
CDT 1 

 

 

 
ประกาศสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

ก าหนดการสอบเพื่อการรับรองเป็นนักก าหนดอาหาร 
Certified Dietitian of Thailand (CDT) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ 

 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ตระหนักในความจ าเป็นถึงการรับรองคุณภาพนักก าหนดอาหารและเพื่อสนับสนุน 
ยกระดับวิทยฐานะของนักก าหนดอาหารไทยให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อการรับรองเป็นนกัก าหนดอาหารในประเทศไทยขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้สอบ 
1.1 เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพของสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย  

(สมัครสมาชิกที่ลิงก์ https://www.thaidietetics.org/?page_id=43)  
1.2 การศกึษาและประสบการณ์ ส าเร็จการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่ ดงัตอ่ไปนี  ้
 1.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
 - สาขาอาหารและโภชนาการ 
 - มีประสบการณ์การท างานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 6 ปี 
 1.2.2 ปริญญาตรี 
 1.2.2.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รับปริญญาใดปริญญาหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 ก. วิทยาศาสตร์บณัฑติ (วท.บ.) โภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตร์ 

และการก าหนดอาหาร, การก าหนดอาหารและโภชนศาสตร์, โภชนาการและโภชนบ าบดั, โภชนบ าบดัและการ
ก าหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตร์อาหารและโภชนาการ, โภชนศาสตร์การ
ก าหนดอาหารและอาหารปลอดภยั, โภชนศาสตร์, ชีวเวชศาสตร์ (โภชนบ าบดั) 

 ข. คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ  
 และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี ้
 - ผา่นการฝึกงานด้านอาหาร/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 ้
  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (วท.ม.) / วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต (วท.ด.) โภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนวิทยา

และการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร, การก าหนดอาหารและโภชนศาสตร์, โภชนาการและ
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โภชนบ าบดั, โภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตร์อาหารและ
โภชนาการ, โภชนศาสตร์การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภยั, โภชนศาสตร์, ชีวเวชศาสตร์ (โภชนบ าบดั) 

 
 และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี ้
 - ผา่นการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 900 ชัว่โมง 
 - ผ่านการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การท างาน

ทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 1 ปี 
 - 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 แบบขอสมคัรสอบเพื่อการรับรองเป็นนกัก าหนดอาหาร (CDT) กรอกผา่นระบบ 
2.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป  
2.3 ส าเนาวฒุิการศกึษา (ประกาศนียบตัร หรือ ปริญญาบตัร หรือ Transcript และลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
2.4 ส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
2.5 ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ/โภชนบ าบัดในโรงพยาบาลจากผู้อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจาก

ผู้อ านวยการเท่านัน้ และประทับตราโรงพยาบาล 
2.6 ส าหรับการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการ ในโรงพยาบาล 900 / 250 ชั่วโมง จะต้องมี ใบรับรองการฝึกงานจากมหาวิทยาลยั 

แนบมาพร้อมกนัด้วย 
2.7 ในกรณีช่ือ/สกุล ไม่ตรงกับใบแสดงวุฒิการศึกษา ต้องแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเช่น 

ทะเบียนสมรส/หยา่ หลกัฐานการแก้ไขช่ือ/สกลุ 
2.8 คา่ธรรมเนียมการสอบ จ านวนเงิน 1,000 บาท ส าหรับผู้ที่สอบใหม/่ครัง้แรก พร้อมแนบใบโอนเงิน 
2.9 คา่ธรรมเนียมการสอบ จ านวนเงิน 300 บาท ส าหรับผู้ที่สอบไมผ่า่น (ผู้ที่สอบไมผ่า่นครัง้ที่1 ครัง้ที่2 ครัง้ที่3 ครัง้ที่4 หรือ ครัง้ที่5 )  
พร้อมแนบใบโอนเงิน 
 
ส าหรับค่าธรรมเนียม โอนเงินช าระในนาม “ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย “ เลขที่ บัญชี 404-481991-0     
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สามารถโอนเงนิผ่าน App Mobile banking ได้) 

ข้อ 3. วิชา คะแนนที่สอบ และเกณฑ์การตัดสิน 
3.1 วิชาและคะแนนที่สอบ ส าหรับการรับรองเป็นนกัก าหนดอาหาร (CDT) 
 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 เกณฑ์การตัดสิน ต้องผา่นการสอบ โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทัง้ 5 องค์ความรู้ 
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ข้อ 4. วิธีการสอบ 
 ใช้วิธีสอบ แบบปรนยั (Multiple choices) 

ข้อ 5. การยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
 ยื่นเอกสารและหลักฐานทัง้หมด ภายในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
 ผ่านระบบออนไลน์เท่านัน้ที่Link: https://forms.gle/9U1dcTAYTodycBDZ9  หรือ QR Code ด้านล่างนี ้

 

ข้อ 6. ก าหนดการสอบประจ าปี พ.ศ. 2564 
6.1 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
6.2 ผ่านระบบออนไลน์ 

ข้อ 7. ประกาศผลสอบ 
7.1 ประกาศผลสอบภายใน 60 วนั หลงัจากวนัสอบ 
7.2 แจ้งผลสอบทางไปรษณีย์เป็นรายบคุคล 

 
 
                      ประกาศ ณ วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

      

 (ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ) 
 นายกสมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 

 

  
หมายเหตุ:  หากคุณสมบัตไิม่เป็นไปตามที่ก าหนดทางสมาคมฯ จะคืนเงนิค่าสมัครสอบให้ 

สมัครสมาชิกที่ลิงก์ https://www.thaidietetics.org/?page_id=43  
ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaidietetics.org  

   
 

https://forms.gle/9U1dcTAYTodycBDZ9
https://www.thaidietetics.org/?page_id=43
http://www.thaidietetics.org/

