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ทนุ “TDA Soybean Study Award”ประจ าปี 2561-62” 

ทนุสนับสนุนการวิจยัและพฒันางานโภชนาการส าหรบันักก าหนดอาหาร  
 

ช่ือทุน   TDA Soybean Study Award 
 
วตัถปุระสงค ์

 ส่งเสรมิให้นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมกีารท าวจิยัด้านโภชนาการ
และโภชนบ าบดั และพฒันาต ารบัอาหารเพื่อพฒันาการบรกิารแก่ผูป่้วยและประชาชน 
โดยใช้ผลิตภณัฑถ์ัว่เหลือง (Soy Protein) ท่ีพฒันาโดยบริษทัฟจิู ออยลจ์ ากดั
เป็นส่วนประกอบหลกั 

 ส่งเสริมวฒันธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ถัว่เหลืองและผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองในการ
ศกึษาวจิยั และพฒันาการบรกิาร 

 เพิม่พูนทกัษะและศกัยภาพใหก้บันักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการ
ท าวจิยั และพฒันาต ารบัอาหาร 

 
ผูส้นับสนุนทุนปี 2561-62 
  บรษิทัฟูจ ิออยล ์จ ากดั (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จ านวน 1,300,000 Yen 
 
ประเภทของทุน 

 ทุนประเภท Clinical: ใชผ้ลติภณัฑ์ถัว่เหลอืง (Soy Protein) เพื่อส่งเสรมิดา้นโภชน
บ าบดัในกลุ่มผูป่้วย และประชาชนทัว่ไป  

 แบบฟอรม์การเสนอโครงการวิจยัประกอบดว้ย 
 1.   ชื่อโครงการ 
 2.   หน่วยงานรบัผดิชอบ 
 3.   ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิยั 
 4.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 5.   วธิกีาร 
 6.   ขอบเขต 
 7.   ระยะเวลาด าเนินการ 
 8.   แผนการด าเนินงาน 
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 9.   อุปกรณ์ในการวจิยั 
 10. งบประมาณ 

ระบุดว้ยว่าใชผ้ลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงตวัอย่างใดเป็นส่วนประกอบหลกัในการท าวจิยั 
(NEW  FUJINIK 52, VEGEPLUS  2900 , APEX 110 : น าผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงแหง้
ผสมกบัน ้าทิง้ไวป้ระมาณ 20-30 นาท ีก่อนน าไปประยกุตใ์ช)้ 

 

 ทุนประเภท Non-clinical: ใชผ้ลติภณัฑถ์ัว่เหลอืง (Soy Protein) ในการพฒันาต ารบั
อาหารใหผู้ป่้วยและประชาชนทัว่ไป โดยต ารบัอาหาร ประกอบดว้ย 
 (1) ชื่อต ารบัอาหาร  
 (2) ชื่อทมีผูพ้ฒันาต ารบั 
 (3) ส่วนผสมอยา่งชดัเจน  

ระบุด้วยว่าใชผ้ลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงตวัอย่างใดเป็นส่วนประกอบหลกัในการ
พฒันาต ารบัอาหาร (NEW  FUJINIK 52, VEGEPLUS  2900, APEX 110 : น า
ผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงแหง้ผสมกบัน ้าทิง้ไว้ประมาณ 20-30 นาท ีก่อนน าไป
ประยกุตใ์ช)้ 

  (4) วธิปีรงุประกอบอาหาร 
 (5) คุณค่าทางโภชนาการ (พลงังาน โปรตนี ไขมนั คารโ์บไฮเดรท) ค านวณ

ดว้ย Immucal  หรอืตารางแสดงคุณค่าอาหาร 100 กรมั ระบุดว้ยว่าใชว้ธิี
ใดในการค านวณ 

 (6)  ตน้ทุน 
 จ านวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและผลงานที่เสนอขอรบัทุนซึ่งพิจารณาโดย

คณะอนุกรรมการพจิารณาทุนฯ 
 
คณุสมบติัของผูท่ี้ได้รบัทุน 

 เป็นนกัก าหนดอาหาร/นกัโภชนาการ/โภชนากรและทมีงานโภชนาการ ทีท่ าประโยชน์
ใหแ้ก่ผูป่้วยและหน่วยงานทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 เป็นสมาชกิตลอดชพีสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 สมาชิกส่งได้ ไม่เกิน  1 ต ารบั 

 ผลงานทีท่ าจะตอ้งไมเ่ป็นไปเพื่อเชงิพาณชิย ์(non-profit project) 
 คณะกรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยและผู้ท่ีเคยได้รบัทุน

