
 1 

 
ทนุ “TDA Soymilk Study Award”ประจ าปี 2563-2564” 

ทนุสนับสนุนการวิจยัและพฒันางานโภชนาการส าหรบันักก าหนดอาหาร  
 

ช่ือทุน   TDA Soymilk Study Award 
วตัถปุระสงค ์

 ส่งเสรมิให้นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมกีารท าวจิยัด้านโภชนาการและ
โภชนบ าบดั และพฒันาต ารบัอาหารเพื่อพฒันาการบรกิารแก่ผูป้ว่ยและประชาชน 

 ส่งเสรมิวฒันธรรมอาหารเอเชยี โดยใช้ผลติภณัฑ์นมถัว่เหลืองในการศึกษาวจิยั และ
พฒันาการบรกิาร 

 เพิม่พูนทกัษะและศกัยภาพให้กบันักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการท า
วจิยั และพฒันาต ารบัอาหาร 

ผูส้นับสนุนทุนปี  2563-2564 
  บรษิทัมารซูนั-ไอ จ ากดั (Marusan-Ai Co., Ltd., Japan) จ านวน 500,000 Yen 
ประเภทของทุน 

1.  ทุนประเภท Clinical โดยใชน้มถัว่เหลอืง (Soymilk) ทีใ่หม้าในการท าวจิยัเพื่อส่งเสรมิดา้น
โภชนาการและโภชนบ าบดัในกลุ่มผูป้ว่ย  
 แบบฟอรม์การเสนอโครงการวิจยั ประกอบดว้ย 
   1.   ชื่อโครงการ 

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

 
2.  ทุนประเภท Non-clinical โดยใชน้มถัว่เหลอืง (Soymilk) ทีใ่หม้า เพื่อพฒันาต ารบัอาหารให้
ผูป้ว่ยและประชาชนทัว่ไป  
 แบบฟอรม์การเสนอโครงการพฒันาต ารบัอาหาร ประกอบดว้ย 
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 1. ชื่อโครงการ  
 2. หน่วยงานรบัผดิชอบหรอืชื่อทมีผูพ้ฒันาต ารบัอาหาร 

 3.   ความส าคญัและทีม่าของการพฒันาต ารบัอาหาร 
 4.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 5.   ส่วนผสมของต ารบัอาหารอยา่งชดัเจน 

  6.   วธิปีรงุประกอบอาหาร 
  7. ตน้ทุน 

 8. คุณค่าทางโภชนาการ (พลงังาน โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรท น ้าตาล ใย
อาหาร) ค านวณดว้ย Inmucal-Nutrients Version ใด โดยท าเป็นตารางระบุ
ชนิดอาหารและส่วนผสมทัง้หมดทุกรายการที่ใชใ้นต ารบัอาหาร ตามตวัอย่าง
ทา้ยน้ี 

Nutrient Composition for 1 Serving 
Food item Weight (g) or  

Volume (ml)  
Energy 
(kcal) 

Carbohydrate 
(g)   

Protein 
(g)   

Fat 
(g)  

Sugar 
(g) 

Fiber 
(g) 

Soymilk Plain        

        
        

                                                              
Nutrition Fact of Marusan Soymilk  

                                                             
3. จ านวนทุนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและผลงานที่ เสนอขอรับทุนซึ่งพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการพจิารณาทุนฯ 

 
คณุสมบติัของผูท่ี้ได้รบัทุน 

 เป็นนักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทมีงานโภชนาการ ที่ท าประโยชน์
ใหแ้ก่ผูป้ว่ยและหน่วยงานทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพของสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 สมาชิกส่งได้ ไม่เกิน  1 ต ารบั 

 ผลงานทีท่ าจะตอ้งไมเ่ป็นไปเพื่อเชงิพาณชิย ์(non-profit project) 
 คณะกรรมการสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มสีทิธิข์อรบัทุน 

 

Food Item Volume 
(ml) 

Energy 
(kcal) 

Carbohydrate 
g   

Protein 
g   
 

Fat 
g  
 

Sugar 
g 

Fiber 
g 

Soymilk Plain 
1 Serving 

 
 
 

 

250 110 4 11 5  1  < 1 
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การขอรบัทุน 

 ส่งใบสมคัรทุนพร้อมโครงการวิจยัหรือโครงการพฒันาต ารบัอาหาร มาให้ครบ 
จ านวน 6 ชุด มาที่สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายใน วันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2563 ทางไปรษณียเ์ท่านัน้ (ไมร่บัทาง E-mail และ โทรสาร) 
 

 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Soymilk Study Award) 
     1845/11 ซอยบริรกัษ์ ถนนพหลโยธิน   

แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กทม. 10900                                                                              
โทรศพัท ์02-939-7782 
 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาทุน 

