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โครงการทุนวิจยันิวทริไลท ์

(Nutrilite Research Award 2015) 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนนักศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าใหต้ระหนกัถงึความส าคญัเรือ่งการ

คน้ควา้วจิยัดา้นสารอาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟโตนิวเทรยีนทเ์พื่อสุขภาพสมบรูณ์สงูสุด 
2. เพื่อกระตุน้และสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิการคน้ควา้วจิยัดา้นสารอาหารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัไฟโตนิวเทรยีนท ์

โดยก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมไดจ้รงิ 
3. เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดินกัวจิยัรุ่นใหมใ่หม้ากขึน้ 

 
คณุสมบติัของนักศึกษาท่ีร่วมโครงการ 

1. นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าทัว่ประเทศ อาท ิสาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ โภชนาการ 
เภสชัศาสตร ์สาธารณสุขศาสตร ์เวชศาสตรเ์ขตรอ้น พยาบาลศาสตร ์แพทยป์ระจ าบา้น ฯลฯ  

2. นกัศกึษาสามารถเสนอโครงการทุนวจิยันิวทรไิลท ์1 โครงการต่อท่าน โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษา 1 ท่าน 
ทัง้นี้ อาจารยส์ามารถเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาใหก้บันกัศกึษาไดม้ากกว่า 1 โครงการ 

 
หวัข้อวิจยั 
การวจิยัดา้นสารอาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟโตนิวเทรยีนท์ อาท ิ

 Metabolism and mechanism related to phytonutrients/phytochemicals 
 Toxicity study of phytonutrient and phytochemical 
 Chemical structure elucidation and chemical analysis of phytonutrient and phytochemical 
 Production process of phytonutrient and phytochemical (e.g. extraction, purification, etc.) 
 Development, formulation, and stability study of phytonutrient and phytochemical based products 

 
ระยะเวลาท่ีท าการวิจยั 
ระยะเวลาโครงการวจิยัประมาณ 1 ปี  
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รางวลัชนะเลิศ  

 รบัทุนการศกึษา 200,000 บาท 
 นกัศกึษาและอาจารยท์ีป่รกึษาเดนิทางศกึษาดงูานวจิยั ณ ศูนยป์ระสบการณ์แอมเวย ์สาธารณรฐั

ประชาชนจนี 
 คณะเรยีนของนกัศกึษารบัเงนิรางวลั 100,000 บาท  

รางวลัรองชนะเลิศ 2 รางวลั 

 รบัทุนการศกึษารางวลัละ 100,000 บาท  
 คณะเรยีนของนกัศกึษารบัเงนิรางวลัละ 50,000 บาท  

 
วิธีการสมคัรขอรบัทุน 
กรณุาส่งเอกสารทัง้ 2 ช่องทาง ดงัน้ี 

1. เวบ็ไซต ์www.nutrilite.co.th ส่งแบบเสนอโครงการวจิยัและขอ้มลูผูต้ดิต่อ  
(ชื่อ นามสกุล โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้และ email address)  

2. ไปรษณีย ์ส่งเอกสาร จ านวน 2 ชุดและ CD จ านวน 1 แผ่น 
จา่หน้าซองถงึ 

 โครงการทุนวจิยันิวทรไิลท์  
คุณวรนิทรธ์ร กจิธรรม (เลขาคณะกรรมการตดัสนิ)  
ฝา่ยสื่อสารองคก์ร ชัน้ 1 อาคารส านกังาน  
บรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
1199/1 ถนนรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพ 10240 

 
เอกสารประกอบ 

1. แบบเสนอโครงการวจิยั 
2. ส าหรบัโครงการทีใ่ชแ้บบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต ใหแ้นบตวัอยา่งหรอืรา่งแบบ 

 ดงักล่าวมาพรอ้มกบัโครงการวจิยัดว้ย 
 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี คณุวรินทรธ์ร กิจธรรม (เลขาคณะกรรมการตดัสิน) โทร 02-840-8104 
หรือ 086-076-8358 อีเมล kwarinthorn@amway.com 

เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการส่งข้อมลูของนักวิจยัจ านวนมากในช่วงก าหนดปิดรบัสมคัร จึงขอแนะน า
ให้ด าเนินการสมคัรขอทุนก่อนเวลาปิดรบัสมคัร 
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เกณฑก์ารพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจยั 
รอบคดัเลือก: แบบเสนอโครงการวิจยั 10 โครงการ  

1. เป็นโครงการวจิยัใหมด่า้นสารอาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟโตนิวเทรยีนท ์ 
2. เป็นโครงการวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์  
3. เป็นโครงการทีม่รีะเบยีบวธิวีจิยั หลกัการ และทฤษฎขีองวธิกีาร (Methodology) ทีจ่ะน าไปใชใ้นการท าวจิยั

อยา่งเหมาะสม  
 
รอบตดัสิน: แบบเสนอโครงการวิจยัเพ่ือรบัรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศ  

1. แนวคดิการด าเนินการวจิยั และเหตุผลทีเ่ลอืกด าเนินการวจิยัหวัขอ้นี้  
2. รปูแบบการวจิยั แผนงานการด าเนินการวจิยัและแผนงบประมาณค่าใชจ้า่ยตลอดโครงการ  
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั  
4. ทกัษะการน าเสนอ การรกัษาเวลาทีก่ าหนดส าหรบัน าเสนอ และการตอบค าถาม  

 
ข้อปฏิบติัของผูไ้ด้รบัทุน 

1. ท าขอ้ตกลงไวเ้ป็นหลกัฐานตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
2. นกัศกึษาและอาจารยท์ีป่รกึษาอนุญาตใหใ้ช ้ชื่อ-สกุล ภาพถ่าย หวัขอ้และรายละเอยีดงานวจิยัส าหรบัการ

ประชาสมัพนัธท์ุกช่องทาง 
3. ท าการวจิยัตามโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดนับแต่วนัทีไ่ดร้บัทุน 
4. เสนอรายงานความก้าวหน้า และรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ตามคณะกรรมการก าหนด 
5. การรบัทุนของโครงการใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎระเบยีบของทุนวจิยันี้ ทัง้นี้ ผูร้บัทุนตอ้งเป็นผูเ้กบ็รกัษา

หลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิ โดยคณะกรรมการสามารถตรวจสอบหลกัฐานดงักล่าวไดต้ลอดเวลา 
6. โครงการใดทีไ่ดร้บัอนุมตัทิุน แต่ไมส่ามารถด าเนินการวจิยัต่อไปได้ ใหผู้ร้บัทุนแจง้เหตุผล และส่ง 

รายการใชจ้่าย พรอ้มหลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิจนถงึวนัทีห่ยดุด าเนินงาน โดยใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและคณะ
เรยีนของนกัศกึษาพจิารณาตามความเหมาะสม และแจง้ บรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั รบัทราบ
ต่อไป 
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แบบเสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรบั “ทุนวิจยันิวทริไลท”์  

(Nutrilite Research Award 2015) 
 

1. ช่ือโครงการ  
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

2. คณะผูด้ าเนินการวิจยั 
2.1      อาจารยท์ีป่รกึษาและนักศกึษาผูข้อทุนวจิยั ระบุชื่อ คุณวุฒ ิต าแหน่ง ตน้สงักดั ทัง้ภาษาไทย และ  

     ภาษาองักฤษ โทรศพัท ์email address และแนบ Curriculum Vitae (CV) 
2.2      โครงการทีเ่ป็นการวจิยัทางคลนิิกและจ าเป็นตอ้งมแีพทย ์ตอ้งระบุชื่อแพทยผ์ูท้ีจ่ะดแูลนกัศกึษาที ่ 

     ท าการวจิยัอยา่งน้อย 1 ท่าน โดยใส่ชื่อ ทีอ่ยู ่โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 

3. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั 
เสนอแนวความคดิพืน้ฐานทีเ่ป็นทีม่าของหวัขอ้เรือ่งทีจ่ะท าการวจิยัอยา่งชดัเจน พอสงัเขป 
 

4. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและเอกสารอ้างอิง 
ทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการน้ี โดยสงัเขป 
 

5. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
แสดงวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัน้ีอย่างชดัเจน และเรยีงตามล าดบัความส าคญัเป็นขอ้ๆ 

 
6. ระเบียบวิธีวิจยั 

ระบุวธิทีีจ่ะใช ้
- แนวคดิการท าวจิยั (Conceptual Framework) 
- รปูแบบการวจิยั (Study Design) และกลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง 
- ขัน้ตอนและวธิใีนการเกบ็ขอ้มลู 
- ขัน้ตอนและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

 
7. ขอบเขตของการวิจยั 

ระบุขอบเขตของการวจิยั เช่น พืน้ทีข่องการศกึษา เป็นตน้ 
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8. ระยะเวลาท าการวิจยั 
ระบุระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยัตัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่สิน้สุดโครงการ 

 
9. แผนการด าเนินการวิจยัตลอดโครงการ (ให้ระบขุัน้ตอนโดยละเอียด) 

9.1   ระบุขัน้ตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงานโดยละเอยีด รวมทัง้แผนภูมแิสดงระยะเวลา 
9.2   ในการด าเนินงาน (Phasing Chart) 

  นกัศกึษาทีผ่่านรอบคดัเลอืก แบบเสนอโครงการวจิยั 10 โครงการ ตอ้งเสนอแผนงบประมาณ   
  ค่าใชจ้่ายประกอบการพจิารณาต่อคณะกรรมการพจิารณาทุนวจิยัในรอบตดัสนิ  

 
10. สถานท่ีท าการวิจยั และ/หรือเกบ็ข้อมลู 

ระบุสถานทีท่ีใ่ชท้ าการวจิยั และ/หรอื เกบ็ขอ้มลูใหช้ดัเจน 
 

11. ช่ือหน่วยงานท่ีท าการวิจยัร่วม และลกัษณะของการร่วมงาน 
ตวัอยา่ง 
โครงการน้ีด าเนินการรว่มกบัคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  
โดยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีใหก้ารสนับสนุนดา้นสถานที ่เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 

 
12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ระบุประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากโครงการวจิยันี้ต่อการพฒันาโภชนาการ รวมถงึการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

13. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าหลงัจากไดร้บัทุน หรอืในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นตอ้งยตุโิครงการกลางคนั ใหส้่งค า
ชีแ้จงและสรปุรายงานผลการศกึษา 

 
14. ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม 

14.1 รายละเอยีดใดกต็ามทีจ่ะเป็นประโยชน์และจะช่วยใหก้รรมการเขา้ใจในโครงการวจิยัน้ีดขีึน้ 
14.2 โครงการวจิยัทีใ่ชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั ใหแ้นบแบบสอบถามมาดว้ย 
14.3 โครงการทีเ่ป็นการศกึษาวจิยัและทดลองในคนหรอืในสตัว ์จะพจิารณาว่าโครงการวจิยัดงักล่าว     

มโีอกาสทีจ่ะผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมเกี่ยวกบัการวจิยัในคนหรอืในสตัวข์อง 
สถาบนัตน้สงักดัของผูว้จิยั หากโครงการวจิยัไมผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรม 
ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่เอกสาร บรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะไมอ่นุมตัทิุนวจิยั 
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15. ลายเซน็หวัหน้าโครงการวิจยั 
 

ลงชื่อ.......................................................นกัศกึษา 
 
      (.......................................................) 
 
วนัที.่......................................................... 
 

 
ลงชื่อ.......................................................อาจารยท์ีป่รกึษา 
 
      (.......................................................) 
 
วนัที.่......................................................... 

 


