
ขั้นตอนการอบรมและทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง  

แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอบรมและทดสอบความรู้ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนด
อาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหาร  เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓) นั้น 
 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอแจ้งวิธีการการอบรมและทดสอบความรู้ฯ ดังนี้ 

1. ก าหนดวัน และเวลา 
ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการอบรมและทดสอบความรู้ฯ และวิชาที่จะต้องอบรม
และทดสอบความรู้ โดยมีก าหนดการดังต่อไปนี้ 

(ก) วันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนเพ่ือยืนยันการเข้าอบรมและทดสอบความรู้ฯ 
หมายเหตุ : หากท่านไม่ลงทะเบียนยืนยันการเข้าอบรมและทดสอบจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ 
               เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ฯ 

(ข) วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 การอบรมความรู้ฯ  
    เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชา กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ 
    เวลา 11.00 – 12.00 น. วิชา วิชาชีพการก าหนดอาหาร  
        เวลา 13.00 – 16.00 น. วิชา วิชาชีพการก าหนดอาหาร (ต่อ) 
  หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าสอบเฉพาะวิชากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ในระบบจะ 
                                         มีวิชาเรียนขึ้นเพียงวิชาเดียวเท่านั้น 

(ค) วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 การซ้อมทดสอบความรู้ฯ  
  เวลา 13.00 – 14.00 น. ซ้อมทดสอบวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 
  เวลา 14.30 – 15.30 น. ซ้อมทดสอบวิชา วิชาชีพการก าหนดอาหาร 

(ง) วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 การทดสอบความรู้ฯ 
  เวลา 09.00 – 10.00 น. วิชา กฎหมายและจรรยาบรรณที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
  เวลา 10.30 – 12.30 น. วิชา วิชาชีพการก าหนดอาหาร 
หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าสอบเฉพาะวิชากฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ ในระบบจะมี 
               วิชาเรียนขึ้นเพียงวิชาเดียวเท่านั้น 

  
 
 
 
 
 
 



2. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
(ก) การอบรมและทดสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา

การก าหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขา
การก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓) จะใช้ระบบออนไลน์ ทั้งนี้  
ให้ผู้อบรมและทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนการอบรมและทดสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร  (กรณีบุคคลตามมาตรา 13  
วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓อย่างเคร่งครัด 

(ข) ผู้เข้าอบรมและทดสอบต้องปฏิบัติตนในการเข้าอบรมและทดสอบออนไลน์ ดังนี้ 
1. แนวปฏิบัติทั่วไป 

1.1 ผู้เข้าอบรมและทดสอบต้องอ่านค าแนะน าและข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม และเข้า
ทดสอบออนไลน์อย่างรอบคอบ 

1.2 ผู้ เข้าอบรมและทดสอบต้องตรวจสอบลิงค์การเข้าอบรมและทดสอบความรู้ฯ  
โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://mrd-register.hss.moph.go.th/  โดยค้นหาจาก
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

1.3 ผู้เข้าทดสอบต้องเข้ารับการฝึกซ้อมการใช้โปรแกรมส าหรับการทดสอบออนไลน์ ตามวัน 
และเวลาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด 

1.4 ผู้เข้าอบรมและทดสอบต้องจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการอบรมและทดสอบ
ความรู้ฯ ออนไลน์ เช่น ที่พักอาศัย ที่พักในโรงแรม ที่ท างาน หรือที่อ่ืน ๆ ที่มีความเป็น
ส่วนตัว โดยไม่มีบุคคลอ่ืนเข้าออก ภายในบริเวณห้องที่ใช้เป็นสถานที่อบรมและทดสอบ
ออนไลน์ตลอดคาบเวลาที่อบรมและทดสอบออนไลน์  

1.5 การอบรมและทดสอบครั้งนี้เป็นระบบออนไลน์ ผู้เข้าอบรมและทดสอบจ าเป็นต้องใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ซึ่งผู้เข้าสอบต้องยอมรับความเสี่ยงในกรณีระบบ
อินเทอร์เน็ตของผู้เข้าสอบมีปัญหาหรือหลุดออกจากการทดสอบ ซึ่งอาจท าให้การ
ทดสอบของท่านหยุดลง 

2. แนวปฏิบัติที่ส าคัญ 
2.1 ผู้อบรมและทดสอบความรู้ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมและทดสอบออนไลน์ 

ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือ แทบ็แล็ต 
2.2 ผู้เข้าทดสอบต้องเข้าซ้อมการทดสอบความรู้ตามวิชาที่ต้องทดสอบตามวัน และเวลา 

