) พท.หญิง ดร.วาสนา นัยพัฒน์ กรรมการ
  17) รศ.ชวลิต รัตนกุล กรรมการ
  18) อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช กรรมการและเลขานุการ

 4. ผู้ที่จะขอทุนวิจัยต้องส่งแบบฟอร์มเสนอโครงการตามหัวข้อ 
ตามแบบเสนอโครงการ พร้อมสำาเนาจำานวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1 ชุด 
สำาหรับการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
 5. โครงการที่จะขอรับทุนต้องเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อ
โภชนบำาบัดและการส่งเสริมสุขภาพ โดยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
เพื่อการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 6. ผู้ขอรับทุนวิจัยจะเสนอโครงการรับทุนวิจัย Cerebos Awards 
ได้เพียง 1 โครงการในแต่ละป โดยต้องไม่มีช่ือในโครงการอื่นที่จะเสนอ
ขอทุน Cerebos Awards ในปนั้นๆ อีก
 7. การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นการตัดสินขั้นเด็ดขาด
 8. แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสามารถกำาหนดได้ดังนี้
  8.1 ให้ในรูปคะแนน
  8.2 โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ
   8.2.1 การนำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป (Impact factors) 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
   8.2.2 ความคิดริเริ่ม (Innovation) คะแนนเต็ม 20 คะแนน
   8.2.3 โอกาสท่ีงานวิจัยจะทำาให้สำาเร็จ (Feasibility) คะแนน
เต็ม 20 คะแนน
   8.2.4 ความสำาคญัทางวชิาการ วธิกีารวจิยัและการดำาเนนิงาน 
(Academic quality) คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 9. การแบ่งจ่ายเงินของทุนวิจัยจะแบ่งให้เป็นระยะดังนี้
  9.1 ระยะแรก หลังได้รับพิจารณาให้ทุนเป็นจำานวน 40% ของทุน
ที่ได้รับทั้งหมด
  9.2 ระยะทีส่อง จะไดร้บัเงนิอกีจำานวน 40% ของทนุทีไ่ด้รบัท้ังหมด 
หลงัจากมกีารสง่รายงานความกา้วหนา้งานวจิยัทีน่า่พอใจภายใน 3-6 เดือน
  9.3 ระยะท่ีสาม จะไดร้บัเงินอกีจำานวน 20% ของทุนท่ีไดร้บัทัง้หมด 
หลงัจากงานวจิยัไดร้บัการพจิารณารบัตพีมิพใ์นวารสารซึง่เปน็ทีย่อมรบัแลว้ 
(ไม่เกิน 2 ป นับจากวันที่ได้รับทุน)
 10. หลังจากทำาวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานผลงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์และ / หรือรายงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศให้แกค่ณะกรรมการและให้มกีารแสดงกติตกิรรมประกาศ
ชื่อทุนในงานวิจัยนั้นๆ
 11. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนจะเป็นโครงการท่ีรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 
อีกก็ได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของทุนเดิม
มาแสดงให้แก่คณะกรรมการพิจารณาทุนด้วย
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 1.  ช่ือโครงก�ร -  ภาษาไทย
        -  ภาษาอังกฤษ
 2. เสนอทุนประเภท   ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
 3. ประเภทของง�นวิจัย
  -  การวิจัยประยุกต์ การวิจัยทางคลินิก และการวิจัยพัฒนา
  -  การวิจัยพ้ืนฐาน
  -  การวิจัยภาคสนาม
 4. ส�ข�ท่ีทำ�ก�รวิจัย อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา 
รวมท้ังพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลต่อโภชนบำาบัดและการส่งเสริมสุขภาพ และ
สาขาท่ีเก่ียวข้อง
