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ทุน “TDA Soybean Study Award”ประจ ำปี 2565-2566” 

ทุนสนับสนุนกำรวิจยัและพฒันำงำนโภชนำกำรส ำหรบันักก ำหนดอำหำร  
 

ช่ือทุน   TDA Soybean Study Award 
 
วตัถปุระสงค ์

• ส่งเสรมิให้นักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกรมกีำรท ำวจิยัด้ำนโภชนำกำรและ
โภชนบ ำบดั และพฒันำต ำรบัอำหำรเพือ่พฒันำกำรบรกิำรแก่ผูป่้วยและประชำชน 

• ส่งเสริมวัฒนธรรมอำหำรเอเชีย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถัว่เหลืองในกำรศึกษำวิจัย และ
พฒันำกำรบรกิำร 

• เพิม่พูนทกัษะและศกัยภำพให้กบันักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร ในกำร     
ท ำวจิยัและพฒันำต ำรบัอำหำร 

 
ผู้สนับสนุนทุนปี 2565-2566 
  บรษิทัฟูจ ิออยล ์จ ำกดั (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จ ำนวน 1,300,000 Yen 
 
ประเภทของทุน 

1.  ทุนประเภท Clinical โดยใชผ้ลติภณัฑถ์ัว่เหลอืง (Soy Protein) ทีใ่หม้ำ 2 ชนิด คอื  
NEW FUJINIK 52, NEW FUJINIK 58 เพื่อส่งเสริมด้ำนโภชนบ ำบัด ในกลุ่มผู้ป่วย และ
ประชำชนทัว่ไป  
• แบบฟอรม์กำรเสนอโครงกำรวิจยั ประกอบดว้ย 
   1.   ชื่อโครงกำร 

 2.   หน่วยงำนรบัผดิชอบหรอืชื่อทมีผูพ้ฒันาต ารบัอาหาร 
 3.   ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำทีท่ ำกำรวจิยั 
 4.   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 
 5.   วธิกีำร 
 6.   ขอบเขต 
 7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 8.   แผนกำรด ำเนินงำน 
 9.   อุปกรณ์ในกำรวจิยั 
 10. งบประมำณ 
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ระบุด้วยว่ำใช้ผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองชนิดใดเป็นส่วนประกอบหลกัในกำรวิจยั
(NEW FUJINIK 52, NEW FUJINIK 58: น ำผลิตภัณฑ์ถัว่เหลืองแห้งแช่น ้ ำทิ้งไว้
ประมำณ 20-30 นำท ีก่อนน ำไปประยุกตใ์ช)้ 

 

2.  ทุนประเภท Non-clinical โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถัว่เหลือง (Soy Protein) ที่ให้มำ 2 ชนิด คือ 
NEW FUJINIK 52, NEW FUJINIK 58 เพือ่พฒันำต ำรบัอำหำรใหผู้ป่้วยและประชำชนทัว่ไป  
• แบบฟอรม์การเสนอโครงการพฒันาต ารบัอาหาร ประกอบดว้ย 

 1. ชื่อโครงการ  
 2. หน่วยงานรบัผดิชอบหรอืชื่อทมีผูพ้ฒันาต ารบัอาหาร 

 3.   ความส าคญัและทีม่าของการพฒันาต ารบัอาหาร 
 4.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 5.   สว่นผสมของต ารบัอาหารอย่างชดัเจน 

ระบุด้วยว่าใช้ผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองชนิดใดเป็นส่วนประกอบหลกัในการพฒันา
ต ารบัอาหาร (NEW FUJINIK 52, NEW FUJINIK 58: น าผลติภณัฑ์ถัว่เหลอืงแห้งผสม
กบัน ้าทิง้ไวป้ระมาณ 20-30 นาท ีก่อนน าไปประยุกตใ์ช)้ 

  6.   วธิปีรุงประกอบอาหาร 
  7. ตน้ทุน 

 8. คุณค่าทางโภชนาการ (พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท น ้ าตาล         
ใยอาหาร) ค านวณดว้ย Inmucal-Nutrients Version ใด โดยท าเป็นตารางระบุ
ชนิดอาหารและส่วนผสมทัง้หมดทุกรายการที่ใช้ในต ารบัอาหาร ตามตวัอย่าง
ทา้ยน้ี  

