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ประกาศสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

ก าหนดการสอบเพื่อการรับรองเป็นนักก าหนดอาหารวชิาชีพ (กอ.ช.) 
Certified Dietitian of Thailand (CDT) 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ตระหนักในความจ าเป็นถึงการรับรองคุณภาพนักก าหนดอาหารและเพ่ือสนับสนุน 
ยกระดับวิทยฐานะของนักก าหนดอาหารไทยให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอ่ืน ๆ เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การสอบความรู้เพ่ือการรับรองเป็นนกัก าหนดอาหารวิชาชีพในประเทศไทยขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. คุณสมบัตขิองผู้สอบ 
1.1 เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 
1.2 การศกึษาและประสบการณ์ ส าเร็จการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.2.1 ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
 - สาขาอาหารและโภชนาการ 
 - มีประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 6 ปี 
 1.2.2 ปริญญาตรี 
 1.2.2.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รับปริญญาใดปริญญาหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 ก. วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.) โภชนาการและการก าหนดอาหาร (Nutrition & Dietetics), โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา 

หรือเทียบเทา่ 
 ข. คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ 
 และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี ้
 - ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 900 ชัว่โมง  
 - ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การท างาน

ทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 1 ปี  
 - หากไม่ผ่านการฝึกงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การท างานทางด้านโภชนาการใน

โรงพยาบาลอยา่งน้อย 2 ปี 
1.2.2.2 สาขาที่เก่ียวข้องกบัอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ  

 - ต้องมีประสบการณ์การท างานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 3 ปี 
 1.2.2.3 สาขาที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัอาหารและโภชนาการ 
 - ต้องมีประสบการณ์การท างานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 4 ปี 
 1.2.3 ปริญญาโท / ปริญญาเอก 
 1.2.3.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รับปริญญาใดปริญญาหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (วท.ม.) / วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต (วท.ด.) โภชนาการและการก าหนดอาหาร  (Nutrition 

and Dietetics), โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา หรือเทียบเทา่ 
 และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี ้
 - ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 900 ชัว่โมง 
 - ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การท างาน

ทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 1 ปี 
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 - หากไม่ผ่านการฝึกงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การท างานทางด้านโภชนาการใน
โรงพยาบาลอยา่งน้อย 2 ปี 

1.2.3.2 สาขาที่เก่ียวข้องกบัอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ 
 - ต้องมีประสบการณ์การท างานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 3 ปี 
 1.2.3.3 สาขาที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัอาหารและโภชนาการ 
 - ต้องมีประสบการณ์การท างานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 4 ปี 

ข้อ 2. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
2.1 แบบขอสมคัรสอบเพ่ือการรับรองเป็นนกัก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) 
2.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ จ านวน 3 รูป (รูปถ่ายในครัง้เดียวกนั และเขียนช่ือ / สกลุ ด้านหลงัให้ชดัเจน) 
2.3 ส าเนาวฒุิการศกึษา (ประกาศนียบตัร หรือ ปริญญาบตัร หรือ Transcript และลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
2.4 ส าเนาบตัรประชาชน (และลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
2.5 ใบรับรองการปฏิบตัิงานด้านโภชนาการ/โภชนบ าบดัในโรงพยาบาลฉบับจริงจากผู้อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจาก

ผู้อ านวยการเท่านัน้ และประทับตราโรงพยาบาล 
2.6 ในกรณีช่ือ/สกุล ไม่ตรงกับใบแสดงวุฒิการศึกษา ต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเช่น 

ทะเบียนสมรส/หย่า หลกัฐานการแก้ไขช่ือ/สกลุ 
2.7 คา่ธรรมเนียมการสอบ จ านวนเงิน 1,500 บาท (คา่ด าเนินการสอบ สถานท่ี อาหารวา่ง ใบวฒุิบตัร บตัรประจ าตวั กอ.ช) 
2.8 ค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวนเงิน 500 บาท (เฉพาะผู้ที่สอบเป็นครัง้ที่  2 ครัง้ที่  3 ครัง้ที่  4 หรือ ครัง้ที่  5 ไม่ต้องจ่ายข้อ 

2.7 คงจ่าย เฉพาะข้อ 2.8 เท่านัน้) 

ข้อ 3. วชิา คะแนนที่สอบ และเกณฑ์การตัดสนิ 
3.1 วชิาและคะแนนที่สอบ ส าหรับการรับรองเป็นนกัก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) 
 3.1.1 องค์ความรู้ด้านโภชนบ าบดัทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) และการให้ค าปรึกษา 

(Diet Counseling) ร้อยละ 30 
 3.1.2 องค์ความรู้ด้านโภชนาการพืน้ฐาน (Basic Nutrition) ร้อยละ 25 
 3.1.3 องค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการงานโภชนาการ (Food Service Management) ร้อยละ 30 
 3.1.4 องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Sciences) ร้อยละ 10 
 3.1.5 องค์ความรู้ด้านการวิจยั (Nutrition and Dietetics Research) ร้อยละ 5 
3.2 เกณฑ์การตัดสนิ ต้องผา่นการสอบ โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทัง้ 5 องค์ความรู้ 

ข้อ 4. วธีิการสอบ 
 ใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนยั (Multiple choices) 

ข้อ 5. การยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
 ย่ืนเอกสารและหลกัฐานทัง้หมดท่ีสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ด้วยตนเองในวันและเวลา

ราชการหรือส่งหลักฐานทัง้หมดทางไปรษณีย์ มาที่  
 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 1845/11 ซอยบริรักษ์ (ซอยส่วนบุคคล) ถนนพหลโยธิน 
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 02-939-7782  

ส าหรับการยื่นแบบขอสมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเท่านัไ้ม่รับทาง Fax หรือทาง E-mail 
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ข้อ 6. ก าหนดการสอบประจ าปี พ.ศ. 2560 
6.1 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.  
6.2 สถานที่สอบห้อง  พิบูลย์สงคราม ชัน้ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี  

กรุงเทพฯ  

ข้อ 7. ประกาศผลสอบ 
7.1 ประกาศผลสอบภายใน 60 วัน หลังจากวันสอบ 
7.2 แจ้งผลสอบทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล 

 
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 (ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ) 
 นายกสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 

 
 
 

หมายเหตุ: ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มทัง้หมดได้ที่ www.thaidietetics.org 


