
 

 Thai Dietetic Association Junior Research Award 
(TDA Junior Research Award) 

ทนุสนับสนุนการวิจยัและพฒันางานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
ส าหรบันักศึกษาปริญญาตรีสาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ช่ือทุน Thai Dietetic Association Junior Research Award (TDA Junior Research Award) 

วตัถปุระสงค ์

 ส่งเสรมิใหน้ิสติ/นักศกึษาสาขาโภชนาการและการก าหนดอาหารหรอืสาขาอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีาร
ท างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นโภชนาการ โภชนบ าบดั และการก าหนดอาหาร  

 ส่งเสรมิใหม้กีารท างานร่วมกนัระหว่างนิสติ/นักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมหาวทิยาลยั กบั
นกัก าหนดอาหาร/นกัโภชนาการ/โภชนากร  

 เพิม่พนูทกัษะและศกัยภาพใหก้บันิสติ/นกัศกึษาในการท าวจิยั  
 ส่งเสรมิใหน้ิสติ/นกัศกึษามกีารท างานวจิยัทีห่ลากหลายไดม้ากยิง่ขึน้ 

ผูส้นับสนุนทุน 

  สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยจ านวน  50,000  บาท/ปี 

ลกัษณะทุน 

 เป็นทุนสนบัสนุนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นโภชนาการและการก าหนดอาหาร หรอืส่งเสรมิ
บทบาทของนกัก าหนดอาหาร/นกัโภชนาการ/โภชนากร ใหม้คีวามส าคญัมากยิง่ขึน้ 

 จ านวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และผลงานที่ เสนอขอรับทุนซึ่ งพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการพจิารณาทุน TDA Junior Research Award  

 ระยะเวลาการใหทุ้น 1 ปี 

 

 



คณุสมบติัของผูท่ี้ได้รบัทุน 

 เป็นนิสติ/นักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรสีาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรที่ได้รบัการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาแห่งชาต ิ(สกอ.) 

 เป็นสมาชกิสามญัตลอดชพีของสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 ผลงานที่ท าจะต้องไม่เป็นไปในเชงิพาณิชย ์(non-profit project) และผู้ที่ได้รบัทุนต้องแจง้ต่อ

คณะอนุกรรมการพจิารณาทุนอย่างชดัเจน หากมผีลประโยชน์ทบัซอ้น (conflict of interest) 
มฉิะนัน้จะถูกตดัสทิธิจ์ากการรบัทุนทนัท ี

 งานวจิยัจะต้องมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่นิสติ /นักศกึษาก าลงัศกึษาอยู่เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา
งานวจิยัอยา่งน้อย 1 คน  

การขอรบัทุน 

 ผู้ที่ต้องการขอรับทุนเสนอโครงการวิจัยด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียด
โครงการวจิยัจ านวน 6 ชุด มาทีส่มาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย ์(ไม่รบั
ทาง E-mail) ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Junior Research Award) 
845/11 ซอยบรริกัษ์ ถนนพหลโยธนิ  
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 02-939-7782 

 แบบเสนอรายละเอียดโครงการวิจยั ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ผู้วจิยัและอาจารย์ที่ปรกึษา
มหาวทิยาลยัและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิยั ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้ร ับ วิธีการวิจ ัย ขอบเขต ระยะเวลาด าเนินการ แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณทีใ่ช ้

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาทุน 

 เป็นงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้นโภชนาการและการก าหนดอาหาร หรอืส่งเสรมิบทบาทของ
นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ให้มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น มีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์ไดผ้ลลพัธท์ีส่ามารถน าไปปรบัใช้ เพื่อพฒันาการท างานดา้นการก าหนดอาหารใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 คณะอนุกรรมการไดก้ าหนดในรปูคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 หวัขอ้หลกัคอื  
 การน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
 ความคดิรเิริม่ 



 โอกาสทีง่านวจิยัจะท าไดส้ าเรจ็  
 ความส าคญัทางวชิาการ 

การประกาศผล 

 ประกาศผลการตดัสนิ ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทางเวบ็ไซต์
http://www.thaidietetics.org  

การมอบทุน 

 มอบทุนวจิยัในการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2563 พรอ้มประกาศนียบตัรของสมาคมฯ   

 ทุนวจิยัจะแบ่งออกเป็น 2 งวดคอื 

 งวดที ่1 มอบทุนรอ้ยละ 60 ของเงนิรางวลั เมือ่ไดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุน 

 งวดที ่ 2 มอบทุนรอ้ยละ 40 ของเงนิรางวลั เมื่อส่งรายงานผลพรอ้มไฟลฉ์บบัสมบูรณ์ 
พร้อมแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนในงานวิจยันัน้ ๆ และน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวชิาการประจ าปี พ.ศ.2564 

การน าเสนอผลงานวิจยั 

 ผู้ที่ได้รบัทุนจะต้องน าเสนอผลงานวจิยัในรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมวชิาการประจ าปีของ
สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564  

 ผู้ที่ได้รบัทุนจะต้องส่งบทคดัย่องานวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักก าหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย  

 ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะไดร้บัการสนับสนุนค่าลงทะเบยีนงานประชุมวชิาการประจ าปี  2564 เพื่อน าเสนอ
ผลงาน และไดร้บัเงนิสนบัสนุนในการจดัท าโปสเตอรจ์ านวน 1,000 บาท  

 ผู้ที่ได้รบัทุนจะต้องส่งรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ให้แก่สมาคมนักก าหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย และมกีารแสดงกติตกิรรมประกาศชื่อทุนในงานวจิยันัน้ๆดว้ย 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เลขานุการคณะอนุกรรมการพจิารณาทุน:  
นางพชัรวรี ์ทนัละกจิ โทร 086-392-5928 โทรสาร 02-201-1731 E-mail: nuging28@hotmail.com 
นางสาวสงัวาล ศริมิงัคลากุล โทร 086-609-5680 
Website: www.thaidietetics.org    
E-mail: thaidietetics@gmail.com 

http://www.thaidietetics.org/
http://www.thaidietetics.org/
mailto:thaidietetics@gmail.com


 

ใบสมคัรทุน “TDA Junior Research Award” 
ประจ าปี 2563 

 
โปรดพิมพ ์/ เขียนตวับรรจง 
ชื่อ-สกุลนกัศกึษา........................................................................................ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา………... 
สาขาวชิา…………………………………………………………….......................................................... 
มหาวทิยาลยัทีก่ าลงัศกึษา.................................................................................................................... 
สมาชกิสามญัตลอดชพีของสมาคมฯเลขที…่………............................................................................... 
ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได.้...............................................เลขที.่.......................ถนน............................................. 
แขวง/ต าบล......................................................เขต/อ าเภอ.................................................................. 
จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณยี.์.................................................. 
โทรศพัท.์........................................................โทรศพัทม์อืถอื.............................................................. 
โทรสาร...............................................................E mail…………………………………….................... 
อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั   
1. ชื่อ-สกุล……………………………………………..ต าแหน่ง…………………………….................. 

สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………........................................................................................ 

2. ชื่อ-สกุล…………………………………………….ต าแหน่ง……………………………................... 
สถานทีท่ างาน…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………........................................................................................ 

มคีวามประสงคส์่งโครงรา่งงานวจิยัเพื่อขอรบัทุนในหวัขอ้เรือ่ง............................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
พรอ้มทัง้แนบโครงการงานวจิยัจ านวน 6 ชุดมาพรอ้มดว้ย 
 

(หมดเขตส่งใบสมคัรและโครงการงานวจิยัภายในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2563 
 


