หลักสูตรการฝึ กอบรมช่ างฝี มืออาหารไทย
โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสติ ( Suan Dusit
International Culinary School) ขอเชิญท่านผู้สนใจและต้ องการ
ประกอบอาหารเพื่อประกอบอาชีพทังภายในและต่
้
างประเทศ เข้ า
อบรมหลักสูตร “อบรมช่างฝี มืออาหารไทย 96 ช.ม. ” โดยผู้เข้ า
อบรมจะได้ รับความรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ เริ่ มตังแต่
้
กระบวนการจัดการวัตถุดิบ การคํานวณต้ นทุนและราคาอาหาร
หลักการสุขาภิบาล การจัดการด้ านธุรกิจร้ านอาหาร
การแกะสลักจัดตกแต่งอาหาร และเทคนิคการประกอบอาหาร
อย่างมืออาชีพ

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
( อาคาร 12 ชัน้ 6 )
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5391-2 โทรสาร 0-2244-5390
อีเมล์ sdu_chefschool@hotmail.com
chefschool@dusit.ac.th , IG : sdu_chefschool
www.chefschool.dusit.ac.th
www.food.dusit.ac.th
: โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
(Suan Dusit International Culinary School)

คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าฝึ กอบรม
 ผู้มีความรู้พื ้นฐานในการประกอบอาหารและมีความ
สนใจในการประกอบอาหารไทย
 อายุระหว่าง 18-63 ปี บริ บรู ณ์
 จบการศึกษาขันตํ
้ ่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่า
 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื ้องต้ น สามารถฟั ง พูด
อ่าน เขียนได้ และความรู้พื ้นฐานด้ านการคํานวณ
 สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ ทังฟั
้ ง พูด อ่าน เขียน
หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หากผู้เข้ าอบรมมีคุณสมบัติไม่ ตรงตามหลักเกณฑ์ ข้อใด
ข้ อหนึ่ง ผู้อบรมจะไม่ ได้ รับวุฒิบัตร

โครงสร้ างหลักสูตรการอบรม
จํานวนเวลาที่เข้ ารับการอบรม 96 ชม. โดยมีสดั ส่วนของ
เนื ้อหาวิชาที่จะอบรม ดังนี ้ วิชาพื ้นฐานทัว่ ไป 6 ชัว่ โมง วิชา
เฉพาะด้ าน 28 ชัว่ โมง ภาคปฏิบตั ิ 62 ชัว่ โมง
หมายเหตุ : ขาดเรียนได้ ไม่ เกิน 2วัน (นับเป็ นจานวน 12 ชั่วโมง)

รถประจาทางที่ผ่าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56
ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.542,
ปอ.515

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
Suan Dusit International Culinary School

หลักสูตรการฝึ กอบรมช่ างฝี มืออาหารไทย
Intensive Thai Cooking Course
_____________________________________________________________________

รุ่ น 169 (วันเสาร์ ) : 15 ธ.ค.61 – 16 มี.ค.62
รุ่ น 170 (วันอาทิตย์ ) : 6 ม.ค.62 – 31 มี.ค.62

รายการอาหาร 37 ตารับ

ระยะเวลาอบรม
เรียนทัง้ หมด 13 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 96 ชั่วโมง วัน/เวลา
ตามตารางดังนี ้
เดือนที่อบรม
ธันวาคม 61
มกราคม 62
กุมภาพันธ์ 62
มีนาคม 62

รุ่ น 169
วันเสาร์

รุ่ น 170
วันอาทิตย์

15 , 22
5 , 12 , 19 , 26
2 , 9 , 16 , 23
2 , 9 , 16

6 , 13 , 20 , 27
3 , 10 , 17 , 24
3 , 10 , 17 , 24 , 31

ระยะเวลาในการอบรม : ตั้งแต่ เวลา 8.30-17.30 น.

