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โครงการ “การประกวดโครงร่ างงานวิจัยกลุ่มนา้ มันราข้ าวคิง” ปี 2 (King Rice Oil Group Award 2018)
1. ที่มาและหลักการ
โครงการ “การประกวดโครงร่ างงานวิจยั กลุ่มน้ ามันราข้าวคิง” ปี 2 เป็ นโครงการต่อเนื่ องซึ่ งเริ่ มโครงการครั้ งแรก
เมื่ อ ปี ที่ ผ่ า นมา โดยโครงการนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญญาตรี โท และเอก
ในสาขาโภชนาการ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร และเทคโนโลยีท างอาหาร ได้แ สดงความรู ้ ค วามสามารถ
ทางด้านวิชาการและความคิดสร้ างสรรค์ดา้ นการวิจยั รวมทั้งส่ งเสริ มให้เห็นความสาคัญของงานวิจยั และพัฒนาที่ สามารถ
สร้ า งนวัต กรรมที่ โ ดดเด่ น และช่ ว ยเพิ่ม มู ล ค่ าให้กับ ข้า วและผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ า งๆอย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นโยบายของ
กลุ่ ม น้ า มัน ร าข้า วคิ ง ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่น ในการคิ ด ค้น ผลิ ต ภัณ ฑ์น วัต กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ร าข้า ว จนประสบผลส าเร็ จ ได้รับ
รางวัลนวัตกรรมระดับชาติหลายผลิตภัณฑ์ และนโยบายของภาครัฐที่กาลังผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตข้าวไทย
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี / โท / เอก สาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และเทคโนโลยีทางอาหาร ได้แสดงความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวิจยั และพัฒนา
2. เพื่อส่ งเสริ มให้มีงานวิจยั ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามันราข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากราข้าวของประเทศไทยให้มากขึ้น
3. รายละเอียดของโครงการ
1. ชื่อโครงการ “การประกวดโครงร่ างงานวิจยั กลุ่มน้ ามันราข้าวคิง” ปี 2 (King Rice Oil Group Award 2018)
2. คณะกรรมการตัดสิ น
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการสาขาโภชนาการ

กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร และสาขา
เทคโนโลยีทางอาหาร

1. คุณประวิทย์ สันติวฒั นา
กรรมการบริ หาร บริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด
2. ผศ.ดร.เรวดี จงสุ วฒั น์
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ประธานหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผศ.ดร.สุ วิมล ทรัพย์วโรบล
ประธานหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกาหนดอาหาร)
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รศ.ดร.สายวรุ ฬ ชัยวานิชศิริ
อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กลุ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3. ระยะเวลาในการส่ งผลงานเข้าร่ วมโครงการ
กาหนดการ
วันที่ 1 เม.ย. - 17 ส.ค. 61
วันศุกร์ ที่ 21 ก.ย. 61
วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61

กิจกรรม
1. เปิ ดรับสมัครโครงการ “การประกวดโครงร่ างงานวิจัยกลุ่มน้ามันราข้ าวคิง” ปี 2
2. ประกาศผลรางวัลทุนวิจัย
3. พิธีมอบรางวัลทุนวิจัย และการนาเสนอโครงร่ างงานวิจัยที่ได้ รับรางวัล
โดยนิสิต นักศึกษา (รู ปแบบ Oral Presentation ทีมละ 10 นาที)
ณ บริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด (โรงงานปู่ เจ้าฯ)