 
Nutrient Composition for 1 serving   

Food Size Weight 
(g) 

Energy 
(kcal) 

Carbohydrate 
(g) 

Protein 
(g) 

Fat 
(g) 

Sugar 
(g) 

Fiber 
(g) 

         
NEW FUJINIK 52 
(Chicken Flake) 

S 
 

       

NEW FUJINIK 58 
( Chicken Mince) 

S        
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 3. จ ำนวนทุนขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและผลงำนที่ เสนอขอรับทุนซึ่งพิจำรณำโดย
คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำทุนฯ 
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คณุสมบติัของผูท่ี้ขอรบัทุน 

• เป็นนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร และทมีงำนโภชนำกำร ที่ท ำประโยชน์
ใหแ้ก่ผูป่้วยและหน่วยงำนทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

• เป็นสมำชิกสำมญัตลอดชีพสมำคมนกัก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 

• สมำชิกส่งได้ ไม่เกิน  1 ต ำรบั 

• ผลงำนทีท่ ำจะตอ้งไม่เป็นไปเพือ่เชงิพำณิชย ์(non-profit project) 
• คณะกรรมกำรสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทยและผู้ที่เคยได้รับทุนTDA 

Soybean Study Award ตดิต่อกนัเป็นเวลำ 2 ปีมำแลว้ ไม่มสีทิธิข์อรบัทุน 
 
กำรขอรบัทุน 

• ส่งใบสมคัรทุนพร้อมโครงกำรวิจยัหรือโครงกำรพฒันำต ำรบัอำหำร จ ำนวน 6 ชุด 
มำที่สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย ภำยในวันท่ี 31 มกรำคม 2566          
ทำงไปรษณียเ์ท่ำนัน้ (ไม่รบัทำง E-mail และ โทรสำร) 
 

 สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Soybean Study Award) 
     1845/11 ซอยบริรกัษ์ (ซอยส่วนบุคคล) 

ถนนพหลโยธิน  แขวงลำดยำว  เขตจตุจกัร  กทม. 10900                                                                              
โทรศพัท์ 02-939-7782, 080-338-7443 

 
หลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำทุน 

• เป็นงำนวิจยัหรือกำรพฒันำต ำรบัอำหำรโดยใช้ผลิตภัณฑ์ถัว่เหลือง (Soy Protein) ที่
พฒันำโดย บรษิทัฟูจ ิออยล์เป็นส่วนประกอบหลกั เพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำกำรดูแล
ดำ้นโภชนำกำรและโภชนบ ำบดัแก่ผูป่้วยหรอืประชำชนทัว่ไป 

•  มคีวำมคดิรเิริม่ เป็นกำรคดิคน้หรอืพฒันำผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงเพือ่สุขภำพ 
• ผลงำนทีเ่หมำะสมตำมกำรพจิำรณำของคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำทุน  
• เป็นกำรพฒันำงำนเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 

 
แนวทำงในกำรพิจำรณำทุน 

 คณะอนุกรรมกำรไดก้ ำหนดในรปูคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 หวัขอ้หลกั คอื  
• ควำมคดิรเิริม่ 
• ควำมส ำคญัทำงวชิำกำร 
• โอกำสทีง่ำนวจิยั/กำรพฒันำงำนโภชนำกำรจะท ำไดส้ ำเรจ็  
• กำรน ำไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
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กำรมอบทุน 

• ประกำศผู้มีสิทธิผ์่ำนรอบแรก ในวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2566 ทำงสมำคมฯ จะจัดส่ง
ตวัอย่ำงผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืงไปใหท้ดลองท ำ ผูส้มคัรขอรบัทุนส่งโครงกำรทีส่มบูรณ์หรอื
ต ำรบัอำหำรทีส่มบูรณ์มำพรอ้มรูปภำพและคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพื่อพจิำรณำ ประกำศ 
ผูม้สีทิธิผ์่ำนรอบทีส่อง ในวนัท่ี 31 มีนำคม 2566 

