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ประกาศสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหารที่ปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหาร  

ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหาร 
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
 

  ตามที่สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๖๓ และ            
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประกาศให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร
ในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรองก่อนวันที่พระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม  

  กลุ่มที่ ๑ โดยผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนจะต้องที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขาการก าหนดอาหาร จากหลักสูตรดังต่อไปนี้  

  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและ          
  การก าหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
     สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ใน 
   พระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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  ๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหารและ           
  อาหารปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร  
   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

  โดยขอให้สมาชิกที่จบตรงจากหลักสูตรที่ก าหนดไว้ข้างต้น ยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร ได้ตั้งแต่ประกาศ จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๔ ทีเ่ว็บไซต์ https://mrd-hss.thaijobjob.com หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ 

 
QR Code ขอขึน้ทะเบียน 

พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบค าขอดังนี้  

  ๑. ค าร้องขอขึ้นทะเบียนฯ (พิมพ์ค าร้องฯ ที่ได้บันทึกทางเว็บไซต์) 
  ๒. รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน ๓ รูป ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์ หรือรูปถ่ายท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
  ๓. ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔. ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕. ส าเนาภาพถ่ายใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการก าหนดอาหาร 
จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๖. ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารจากสถานพยาบาล หรือ
องค์กรที่คณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรอง 
  ๗. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพเพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ไม่เกิน ๖ เดือน (ตามแบบที่ก าหนด) จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๘. หลักฐานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจ าเป็น เช่น ใบรายงานผลการศึกษา 
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
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จัดส่งเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย ตามที่อยู่ท้ายนี้ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ยึดวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 
  ที่อยู่จัดส่ง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ ชั้น ๕ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 
๑๑๐๐๐ (วงเล็บมุมซองว่า “ขอขึ้นทะเบียนสาขาการก าหนดอาหาร”) 
 
  กลุ่มที่ ๒  ส าหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาการก าหนดอาหาร ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาที่ศึกษากระบวนวิชาการก าหนดอาหาร (นอกเหนือจาก ๙ หลักสูตรข้างต้น) และนักก าหนด
อาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหาร ในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรอง และผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหารใน
สถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรอง ที่ได้รับปริญญาสาขาต่างๆ 
จะมีประกาศขอขึ้นทะเบียน ประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้ท่านเตรียมเอกสาร ดังข้อ ๑-๘ ให้พร้อม
เพ่ือป้องกันการตกหล่น 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 
(ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ) 

นายกสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

**หมายเหตุ   
๑. ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหารในสถานพยาบาลหรือองค์กรใดที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารรับรอง ขอให้ท่านกรอกข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานท่านมาด้วย เพ่ือ
น าเสนอให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร พิจารณาขึ้นทะเบียน 
๒. ขอให้สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ที่ยังไม่ได้ Update ข้อมูลสมาชิกขอให้
ท่านด าเนินการ Update ข้อมูลสมาชิกได้ที่  QR Code แนบท้ายประกาศฉบับนี้  หรือลิงค์ 
https://forms.gle/EosNZqbsxAjW4hie8 

 

 
              Update ข้อมูลสมาชิก 


