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ประกาศสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
กาหนดการสอบเพื่อการรับรองเป็ นนักกาหนดอาหาร (กอ.ช.)
Certified Dietitian of Thailand (CDT)
ประจาปี พ.ศ. 2565
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ตระหนักในความจาเป็ นถึง การรับรองคุณ ภาพนักกาหนดอาหารและเพื่อสนับสนุน
ยกระดับวิท ยฐานะของนักกาหนดอาหารไทยให้ทัดเทียมกับ วิชาชีพอื่น ๆ เป็ นที่ยอมรับ ในระดับประเทศ และระดับสากล จึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์การสอบความรูเ้ พื่อการรับรองเป็ นนักกาหนดอาหารในประเทศไทยขึน้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้สอบ
1.1
เป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
1.2
การศึกษาและประสบการณ์ สาเร็จการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาอาหารและโภชนาการ
- มีประสบการณ์การทางานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ปี
1.2.2 ปริญญาตรี
1.2.2.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รบั ปริญญาใดปริญญาหนึ่งดังต่อไปนี ้
ก. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) โภชนาการและการกาหนดอาหาร, โภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร, โภชนศาสตร์
และการกาหนดอาหาร, การกาหนดอาหารและโภชนศาสตร์, การกาหนดอาหารและโภชนบาบัด , โภชนาการและ
โภชนบาบัด, โภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการกาหนดอาหาร, โภชนศาสตร์อาหารและ
โภชนาการ, โภชนศาสตร์การกาหนดอาหารและอาหารปลอดภัย, โภชนศาสตร์, ชีวเวชศาสตร์ (โภชนบาบัด)
ข. คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ การกาหนดและการประกอบอาหาร
และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผ่านการฝึ กงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 900 ชั่วโมง หรือ
- ผ่านการฝึ กงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การทางาน
ทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี หรือ
- หากไม่ผ่านการฝึ กงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การทางานทางด้านโภชนาการใน
โรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
1.2.2.2 สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ
- ต้องมีประสบการณ์การทางานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
1.2.2.3 สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
- ต้องมีประสบการณ์การทางานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ปี
1.2.3 ปริญญาโท / ปริญญาเอก
1.2.3.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และได้รบั ปริญญาใดปริญญาหนึ่งดังต่อไปนี ้
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) / วิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต (วท.ด.) โภชนาการและการกาหนดอาหาร, โภชนวิทยา
และการกาหนดอาหาร, โภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร, การกาหนดอาหารและโภชนศาสตร์, โภชนาการและ
โภชนบาบัด, โภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการกาหนดอาหาร, โภชนศาสตร์อาหารและ
โภชนาการ, โภชนศาสตร์การกาหนดอาหารและอาหารปลอดภัย, โภชนศาสตร์, ชีวเวชศาสตร์ (โภชนบาบัด)
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และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ผ่านการฝึ กงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 900 ชั่วโมง หรือ
- ผ่านการฝึ กงานด้านอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 250 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์การทางาน
ทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี หรือ
- หากไม่ผ่านการฝึ กงานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ต้องมีประสบการณ์การทางานทางด้านโภชนาการใน
โรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
1.2.3.2 สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื่น ๆ
- ต้องมีประสบการณ์การทางานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
1.2.3.3 สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
- ต้องมีประสบการณ์การทางานทางด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ปี
ข้อ 2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8

เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ
แบบขอสมัครสอบเพื่อการรับรองเป็ นนักกาหนดอาหาร (กอ.ช.)
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ จานวน 3 รูป (รูปถ่ายรูปเดียวกัน เขียนชื่อ / สกุล ด้านหลังรูปให้ชัดเจน)
สาเนาวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร และ Transcript หรือ ปริญญาบัตร และ Transcript) ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาบัตรสมาชิกสามัญตลอดชีพ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณี ช่ือ/สกุล ไม่ตรงกับสาเนาวุฒิ การศึกษา สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน สาเนาบัตรสมาชิกฯ ต้องแนบหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องเช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสาเนาใบทะเบียนสมรส หรือสาเนาใบหย่า
ใบรับรองการปฏิบตั ิงานด้านโภชนาการ/โภชนบาบัด ในโรงพยาบาล ฉบับจริงจากผู้อานวยการหรือผู้ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้อานวยการเท่านั้น และประทับตราโรงพยาบาล
สาหรั บ การฝึ กงานด้านอาหาร/โภชนาการ ในโรงพยาบาล 900 / 250 ชั่ วโมง จะต้อ งมี ใบรั บ รองการฝึ กงานจาก
มหาวิทยาลัย แนบมาพร้อมกันด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบ
สอบครัง้ แรก จานวนเงิน 1,000
สอบซา้ จานวนเงิน 500 บาท
โอนเงิน ชื่อ บั ญ ชี “ สมาคมนั ก ก าหนดอาหารแห่ งประเทศไทย “ เลขที่บัญ ชี 404-481991-0 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงิน (สามารถโอนเงินผ่าน App Mobile banking ได้)

ข้อ 3. วิชา คะแนนทีส่ อบ และเกณฑ์การตัดสิน
3.1
วิชาและคะแนนทีส่ อบ สาหรับการรับรองเป็ นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.)
3.1.1 องค์ความรูด้ า้ นโภชนบาบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) และการให้คาปรึกษา
(Diet Counseling) ร้อยละ 30
3.1.2 องค์ความรูด้ า้ นโภชนาการพืน้ ฐาน (Basic Nutrition) ร้อยละ 25
3.1.3 องค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการงานโภชนาการ (Food Service Management) ร้อยละ 30
3.1.4 องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Sciences) ร้อยละ 10
3.1.5 องค์ความรูด้ า้ นการวิจยั (Nutrition and Dietetics Research) ร้อยละ 5
3.2
เกณฑ์การตัดสิน ต้องผ่านการสอบ โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทัง้ 5 องค์ความรู ้
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ข้อ 4. วิธีการสอบ
ใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (Multiple choices)
ข้อ 5. การยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ
ยื่นเอกสารและหลักฐานทั้งหมดมาที่สมาคมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือ
กรอกข้อมูลและแนบเอกสารทัง้ หมดผ่าน Link: https://forms.gle/uBKHxb4Q3BMJ1nbS6
หรือส่งหลักฐานทัง้ หมดทางไปรษณีย ์ มาที่
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
1845/11 ซอยบริรักษ์ (ซอยส่วนบุคคล) ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 080-338-7443, 02-939-7782
สาหรับการยื่นแบบขอสมัครสอบทางไปรษณียใ์ ห้ถือตามวันทีป่ ระทับตราไปรษณียต์ ้นทางเท่านั้น
ข้อ 6. กาหนดการสอบประจาปี พ.ศ. 2565
6.1
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
6.2
สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมพิบลู สงคราม ชัน้ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี
ข้อ 7. ประกาศผลสอบ
7.1
ประกาศผลสอบภายใน 60 วัน หลังจากวันสอบ
7.2
แจ้งผลสอบทางไปรษณียเ์ ป็ นรายบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

(ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ)
นายกสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:

หากคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่กาหนด สมาคมฯ จะคืนเงินค่าสมัครสอบให้
สมัครสมาชิกที่ลิงก์ https://www.thaidietetics.org/?page_id=43 หรือ
สแกน QR code สมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสอบได้ท่ี www.thaidietetics.org