• มอบทุนในกำรประชุมวชิำกำรประจ ำปีของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย   
ในวนัประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2566 พรอ้มประกำศนียบตัรของสมำคมฯ  

• มอบทุนวจิยัเป็น 2 งวด 
งวดที ่1 มอบทุนรอ้ยละ 60 ของเงนิทุน เมื่อไดร้บักำรคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทุน 
งวดที ่2 มอบทุนรอ้ยละ 40 ของเงนิทุน เมื่อสง่รำยงำนผลพรอ้ม C.D และน ำเสนอผลงำน
ในกำรประชุมวชิำกำรประจ ำปี  

 

กำรน ำเสนอผลงำน 

• ผู้ที่ได้รบัทุนจะต้องน ำเสนอผลงำนในรูปแบบ E-Poster ในกำรประชุมวชิำกำรประจ ำปี
ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2566 โดยส่ง E-Poster ภำยใน  

วนัท่ี 17 เมษำยน 2566 

• ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะต้องส่งบทคดัย่องำนวจิยัเพื่อตพีมิพใ์นวำรสำรสมำคมนักก ำหนดอำหำร
แห่งประเทศไทย ภำยในวนัท่ี 17 เมษำยน 2566 

• ผู้ที่ได้รบัทุนทุกคนจะต้องท ำวิดีโอสำธิตกำรท ำอำหำร และน ำเสนอ E-Poster ในกำร
ประชุมวิชำกำรประจ ำปีของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2566       
โดยสง่ วิดีโอ ภำยในวนัท่ี 17 เมษำยน 2566 

• ผู้ที่ได้รบัทุนจะต้องแสดงกิตติกรรมประกำศกำรน ำเสนอผลงำนในรูปแบบ E-Poster 
บทคดัย่อ รำยงำนผลกำรวจิยั และกำรตพีมิพผ์ลงำนว่ำผลงำนนี้ได้รบักำรสนับสนุนจำก 
"สมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย "           

• ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะได้รบัเงนิสนับสนุนในกำรจดัท ำ E-Poster จ ำนวน 1,000 บำท เพื่อแสดง
ในงำนประชุมวชิำกำรของสมำคมฯ 

• ผูท้ีไ่ดร้บัทุนจะไดร้บัเงนิสนับสนุนกำรลงทะเบยีนงำนประชุมวชิำกำรของสมำคมฯ พรอ้ม
ทีพ่กั 1 คนื (จ ำนวน 2,000 บำท) 

• ผู้ได้รับทุนส่งรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบรูณ์ให้แก่สมำคมฯ และมีกำรแสดง
กติตกิรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวจิยันัน้ๆ ดว้ย 
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ก ำหนดวนัส ำคญัต่ำงๆ 

• ปิดรบัสมคัรทุน ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2566    

• ประกำศผูม้สีทิธิผ์่ำนรอบแรก ภำยในวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์2566  

• ประกำศผูม้สีทิธิผ์่ำนรอบทีส่อง ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2566 

• ผู้ได้รบัทุนส่ง E-Poster วิดีโอ บทคดัย่อ รูปเล่มพร้อม บทคดัย่อภำษำไทย และไฟล์
รำยงำนผลกำรวจิยัฉบบัสมบูรณ์ทีม่กีำรแสดงกติตกิรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวจิยันัน้ๆ 
ดว้ยใหแ้ก่สมำคมฯ ภำยในวนัท่ี 17 เมษำยน 2566 

• เสนอผลงำนวจิยัในกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2566 ของสมำคมนักก ำหนดอำหำร
แห่งประเทศไทย 

 
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม:  
ผู้ประสำนงำน 
คุณสงัวำล ศริมิงัคลำกุล 086-609-5680 
โทรศพัท ์080-338-7443 , 02-939-7782 
E-mail: thaidietetics@gmail.com, Website: www.thaidietetics.org 

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

