ทุน “TDA Soybean Study Award”ประจาปี 2560-61”
ทุนสนับสนุนการวิ จยั และพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร
ชื่อทุน
TDA Soybean Study Award
วัตถุประสงค์
 ส่ง เสริม วัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ถ ั ่วเหลืองและผลิตภัณ ฑ์ถ ั ่วเหลืองในการ
ศึกษาวิจยั
 ส่งเสริมให้นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทาวิจยั ด้านโภชนาการ
และโภชนบาบัด และพัฒนาการบริการแก่ผปู้ ว่ ยและประชาชน
 เพิม่ พูนทักษะและศักยภาพให้กบั นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการ
ทาวิจยั
ผู้สนับสนุนทุนปี 2560-61
บริษทั ฟูจ ิ ออยล์ จากัด (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จานวน 1,300,000 Yen
ประเภทของทุน
 ทุนประเภท Clinical: ใช้ถ ั ่วเหลืองและผลิตภัณฑ์เพื่อ ส่งเสริมงานโภชนบาบัดในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ย และประชาชนทั ่วไป
 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิ จยั ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ความสาคัญและทีม่ าของปญั หาทีท่ าการวิจยั
4. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
5. วิธกี าร
6. ขอบเขต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
8. แผนการดาเนินงาน
9. อุปกรณ์ในการวิจยั
10. งบประมาณ
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 ทุ น ประเภท Non-clinical: ใช้ถ ั ่วเหลืองและผลิตภัณ ฑ์ใ นการพัฒนาตารับ อาหารให้
ผูป้ ว่ ยและประชาชนทั ่วไป โดยตารับอาหาร ประกอบด้วย
1. ชื่อตารับอาหาร
2. ชื่อทีมผูพ้ ฒ
ั นาตารับ
3. ส่วนผสมอย่างชัดเจน
4. วิธปี รุงประกอบอาหาร
5. คุณค่าทางโภชนาการ (พลัง งาน ,คาร์โ บไฮเดรท,โปรตีน,ไขมัน,น้ าตาล,
กากใยอาหาร) คานวณด้วย Immucal หรือตารางแสดงคุณค่าอาหาร 100
กรัม ระบุดว้ ยว่าใช้วธิ คี านวณใด
6. รูปภาพอาหาร
7. ต้นทุน
 จานวนทุ น ขึ้น อยู่กบั ความเหมาะสมและผลงานที่เ สนอขอรับทุ น ซึ่ง พิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบั ทุน
 เป็นนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรและทีมงานโภชนาการ ทีท่ าประโยชน์
ให้แก่ผปู้ ว่ ยและหน่วยงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
 เป็นสมาชิกตลอดชีพสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 สมาชิ กส่งได้ ไม่เกิ น 1 ตารับ
 ผลงานทีท่ าจะต้องไม่เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ (non-profit project)
 คณะกรรมการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยและผู้ที่เคยได้รบั ทุน
TDA Soybean Study Award ติ ดต่อกันเป็ นเวลา 2 ปี มาแล้วไม่มีสิทธิ์ ขอรับทุน
การขอรับทุน
 ส่งใบสมัครทุนพร้อมโครงการวิ จยั จานวน 6 ชุด มาทีส่ มาคมนักกาหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางไปรษณี ยเท่านัน้ (ไม่
รับทาง E-mailและทางโทรสาร)
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ทุน TDA Soybean Study Award)
1845/11 ซอยบริรกั ษ์ (ซอยส่วนบุคคล)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 02-939-7782
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาทุน
 ผลงานทีเ่ หมาะสมตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน
 เป็นงานวิจยั เกีย่ วกับการนาถั ่วเหลืองและผลิตภัณฑ์มาใช้ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการดูแลด้านโภชนาการและโภชนบาบัดแก่ผปู้ ว่ ยหรือประชาชนทั ่วไป
 มีความคิดริเริม่ เป็นการคิดค้นหรือปรับปรุงพัฒนาถั ่วเหลืองเพื่อสุขภาพ
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 เป็นการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
แนวทางในการพิ จารณาทุน
คณะอนุ กรรมการได้กาหนดในรูปคะแนน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักคือ
 ความคิดริเริม่
 ความสาคัญทางวิชาการ
 โอกาสทีง่ านวิจยั /งานพัฒนางานโภชนาการจะทาได้สาเร็จ
 การนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์
การมอบทุน
 ประกาศผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั ทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งทุนวิจยั เป็น 2 งวด
งวดที่ 1 มอบทุนร้อยละ 60 ของเงินทุน เมื่อได้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั ทุน
งวดที่ 2 มอบทุนร้อยละ40 ของเงินทุน เมื่อส่งรายงานผลพร้อม C.D และนาเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการประจาปี
 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุนในการจัดทาโปสเตอร์จานวน 1,000 บาท เพื่อแสดง
ในงานประชุมวิชาการของสมาคมประจาปี 2561 พร้อมประกาศนียบัตรของสมาคมฯ
 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั เงินสนับสนุนการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ
พร้อมที่พกั 1 คืน (จานวน 2,000 บาท)
กาหนดวันสาคัญต่างๆ
 ปิดรับสมัครทุน 30 พฤศจิกายน 2560
 ประกาศผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนภายใน 31 ธันวาคม 2560
 ผู้ได้รบั ทุ นส่งรูปเล่มพร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และไฟล์รายงาน
ผลการวิจยั ฉบับสมบรูณ์ทม่ี กี ารแสดงกิตติกรรมประกาศชื่อทุนนี้ในงานวิจยั นัน้ ๆด้วย
ให้แก่สมาคมฯ ภายใน 31 มีนาคม 2561
 เสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิ ช าการประจาปี 2561 ของสมาคมนักกาหนด
อาหารแห่งประเทศไทย
ผลงานทีไ่ ด้รบั ทุนจะได้รบั การตีพมิ พ์ผลการวิจยั ในวารสารสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
และได้รบั ใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม:
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุน “TDA Soybean Study Award”
นางสาว สังวาล ศิรมิ งั คลากุล โทร 086-609-5680
E-mail: :thaidietetics@gmail.com
www.thaidietetics.org
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