TDA Soybean Study Award ติดต่อกนัเป็นเวลา 2 ปีมาแล้วไม่มีสิทธ์ิขอรบัทุน 
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การขอรบัทุน 

 ส่งใบสมคัรทุนพร้อมโครงการวิจยั  จ านวน  6 ชุด  มาทีส่มาคมนกัก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี  30 พฤศจิกายน  2561 ทางไปรษณียเ์ท่านัน้         
(ไมร่บัทาง E-mail และ โทรสาร) 

 สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Soybean Study Award) 
     1845/11 ซอยบรริกัษ์ (ซอยส่วนบุคคล) 

ถนนพหลโยธนิ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กทม. 10900                                                                                     
โทรศพัท/์โทรสาร 02-939-7782 
                 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาทุน 

 เป็นงานวิจยั/พฒันาต ารบัอาหารโดยใช้ผลิตภณัฑถ์ัว่เหลือง (Soy Protein) ท่ี
พฒันาโดย บริษทัฟจิู ออยลเ์ป็นส่วนประกอบหลกั เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาการดแูลดา้นโภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยหรอืประชาชนทัว่ไป 

 มคีวามคดิรเิริม่ เป็นการคดิคน้หรอืพฒันาผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงเพื่อสุขภาพ 
 ผลงานทีเ่หมาะสมตามการพจิารณาของคณะอนุกรรมการพจิารณาทุน  
 เป็นการพฒันางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 
แนวทางในการพิจารณาทุน 

 คณะอนุกรรมการไดก้ าหนดในรปูคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 หวัขอ้หลกัคอื  
 ความคดิรเิริม่ 
 ความส าคญัทางวชิาการ 
 โอกาสทีง่านวจิยั/งานพฒันางานโภชนาการจะท าไดส้ าเรจ็  
 การน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

 
การมอบทุน 

 ประกาศผูม้สีทิธิผ์่านรอบแรกในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทางสมาคมฯ จะจดัส่ง
ตวัอยา่งผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงไปใหท้ดลองท า ผูส้มคัรขอรบัทุนส่งต ารบัอาหารที่
สมบรูณ์มาพรอ้มรปูภาพและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อพจิารณา ประกาศผูส้ทิธิผ์่าน
รอบทีส่องและไดร้บัทุนใน  วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2562 

 มอบทุนวจิยัเป็น 2 งวด 
งวดที ่1 มอบทุนรอ้ยละ 60 ของเงนิทุน เมือ่ไดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุน 
งวดที ่2 มอบทุนรอ้ยละ40 ของเงนิทุน เมือ่ส่งรายงานผลพรอ้ม C.D และน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวชิาการประจ าปี 
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 ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะไดร้บัเงนิสนับสนุนในการจดัท าโปสเตอร์จ านวน 1,000 บาท เพื่อแสดง
ในงานประชุมวชิาการของสมาคมประจ าปี 2562 พรอ้มประกาศนียบตัรของสมาคมฯ 

 ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะไดร้บัเงนิสนับสนุนการลงทะเบยีนงานประชุมวชิาการของสมาคมฯ 
พร้อมท่ีพกั 1 คืน (จ านวน 2,000 บาท) 

 
ก าหนดวนัส าคญัต่างๆ 

 ปิดรบัสมคัรทุนภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

 ประกาศผูม้สีทิธิผ์่านรอบแรกภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ประกาศผูส้ทิธิผ์่านรอบทีส่องและไดร้บัทุนภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2562 

 ผู้ได้รบัทุนส่งรูปเล่มพร้อมบทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ และไฟล์รายงาน
ผลการวจิยัฉบบัสมบรณ์ูทีม่กีารแสดงกติตกิรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวจิยันัน้ๆดว้ย
ใหแ้ก่สมาคมฯ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 เสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการประจ าปี 2562 ของสมาคมนักก าหนด
อาหารแห่งประเทศไทย 

 

ผลงานทีไ่ดร้บัทุนจะไดร้บัการตพีมิพผ์ลการวจิยัในวารสารสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย
และไดร้บัใบประกาศนียบตัรจากสมาคมฯ 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม:  
คณะอนุกรรมการพจิารณาทุน “TDA Soybean Study Award” 
นางสาวสงัวาล ศริมิงัคลากุล โทร  086-609-5680 
E-mail: :thaidietetics@gmail.com  
www.thaidietetics.org 
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