 5. คณะผู้ดำ�เนินก�รวิจัย
  1. หัวหน้าโครงการวิจัย (ให้แนบ Curriculum Vitae ภาษาอังกฤษ) 
โดยมีช่ือ คุณวุฒิ ตำาแหน่ง   ภาควิชา  หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ รวมท้ังนักศึกษา
ปริญญาโทและเอก ท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
  2. ผู้ร่วมวิจัย คุณวุฒิ ตำาแหน่ง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาควิชา 
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 6. ช่ือหน่วยง�นท่ีทำ�ก�รวิจัยร่วม และลักษณะของก�รร่วมง�น (ถ้�
ทำ�ก�รวิจัยร่วมกับหน่วยง�นอ่ืน)
 ถ้าโครงการวิจัยน้ีไม่ได้ดำาเนินการตามลำาพังเฉพาะหน่วยงานน้ี 
แต่ดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ให้ระบุหน่วยงานและลักษณะของการ
ร่วมงาน เช่น โครงการน้ีดำาเนินการวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  โดยการสนับสนุนด้านเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เป็นต้น
 7. สถ�นท่ีทำ�ก�รวิจัย และ/หรือ เก็บข้อมูล
  - ระบุสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีทำาการวิจัย และ/หรือ เก็บข้อมูลให้ชัดเจน
 8. คว�มสำ�คัญและท่ีม�ของปญห�ท่ีทำ�ก�รวิจัย
  - แสดงแนวความคิดพ้ืนฐานหรือปญหา และอุปสรรคทางวิชาการ
ท่ีมีความสำาคัญ หรือมีความจำาเป็นท่ีจะต้องทำาการวิจัยเร่ืองน้ี
 9. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร
  - แสดงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยน้ีอย่างชัดเจน และเรียงลำาดับ
ความสำาคัญเป็นข้อๆ 
 10. ประโยชน์ท่ีค�ดว่�จะได้รับ/หน่วยง�นท่ีนำ�ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
  - ระบุประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการวิจัยน้ี ว่าจะได้รับประโยชน์ใน
ด้านการป้องกัน และ/หรือ การบำาบัดโรค การเสริมสร้างสุขภาพ ฯลฯ อย่างใด ใคร 
หรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้นำาผลงานวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ และใช้อย่างไร
 11. ผลง�นวิจัยท่ีเก่ียวข้องและเอกส�รอ้�งอิง
  -  กล่าวถึงความเก่ียวเน่ืองและความสัมพันธ์ของโครงการน้ีกับโครงการ
วิจัยอ่ืนๆ ท้ังในและต่างประเทศ ว่ามีโครงการวิจัยพ้ืนฐาน หรือวิจัยเบ้ืองต้นอะไร
มาแล้ว ทำาท่ีไหน เม่ือไร ก้าวหน้า ไปแค่ไหน ฯลฯ
 12. วิธีวิจัย
  - ระบุวิธีท่ีจะใช้
  ก. ข้ันตอนและวิธีในการเก็บข้อมูล
  ข. ข้ันตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 13. ขอบเขตของก�รวิจัย
  - ระบุขอบเขตของการวิจัยว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง เช่น เร่ืองการวิจัย
เก่ียวกับคน ขอบเขตของการวิจัยคือ เพศ กลุ่มอายุ จำานวน Subject เป็นต้น
 14. ระยะเวล�ทำ�ก�รวิจัย
  - ระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังส้ินสุดโครงการ 
หากเป็นโครงการต่อเน่ืองให้ระบุปท่ีเร่ิมต้น และปท่ีส้ินสุดโครงการ 
 15. แผนก�รดำ�เนินก�รวิจัยตลอดโครงก�ร (ให้ระบุข้ันตอน
โดยละเอียด)
  - ระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดำาเนินงานโดยละเอียด 
รวมท้ังแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการดำาเนินงาน (Phasing Chart) ภายใน
ปงบประมาณ
  - โครงการวิจัยท่ีกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการเกินกว่า 1 ปข้ึนไป ให้แจ้ง
แผนการดำาเนินงานในปต่อๆ ไป โดยสังเขปด้วย