 เป็นงานวจิยัหรอืการพฒันาต ารบัอาหารโดยใช้นมถัว่เหลอืง (Soymilk) ที่พฒันาโดย
บรษิทัมารซูนั-ไอ จ ากดั เป็นส่วนประกอบหลกั เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการดูแลดา้น
โภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป้ว่ยหรอืประชาชนทัว่ไป 

  มคีวามคดิรเิริม่ เป็นการคดิคน้หรอืพฒันาผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงเพื่อสุขภาพ 
 ผลงานทีเ่หมาะสมตามการพจิารณาของคณะอนุกรรมการพจิารณาทุน  
 เป็นการพฒันางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

แนวทางในการพิจารณาทุน 
 คณะอนุกรรมการไดก้ าหนดในรปูคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 หวัขอ้หลกั คอื  

 ความคดิรเิริม่ 
 ความส าคญัทางวชิาการ 
 โอกาสทีง่านวจิยั/การพฒันางานโภชนาการจะท าไดส้ าเรจ็  
 การน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

การมอบทุน 

 ประกาศผูม้สีทิธิผ์่านรอบแรก ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ทางสมาคมฯ จะจดัส่งตวัอย่าง
นมถัว่เหลอืงไปให้ทดลองท า ผู้สมคัรขอรบัทุนส่งโครงการที่สมบูรณ์หรอืต ารบัอาหารที่
สมบรูณ์มาพรอ้มรปูภาพและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อพจิารณา  

 ประกาศผูม้สีทิธิผ์่านรอบทีส่องและไดร้บัทุน ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2564 

 มอบทุนในการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย   
ในวนัประชุมวิชาการประจ าปี  2564 พรอ้มประกาศนียบตัรของสมาคมฯ  

 มอบทุนวจิยัเป็น 2 งวด 
งวดที ่1 มอบทุนรอ้ยละ 60 ของเงนิทุน เมือ่ไดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุน 
งวดที ่2 มอบทุนรอ้ยละ 40 ของเงนิทุน เมือ่ส่งรายงานผลพรอ้ม C.D และน าเสนอผลงาน
ในการประชุมวชิาการประจ าปี  
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การน าเสนอผลงาน 

 ผู้ที่ได้รบัทุนจะต้องน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอรใ์นการประชุมวชิาการประจ าปี
ของสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 

 ผูท้ี่ได้รบัทุนจะต้องส่งบทคดัย่องานวจิยัเพื่อตพีมิพใ์นวารสารสมาคมนักก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 20 มีนาคม 2564  

 ผูท้ีไ่ดร้บัทุนทุกคนจะตอ้งท าอาหารมาน าเสนอในวนัแรกของการประชุมวชิาการประจ าปี
ของสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 

 ผู้ที่ได้รบัทุนจะต้องแสดงกิตติกรรมประกาศในการน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร ์
บทคดัย่อ รายงานผลการวจิยั และการตพีมิพ์ผลงานว่าผลงานนี้ไดร้บัการสนับสนุนจาก 
"ทุน TDA Soymilk Study Award "           

 ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะไดร้บัเงนิสนับสนุนในการจดัท าโปสเตอร์จ านวน 1,000 บาท เพื่อแสดงใน
งานประชุมวชิาการของสมาคมฯ 

 ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะไดร้บัเงนิสนับสนุนการลงทะเบยีนงานประชุมวชิาการของสมาคมฯ พรอ้ม
ทีพ่กั 1 คนื (จ านวน 2,000 บาท) 

 ผู้ได้ร ับทุนส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบรูณ์ให้แก่สมาคมฯ และมีการ แสดง
กติตกิรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวจิยันัน้ๆดว้ย 

ก าหนดวนัส าคญัต่างๆ 

 ปิดรบัสมคัรทุนภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 

 ประกาศผูม้สีทิธิผ์่านรอบแรก ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  

 ประกาศผูม้สีทิธิผ์่านรอบทีส่องและไดร้บัทุน ภายในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2564 

 ผูไ้ดร้บัทุนส่งรูปเล่มพรอ้มบทคดัย่อภาษาไทย และไฟลร์ายงานผลการวจิยัฉบบัสมบรูณ์
ที่มีการแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ ในงานวิจัยนั ้นๆ  ด้วยให้แ ก่สมาคมฯ           
ภายในวนัท่ี 20 มีนาคม 2564 

 เสนอผลงานวจิยัในการประชุมวิชาการประจ าปี 2564 ของสมาคมนักก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม:  
คณะอนุกรรมการพจิารณาทุน “TDA Soymilk Study Award” 
ผูป้ระสานงาน 
นางสาวสงัวาล ศริมิงัคลากุล  โทร  086-609-5680 
นางดวงสมร สยูะศุนานนท ์ โทร  083-187-3734 
นางกุหลาบ แสงจงเจรญิ โทร  086-830-9447 
E-mail: thaidietetics@gmail.com   
Website: www.thaidietetics.org 
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http://www.thaidietetics.org/