ที่ก าหนด 
2.3 ผู้เข้าสอบต้อง Login เข้าระบบก่อนเวลาเริ่มลงมือท าข้อสอบออนไลน์ 30 นาที และไม่

อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าระบบสอบออนไลน์ หลังจากเริ่มด าเนินการสอบออนไลน์ไปแล้ว 
30 นาที 

2.4 ผู้เข้าอบรมและทดสอบความรู้ต้อง Login เข้าสู่ระบบโดย Username และ Password 
ซึ่งท่านจะได้รับจากระบบการลงทะเบียนการเข้าสอบ 

http://mrd-register.hss.moph.go.th/


2.5 ขณะที่ผู้เข้าทดสอบก าลังท าการทดสอบออนไลน์ เกิดปัญหาหลุดออกจากระบบให้ผู้เข้า
ทดสอบ Login เข้าสู่ระบบใหม่และท าข้อสอบต่อจนครบ 

3. ห้ามผู้เข้าทดสอบกระท า ดังนี้ 
3.1 กระท าการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการทดสอบออนไลน์ โดยให้ผู้อ่ืนเข้า

ทดสอบออนไลน์แทนตน พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอ่ืน หรือบุคคลภายนอก 
พยายามดูค าตอบจากผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือยอมให้ผู้เข้าทดสอบรายอ่ืนดูค าตอบของ
ตนเองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือคัดลอกข้อสอบ หรือท าส าเนาข้อสอบด้วยวิธีการ
บันทึกหรือจับภาพหน้าจอ หรือถ่ายรูปข้อสอบ หรือวิธีการอ่ืนที่จะส่อไปในการทุจริต 

3.2 น าวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ตอบข้อสอบหรือในการคิดค านวณ ต ารา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบออนไลน์ 

4. ผู้เข้าทดสอบท่ีเข้าทดสอบออนไลน์กระท าการฝุาฝืนต่อข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามข้อ 3 ให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดวินัยผู้เข้าสอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และให้ถือว่าไม่มี
สิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 

   ทั้งนี้ หากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารตรวจสอบพบว่าระหว่างการ
ทดสอบออนไลน์มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารจะ
ไม่ตรวจกระดาษค าตอบบุคคลที่พบการทุจริต หรือกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารตรวจสอบ
พบภายหลังการทดสอบออนไลน์ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบของ
บุคคลที่พบการทุจริต หรือปรับตกผู้เข้าทดสอบที่มีพฤติกรรมทุจริตได้ทันทีแล้วแต่กรณี  
   ในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การก าหนดอาหารอาจรายงานการกระท าอันเป็นทุจริตของผู้เข้าทดสอบให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าทดสอบทราบ 
เพ่ือด าเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ 

 5. เงื่อนไขการอบรมและทดสอบความรู้ฯ 
    5.1 เกณฑ์การตัดสินผลการอบรมความรู้ฯ 
     5.1.1 ผู้เข้าสอบต้องลงทะเบียนยืนยันการเข้าอบรมและทดสอบความรู้ฯ 

    5.1.2 ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จะต้องผ่านการอบรมความรู้ฯ ในหมวดวิชาที่ต้อง
ทดสอบความรู้ฯ ตามวัน และเวลาที่ก าหนด 

  5.2  เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบความรู้ฯ  
   การทดสอบความรู้ต้องได้คะแนนทดสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า

ทดสอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 
    - ผู้เข้าทดสอบเฉพาะวิชากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ต้อง

ได้คะแนนทดสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า “ทดสอบผ่าน” 
    - ผู้เข้าทดสอบท้ัง 2 หมวดวิชา ต้องทดสอบได้คะแนนรวมทั้ง 2 หมวดวิชา

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า “ทดสอบผ่าน” 



หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการรับรองการเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ (Certified 
Dietitian of Thailand (CDT)) ให้เข้ารับการอบรมและทดสอบเฉพาะวิชากฎหมายและจรรยาบรรณ 
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

6. การประกาศผลการอบรมและทดสอบความรู้ฯ 
   คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหารจะประกาศผลการอบรมและทดสอบ
ความรู้ฯ ทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะหรือ https://mrd-hss.moph.go.th  
(ไม่แจ้งผลการทดสอบทางโทรศัพท์) 

 
 
 
 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือติดขัดปัญหาระหว่างการเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ให้ท่าน Add Line Official 
ของการประกอบโรคศิลปะ ที่ https://lin.ee/f9hoqm2  
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