หัวข้ อการอบรม
 ภาษาอังกฤษสําหรับการครัว
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและ เทคนิคการประกอบ
อาหารไทย
 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและหลักการประกอบอาหาร
 การจัดการด้ านธุรกิจร้ านอาหารและควบคุมต้ นทุน
 การแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดแต่งจานอาหาร
 การตัดหัน่ แต่งวัตถุดิบ สําหรับการประกอบอาหารไทย
 การเตรี ยมนํ ้าพริ กแกงไทย (นํ ้าพริ กแกงฉู่ฉี่ นํ ้าพริ กแกงส้ ม)
 การฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหาร จํานวน 37 ตํารับ
เช่น แกงต่างๆ ยําต่างๆ อาหารจานเดียว อาหารว่าง
และขนมไทย เป็ นต้ น

หมายเหตุ

ฉู่ฉี่ก้ งุ

แกงส้ ม

ไก่สะเต๊ ะ

ต้ มข่าไก่

ผัดไท

ขนมกล้ วย

ต้ มยํากุ้ง

ถุงทอง

กระทงทอง

ส้ มตํา

แกงป่ าลูกชิ ้น
ปลากราย
แกงเผ็ดเป็ ด
ย่าง
แกงกะหรี่

ห่อหมก

สาคูเปี ยก
ลําไย
ทับทิมกรอบ

ข้ าวตังหน้ าตั ้ง

ยําเนื ้อ/หมูย่าง

ผัดเปรี ย้ วหวาน

ตะโก้ แห้ ว

ยําวุ้นเส้ น

พะแนงหมู

ข้ าวผัดกะเพรา
ไก่
ปอเปี๊ ยะทอด

แกงเลียง

แกงเขียว
หวานไก่
ก๋วยเตี๋ยวผัด
ซีอิ ้ว
ยําถัว่ พู

ทอดมันปลา
กราย
ล่าเตียง

ไก่ผดั เม็ด
มะม่วงฯ
สังขยาฟั กทอง

ข้ าวอบ
สับปะรด

ปลาราดพริ ก

บัวลอยเผือก

แกงมัสมัน่

หมี่กรอบ

อัตราค่ าอบรม
 ค่ าสมัครเข้ าอบรม ปกติ 16,900 บาท
(ราคานี ้รวมค่าวัตถุดบิ ในการเรี ยน เอกสารประกอบการ
อบรมและวัสดุอปุ กรณ์ใช้ ในระหว่างการอบรม,
มีดแกะสลัก)
 ค่ าชุดปฏิบัตกิ ารอาหาร ครบชุด 1,000 บาท
(รวมเสื ้อ หมวก ผ้ ากันเปื อ้ น และผ้ าเช็ดมือ)

การชาระค่ าอบรม
**ชาระเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่เจ้ าหน้ าที่ได้ รับ
และตรวจสอบเอกสารเรียบร้ อยแล้ ว **
ท่ านสามารถเลือกวิธีการชาระด้ วยวิธีดังนี ้
 ชําระเงินสดที่โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
 ชําระโดยการโอนเข้ าบัญชีสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขา ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ชื่อบัญชี โครงการโรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่บญ
ั ชี 420-1-38956-9

 หากท่านชําระเงินโดยโอนเข้ าบัญชีธนาคาร กรุ ณาส่งหลักฐาน
การชําระเงิน ได้ 3 ช่องทาง ได้ แก่ อีเมล แฟ็ กซ์ และเฟสบุค
พร้ อมเขียน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
และหลักสูตรที่สมัคร พร้ อมโทรศัพท์แจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่เพื่อยืนยัน
การนําส่งหลักฐานดังกล่าว
 ทางโรงเรี ยนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรื อยกเลิกการฝึ กอบรม
หากจํานวนผู้เข้ าอบรมไม่ถงึ 12 ท่าน ต่อหลักสูตร
 ทางโรงเรี ยนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าอบรม หากผู้เข้ าอบรม
ขอยกเลิกหรื อเลื่อนการอบรม

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจอบรมยื่นหลักฐานการสมัครมายังโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต ดังต่ อไปนี้
 ใบสมัคร พร้ อมรู ปถ่าย 1 นิ ้ว 2 รู ป
 สําเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษาขันตํ
้ ่าม.ปลาย
หรื อเทียบเท่า
 สําเนาทะเบียนบ้ านและบัตรประชาชน
 ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลเท่ านัน้ (มีอายุไม่ เกิน
6 เดือน นับจากวันที่ตรวจจนถึงจบหลักสูตร)
โดยตรวจดังนี ้
1. ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
2. ตรวจอุจจาระ แบบพืน้ ฐาน
3. ตรวจร่ างกายทั่วไป

 ค่าสมัคร 16,900 บาท
 ค่าชุดปฏิบตั กิ ารอาหาร 1,000 บาท
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02-244-5391-2
ในเวลาทาการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