4. ผูม้ ีสิทธิ์เข้าร่ วมการประกวด
4.1 นิสิต นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี / โท / เอก
สาขาโภชนาการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
4.2 จานวนสมาชิกในทีม 1 - 3 คน / ทีม
4.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างน้อย 1 คน
5. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทาวิจยั
โครงร่ างงานวิจยั ที่ส่งประกวด ต้องเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มน้ ามันราข้าวคิง (ไม่จากัดจานวนผลิตภัณฑ์)
ได้แก่
5.1 น้ ามันราข้าวคิง ชนิดโอรี ซานอล 4,000 ppm
5.2 น้ ามันราข้าว King ชนิดโอรี ซานอล 8,000 ppm
5.3 ชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวคิง
5.4 แป้งราข้าวคิง
6. ข้อกาหนดโครงร่ างงานวิจยั ที่ส่งประกวด
6.1 โครงร่ างงานวิจยั ที่ส่งประกวด ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจยั จากภาคเอกชนมาก่อน
6.2 โครงร่ างงานวิจยั ที่ส่งประกวด จะต้องเป็ นงานวิจยั ประเภทการวิจยั และพัฒนา
7. การสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ สามารถทาได้โดย
7.1 กรอกข้อมูลใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวบรรจง ลงนามผูส้ มัครและอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ครบทุกคน
พร้อมแนบสาเนาบัตรนิสิต นักศึกษา ของผูส้ มัครทุกคน
7.2 จัดทาโครงร่ างงานวิจยั (Proposal) ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร Angsana ขนาดอักษร 16
โดยโครงร่ างงานวิจยั (Proposal) ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงร่ างงานวิจยั
2. ความสาคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาการวิจยั
3. วัตถุประสงค์
4. สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิด
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5. การทบทวนวรรณกรรม
6. วิธีการดาเนินงาน
7. ขอบเขตของการวิจยั
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9. ระยะเวลาทาการวิจยั และแผนการดาเนินงานตลอดการวิจยั
10. งบประมาณรวม และรายละเอียดประมาณการงบประมาณ
7.3 ส่ งเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 7.1 และ 7.2 ได้ต้งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน - 17 สิ งหาคม 2561 ผ่านช่องทางที่สะดวก
ได้แก่
7.3.1 ทาง E - mail ส่ งมาที่ KingRiceOilGroupAward@KingRiceOilGroup.com พร้อมทั้งโทรแจ้งผูป้ ระสานงาน
โครงการ คุณสุ ริยา ธนพงษ์วรสกุล ฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์กร โทร (02) 249 9348 - 52 ต่อ 1836 หรื อ
(081) 499 2560 เพื่อยืนยันการได้รับเอกสารการสมัคร โดยขอกาหนดรู ปแบบไฟล์เอกสารการสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัคร รู ปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf)
2) สาเนาบัตรนิสิต นักศึกษา รู ปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf)
3) โครงร่ างงานวิจยั (Proposal) รู ปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf) และ Microsoft Word (.doc)
7.3.2 ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ส่ งมาที่ ฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์ กร บริษัท น้ามันบริโภคไทย จากัด (สานักงานใหญ่ )
3366 / 6 - 8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
7.3.3 ส่ งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการตลาดและสื่ อสารองค์กร บริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด (สานักงานใหญ่)
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
8. แนวทางการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการ
8.1 ให้ในรู ปแบบคะแนน
8.2 เกณฑ์พิจารณา
8.2.1 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง คะแนนเต็ม 30 คะแนน
8.2.2 ความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ประโยชน์ คะแนนเต็ม 25 คะแนน
8.2.3 ระเบียบวิธีการวิจยั ถูกต้องตามหลักวิชาการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
8.2.4 ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
8.2.5 โอกาสที่งานวิจยั จะทาให้สาเร็ จ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
8.3 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด
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9. รายละเอียดรางวัลทุนวิจยั
โครงการนี้มีจานวนเงินรางวัลทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท* (สี่ แสนบาทถ้วน) แบ่งเป็ น
9.1 ระดับปริญญาโท / เอก เงินรางวัลทุนวิจยั รวม 300,000 บาท โดยแบ่งมอบให้ 3 รางวัล
9.2 ระดับปริญญาตรี เงินรางวัลทุนวิจยั รวม 100,000 บาท โดยแบ่งมอบให้ 5 รางวัล
*ทั้งนี้ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดสรรเงินทุนวิจยั ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิ น
10. การจ่ายเงินรางวัลทุนวิจยั แต่ละทุนจะแบ่งจ่ายเป็ น 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 หลังการพิจารณาให้ได้รับรางวัลทุนวิจยั จะได้รับเงินเป็ นจานวน 70 % ของเงินรางวัลทุนวิจยั ที่ได้รับทั้งหมด
ครั้งที่ 2 หลังจากส่ งรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ภายใน 6 เดือน และคณะกรรมการพิจารณาว่ามีผลงานอยูใ่ นระดับ
ที่น่าพอใจจะได้รับเงินอีกจานวน 20 % ของเงินรางวัลทุนวิจยั ที่ได้รับทั้งหมด
ครั้งที่ 3 หลังจากส่ งรายงานผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งในรายงานมีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อ
“กลุม่ น้ ามันราข้าวคิง” และ “บริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด” จะได้รับเงินอีกจานวน 10 % ของเงินรางวัลทุนวิจยั
ที่ได้รับทั้งหมด
11. เงื่อนไขประกอบในการเข้าร่ วมโครงการ
11.1 หากพบว่าโครงร่ างงานวิจยั ที่ส่งเข้าประกวด มีการคัดลอกหรื อดัดแปลงแก้ไขจากต้นฉบับของผูอ้ ื่น หรื อเคยได้รับทุน
วิจยั จากภาคเอกชนมาก่อน จะถือว่าผูส้ มัครทาผิดกติกาและโครงร่ างงานวิจยั นั้นเป็ นโมฆะ หากเป็ นกรณี ที่ตรวจพบ
หลังจากที่ได้รับรางวัลทุนวิจยั ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ผูส้ มัครจะต้องจ่ายเงินชดเชยคืนแก่บริ ษทั ฯ เป็ นจานวน 2 เท่า
ของจานวนเงินรางวัลที่ได้รับ
11.2 ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.3 โครงร่ างงานวิจยั ที่ได้รับรางวัลทุนวิจยั ทางบริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด มีสิทธิ์นาไปเผยแพร่ ในสื่ อทุกประเภท
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อเป็ นประโยชน์แก่สังคมได้
11.4 หากผูว้ ิจยั ประสงค์จะขายลิขสิ ทธิ์งานวิจยั ขอให้ผวู ้ ิจยั เสนอขายงานวิจยั ฯ แก่บริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด เป็ นที่แรก

สถานที่ดาเนินงานของโครงการและที่อยู่สาหรับการส่ งเอกสาร
ฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด (สานักงานใหญ่)
3366 / 6 - 8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 249 9348 - 52 โทรสาร (02) 249 4914
E – mail : KingRiceOilGroupAward@KingRiceOilGroup.com
Website : www.KingRiceOilGroupAward.com, www.KingRiceOilGroup.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผูป้ ระสานงานโครงการ คุณสุ ริยา ธนพงษ์วรสกุล ฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์กร
โทร (02) 249 9348 - 52 ต่อ 1836 หรื อ (081) 499 2560