 16. อุปกรณ์ในก�รวิจัย ระบุประเภท และจำ�นวนของอุปกรณ์ต่อไปน้ี
  - อุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการวิจัย
  - อุปกรณ์วิจัยท่ีมีอยู่แล้ว
 17. ร�ยละเอียดงบประม�ณของโครงก�รต�มหมวดเงินประเภทต่�งๆ
  - สรุปงบประมาณการวิจัยท่ีขอต้ังสำาหรับโครงการวิจัยในงบประมาณ
  รายการ.................................................จำานวนเงิน......................บาท
  ก. หมวดค่าใช้จ่ายช่ัวคราว
   ค่าจ้างพนักงาน..........คน (อัตราเงินเดือน......................บาท/เดือน)
  ข. หมวดค่าตอบแทน
   ค่าเบ้ียเล้ียง................คน (อัตราวัน/คน..................................บาท)
   ท่ีพัก..........................คน (อัตราวัน/คน..................................บาท)
   ค่าพาหนะ.................คน (อัตราวัน/คน..................................บาท)
  ค. หมวดค่าวัสดุและอุปกรณ์
      ค่ารายการ........................ (จำานวนเงิน..................................บาท)
  ง. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 18. งบประม�ณท่ีใช้ตลอดโครงก�ร (ในกรณีท่ีเปนโครงก�รต่อเน่ือง)
  - ถ้าโครงการวิจัยมีกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการเกินกว่า 1 ปข้ึนไป 
  - ในกรณีท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งอ่ืน สำาหรับโครงการวิจัย
ท่ีเสนอมา ให้ระบุแหล่งทุน และจำานวนเงินท่ีได้รับแล้วด้วย พร้อมจดหมาย
ยินยอมจากเจ้าของทุนเดิม
 19. ก�รจ่�ยเงินทุนวิจัยร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร การแบ่ง
จ่ายเงินของทุนวิจัยจะแบ่งให้เป็นระยะดังน้ี
  - ระยะแรก หลังได้รับพิจารณาทุนให้เป็นจำานวน 40% ของทุน
ท่ีได้รับท้ังหมด
  - ระยะท่ีสอง จะได้รับเงินอีกจำานวน 40% ของทุนท่ีได้รับท้ังหมด 
หลังจากมีการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยท่ีน่าพอใจ ภายใน 3 – 6 เดือน
  - ระยะท่ีสาม จะได้รับเงินอีกจำานวน 20% ของทุนท่ีได้รับท้ังหมดหลัง
จากงานวิจัยได้รับการพิจารณารับตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับแล้ว ภายใน 
2 ปนับจากได้รับทุน มิฉะน้ันถือว่าสละสิทธ์ิ
 20. ก�รยกเลิกทุนวิจัย คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ทุนวิจัยขอสงวนสิทธิ
ในก�รยกเลิกทุนวิจัย ด้วยส�เหตุดังต่อไปน้ี
 1. ในกรณีท่ีผู้ดำาเนินการวิจัยไม่สามารถนำาส่งรายงานความก้าวหน้าของงาน
วิจัยภายใน 3-6 เดือน หลังจากวันท่ีได้รับทุนวิจัยระยะแรก และ/หรือ
 2.  ในกรณีท่ีงานวิจัยไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอันท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในวงการวิชาการ ภายใน 3 ป หลังจากวันท่ีได้รับทุนวิจัยเป็นคร้ังแรก
 21. ถ้�เปนก�รวิจัยในมนุษย์ ควรมีหนังสือรับรองจ�กคณะกรรมก�ร
สิทธิมนุษยชนเก่ียวกับก�รวิจัยในคนหลังจ�กได้รับพิจ�รณ�ได้รับทุนแล้ว 
(ถ้�ไม่มี ควรมีหนังสือรับรองจ�กผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล คณบดี หรือ
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน หรือหัวหน้�หน่วยง�นท่ีเทียบเท่�ท่ีสังกัด)
 22. คำ�ช้ีแจงเพ่ิมเติม
  - รายละเอียดใดก็ตามท่ีจะเป็นประโยชน์และจะช่วยให้กรรมการเข้าใจ
ในโครงการวิจัยน้ีดีข้ึน
 23. ล�ยเซ็นหัวหน้�โครงก�รวิจัย (ถ้�กรณีท่ีเปนนักศึกษ�ให้แสดง
ล�ยเซ็นอ�จ�รย์ผู้ควบคุมง�นวิจัยด้วย)
 ลายเซ็นหัวหน้าโครงการวิจัย

    ลงช่ือ.....................................................................
    (...........................................................................)
    วันท่ี............เดือน............................พ.ศ................
 24. คว�มเห็นของผู้บังคับบัญช�
 - โครงการน้ีได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ และจะอนุมัติให้ใช้สถานท่ีและ
อุปกรณ์ในการวิจัยเพ่ือให้การวิจัยสำาเร็จตามความมุ่งหมาย
 ลายเซ็นหัวหน้างานท่ีผู้ขอทุนสังกัด หรือ หัวหน้าภาควิชาท่ีหัวหน้าโครงการ
สังกัดอยู่
 
    ลงช่ือ.....................................................................
    (...........................................................................)
    วันท่ี............เดือน............................พ.ศ................

เปดรับสมัครผลงานวิจัย มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทตอป

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส 
(Cerebos Awards) ประจำ ป 2557


