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ทุนประกวดต ารบัอาหารควบคุมน  าหนักเพื่อพัฒนางานโภชนาการ  
 
ชื่อทุน   Khao Bao Bao Recipe Award 
 
วัตถุประสงค์  

 ส่งเสริมให้นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการพัฒนาต ารับอาหารเพื่อ
พัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมทาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมบุก 

 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส าหรับผู้ที่ต้องการลดน  าหนัก 
 เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการพัฒนา

ต ารับอาหาร 
 
ผู้สนับสนุนทนุ   บริษัท ไลท์ แพนทรี่ จ ากัด จ านวน 50,000 บาท  

ประเภทของทุน/รางวัล 
 รางวัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานโภชนาการส าหรับนักก าหนดอาหาร/ นักโภชนาการ /

โภชนากร และทีมงานที่มีผลงานดีเด่น รวมรางวัลทั งสิ น 14 รางวัล โดยแบ่งเป็น  
o รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000 บาท (และได้รับค่าลงทะเบียน 3,000 บาท พร้อม                 

ค่าเดินทาง เพื่อมาร่วมการประชุมประจ าป ี2561 จ านวน 2,000 บาท) 
o รางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท (และได้รับคา่ลงทะเบียน 3,000 บาท พร้อม                

ค่าเดินทาง เพื่อมาร่วมการประชุมประจ าปี 2561 จ านวน  2,000 บาท) 
o รางวัลที่ 3 มูลค่า 4,000 บาท จ านวน 4 รางวัล  
o รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑข์้าวเบาเบา มูลค่า 1,000 บาท จ านวน 8 รางวัล      

  
คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับทุนประกวด 

 เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 เป็นนักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานโภชนาการ ที่ท าประโยชน์

ให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยงานทั งทางตรงและทางอ้อม 
 ผลงานที่ท าจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project) 
 คณะกรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด 
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การเข้าร่วมรับทุนประกวด 
 เป็นผู้ที่ต้องการประกวดต ารับอาหาร เพื่อพัฒนางานโภชนาการ 
 ส่งใบสมัครและต ารับอาหารที่คาดว่าจะพัฒนาด้วยตนเองถึงสมาคมฯล่วงหน้าตามวันและ

เวลาที่ทางสมาคมฯได้ก าหนดไว้ 
 ส่งต ารับอาหารที่ ได้ทดลองและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปตัวอย่างอาหาร 

ส่วนประกอบและวิธีท า และคุณค่าทางโภชนาการ มายังสมาคมฯตามวันและเวลาที่ทาง
สมาคมฯได้ก าหนดไว้ 

 ข้อมูลเพื่อเสนอขอรับทุนประกวดต ารับอาหาร ประกอบด้วย 
 1. ชื่อต ารับอาหาร 
 2. ชื่อผู้พัฒนาต ารับอาหาร 
 3. ส่วนผสมอย่างชัดเจน 
 4. วิธีปรุงประกอบอาหาร 
 5. คุณค่าทางโภชนาการ ( พลังงาน, คาร์โบไฮเดรท, โปรตีน, ไขมัน, น  าตาล,กากใย

อาหาร ) 
 6.  รูปภาพอาหาร 
 7.  ต้นทุน 
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุน 
 เป็นต ารับอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมทาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมบุก เป็นส่วนประกอบ 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการดูแลด้านโภชนาการและโภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน 
 เป็นต ารับอาหารส าหรับผู้ที่ต้องการลดน  าหนัก โดยใช้ข้าวเบาเบา 1 ซอง 150 กรัม 

พลังงาน 120 กิโลแคลอรี่ “แคลอรี่ครึ่งเดียว” พัฒนาเป็นต ารับอาหาร 1 มื อ ประกอบด้วย
อาหารคาว 1 ต ารับ และอาหารหวาน 1 ต ารับ โดยให้มีพลังงานรวมกันประมาณ 350-400 
กิโลแคลอรี่ 

 มีความคิดริเริ่ม เป็นการคิดค้นหรือปรับปรุงพัฒนาต ารับอาหารควบคุมน  าหนักเพื่อสุขภาพ 
 ผลงานที่เหมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯพิจารณารางวัล 

 
แนวทางในการพิจารณาผู้ได้รับทุน 

 คณะอนกุรรมการฯได้ก าหนดในรูปคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักคอื  
 ความคิดริเริ่ม 
 คุณค่าทางโภชนาการ 
 การน าไปใช้ให้เป็นประโยชนไ์ด้ง่ายในชีวิตประจ าวัน 
 รสชาติของต ารับอาหารที่พัฒนาขึ นมา 
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การรับสมัคร และประกาศผลทุน/รางวัล 
 ส่งใบสมัครพรอ้มต ารับอาหารที่คาดว่าจะพัฒนา จ านวน 5 ชุด มายังสมาคมนักก าหนด

อาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561  
สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ทุน Khao Bao Bao Recipe Award) 

   1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน  
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900                                                                                                         
 โทรศัพท/์โทรสาร  02-9397782 

 ทดลองและพัฒนาต ารับอาหารภายในวันที่ 16-28 กุมภาพันธ ์2561                         
(สมาคมฯจะจดัส่งตัวอย่างผลิตภัณฑข์้าวพร้อมทาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมบุก ข้าวเบาเบา             
ไปให ้เพื่อใช้ในการพัฒนาต ารับอาหาร)     

 ส่งต ารับอาหารที่ไดพ้ัฒนาเรียบร้อยแล้วมายังสมาคมฯภายในวันที่ 1-15 มีนาคม 2561 
 คณะอนกุรรมการฯพิจารณาและแจ้งผลผู้ชนะรางวัลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  

 
หมายเหต ุ ผู้ที่ชนะการประกวด รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ต้องน าเสนอผลงานในรปูแบบโปสเตอร ์ในการ

ประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 25 
เมษายน 2561 

                 
 


