ประกาศสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกาหนดอาหารที่ปฏิบัติงานด้านการกาหนดอาหาร
ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหาร
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประกาศให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกาหนดอาหาร
ในสถานพยาบาลหรื อองค์กรใดที่คณะกรรมการวิช าชีพสาขาการกาหนดอาหารรับรองก่อนวันที่พระราช
กฤษฎีกากาหนดให้สาขาการกาหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ โดยผู้ ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย นจะต้ อ งที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รเที ย บเท่ า
ปริญญาสาขาการกาหนดอาหาร จากหลักสูตรดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและ
การกาหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารโภชนาการและการกาหนดอาหาร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๑

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกาหนดอาหารและ
อาหารปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยขอให้สมาชิกที่จบตรงจากหลักสูตรที่กาหนดไว้ข้างต้น ยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุ ญาตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิล ปะสาขาการกาหนดอาหาร ได้ตั้งแต่ ประกาศ จนถึงวัน ที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๔ ทีเ่ ว็บไซต์ https://mrd-hss.thaijobjob.com หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

QR Code ขอขึน้ ทะเบียน

พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบคาขอดังนี้
๑. คาร้องขอขึ้นทะเบียนฯ (พิมพ์คาร้องฯ ที่ได้บันทึกทางเว็บไซต์)
๒. รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๓ รูป ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์ หรือรูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน
๓. สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาภาพถ่ายใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการกาหนดอาหาร
จานวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหารจากสถานพยาบาล หรือ
องค์กรที่คณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรอง
๗. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ไม่เกิน ๖ เดือน (ตามแบบที่กาหนด) จานวน ๑ ฉบับ
๘. หลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจาเป็น เช่น ใบรายงานผลการศึกษา
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ลงนามรับรองสาเนาทุกฉบับ)

๒

จัดส่งเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย ตามที่อยู่ท้ายนี้ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ยึดวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ที่อยู่ จั ด ส่ง กลุ่ ม ส่ งเสริ มและพัฒ นาการประกอบโรคศิล ปะ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิล ปะ ชั้น ๕ อาคารกรมสนั บสนุนบริการสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข อ.เมือง จ.นนทบุรี
๑๑๐๐๐ (วงเล็บมุมซองว่า “ขอขึ้นทะเบียนสาขาการกาหนดอาหาร”)
กลุ่มที่ ๒ สาหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาการกาหนดอาหาร ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาที่ศึกษากระบวนวิชาการกาหนดอาหาร (นอกเหนือจาก ๙ หลักสูตรข้างต้น) และนักกาหนด
อาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ผู้ที่ปฏิบั ติงานด้านการกาหนดอาหาร ในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่
คณะกรรมการวิ ช าชีพสาขาการกาหนดอาหารรั บรอง และผู้ ที่ไ ม่ได้ปฏิบั ติงานด้ านการก าหนดอาหารใน
สถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกาหนดอาหารรับรอง ที่ได้รับปริญญาสาขาต่างๆ
จะมีประกาศขอขึ้นทะเบียน ประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้ท่านเตรียมเอกสาร ดังข้อ ๑-๘ ให้พร้อม
เพื่อป้องกันการตกหล่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

(ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ)
นายกสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
**หมายเหตุ
๑. สาหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการกาหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการกาหนดอาหารรับรอง ขอให้ท่านกรอกข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานท่านมาด้วย เพื่อ
นาเสนอให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกาหนดอาหาร พิจารณาขึ้นทะเบียน
๒. ขอให้สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ที่ยังไม่ได้ Update ข้อมูลสมาชิกขอให้
ท่ า นด าเนิ น การ Update ข้ อ มู ล สมาชิ ก ได้ ที่ QR Code แนบท้ า ยประกาศฉบั บ นี้ หรื อ ลิ ง ค์
https://forms.gle/EosNZqbsxAjW4hie8

๓

Update ข้อมูลสมาชิก

