
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit 

International Culinary School) ขอเชิญทา่นผู้สนใจและต้องการ
ประกอบอาหารเพื่อประกอบอาชีพทัง้ภายในและตา่งประเทศ เข้า
อบรมหลกัสตูร “อบรมช่างฝีมืออาหารไทย 96 ช.ม.” โดยผู้ เข้า
อบรมจะได้รับความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เร่ิมตัง้แต่
กระบวนการจดัการวตัถดุิบ การคํานวณต้นทุนและราคาอาหาร  
หลัก ก า ร สุข า ภิ บ า ล  ก า ร จั ด ก า ร ด้ า นธุ ร กิ จ ร้ า น อ า ห า ร  
การแกะสลกัจัดตกแต่งอาหาร และเทคนิคการประกอบอาหาร
อยา่งมืออาชีพ  

คุณสมบัตผู้ิเข้าฝึกอบรม  

 ผู้มีความรู้พืน้ฐานในการประกอบอาหารและมคีวาม 
              สนใจในการประกอบอาหารไทย 

 อายรุะหวา่ง 18-63 ปีบริบรูณ์ 

 จบการศกึษาขัน้ตํา่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
หรือเทียบเทา่ 

 มีความรู้ด้านภาษาองักฤษเบือ้งต้น สามารถฟัง พดู  
              อา่น เขียนได้และความรู้พืน้ฐานด้านการคํานวณ 

 สามารถสือ่สารภาษาไทยได้ ทัง้ฟัง พดู อา่น เขียน 
หมายเหตุ  หากผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อใด   
                   ข้อหน่ึง ผู้อบรมจะไม่ได้รับวุฒิบัตร 

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม     

     จํานวนเวลาที่เข้ารับการอบรม 96 ชม. โดยมีสัดส่วนของ
เนือ้หาวิชาที่จะอบรม ดังนี ้ วิชาพืน้ฐานทั่วไป 6 ชั่วโมง วิชา
เฉพาะด้าน 28 ชัว่โมง  ภาคปฏิบตัิ  62 ชัว่โมง 
หมายเหตุ : ขาดเรียนได้ไม่เกิน 2วัน (นับเป็นจ านวน 12 ช่ัวโมง) 

       โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดุสิต 

 ( 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   
            โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดุสิต 

                     Suan Dusit International Culinary School 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย 
Intensive Thai Cooking Course   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

รุ่น 1รุ่น 17373  ((วันวันอาทติย์อาทติย์))  ::    99  มิ.ยมิ.ย..6262  ––  15 ก.ย15 ก.ย..6262  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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เรียนทัง้หมด 13 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 96 ชั่วโมง วัน/เวลา 
ตามตารางดังนี ้

  
ระยะเวลาในการอบรมระยะเวลาในการอบรม   ::    ต้ังแต่เวลา 8.30ต้ังแต่เวลา 8.30--17.30 น.17.30 น.   
  

  
  

 ภาษาองักฤษสาํหรับการครัว 

 ความรู้เก่ียวกบัอาหารไทยและ เทคนิคการประกอบ 
อาหารไทย 

 การจดัการสขุาภิบาลอาหารและหลกัการประกอบอาหาร 

 การจดัการด้านธุรกิจร้านอาหารและควบคมุต้นทนุ 

 การแกะสลกัผกัและผลไม้และการจดัแตง่จานอาหาร 

 การตดัหัน่แตง่วตัถดุิบ สาํหรับการประกอบอาหารไทย 

 การเตรียมนํา้พริกแกงไทย (นํา้พริกแกงฉู่ฉ่ี นํา้พริกแกงส้ม) 

 การฝึกปฏิบตัิการประกอบอาหาร จํานวน 37 ตํารับ  
เช่น แกงตา่งๆ ยาํตา่งๆ อาหารจานเดยีว  อาหารวา่ง            
และขนมไทย เป็นต้น 

 
 
 

             
ฉู่ฉ่ีกุ้ง แกงส้ม 

 
ไก่สะเต๊ะ ปลาราดพริก บวัลอยเผือก 

ต้มข่าไก่ ผดัไท แกงป่าลกูชิน้ 
ปลากราย 

ขนมกล้วย สงัขยาฟักทอง 

ต้มยํากุ้ง ถงุทอง แกงเผ็ดเป็ด
ย่าง 

หมี่กรอบ สาคเูปียก
ลาํไย 

กระทงทอง ส้มตํา แกงกะหร่ี ห่อหมก ทบัทิมกรอบ 

 
ข้าวตงัหน้าตัง้ ยําเนือ้/หมยู่าง แกงเขียว 

หวานไก่ 
ผดัเปรีย้วหวาน ตะโก้แห้ว 

ยําวุ้นเส้น  พะแนงหม ู ก๋วยเต๋ียวผดั
ซีอิว้ 

ทอดมนัปลา
กราย 

ไก่ผดัเม็ด
มะม่วงฯ 

ข้าวผดักะเพรา
ไก ่

แกงเลยีง ยําถัว่พ ู ลา่เตียง  

ปอเป๊ียะทอด แกงมสัมัน่ ข้าวอบ
สบัปะรด 

  

 

  

 ค่าสมัครเข้าอบรม ปกต ิ16,900 บาท  
(ราคานีร้วมค่าวตัถดุิบในการเรียน เอกสารประกอบการ
อบรมและวสัดอุปุกรณ์ใช้ในระหว่างการอบรม, 

      มีดแกะสลกั) 

 ค่าชุดปฏิบัตกิารอาหาร ครบชุด 1,000 บาท 

(รวมเสือ้ หมวก ผ้ากนัเปือ้น และผ้าเช็ดมือ) 

 
    

**ช าระเงนิภายใน 3 วัน หลังจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับ 
และตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว** 

 ท่านสามารถเลือกวธีิการช าระด้วยวธีิดังนี ้ 

 ชําระเงินสดที่โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต 

 ชําระโดยการโอนเข้าบญัชีสะสมทรัพย์                                                               
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขา ม.ราชภฎัสวนดสุิต  

ช่ือบญัชี  โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต

มหาวทิยาลยัสวนดสุิต  เลขท่ีบญัชี 420-1-38956-9 

หมายเหตุ 

 หากทา่นชําระเงินโดยโอนเข้าบญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐาน
การชําระเงิน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ อีเมล แฟ็กซ์ และเฟซบุ๊ก
พร้อมเขียน ช่ือ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ 
และหลกัสตูรท่ีสมคัร พร้อมโทรศพัท์แจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือยืนยนั
การนําส่งหลกัฐานดงักล่าว 

 ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการฝึกอบรม
หากจํานวนผู้ เข้าอบรมไม่ถงึ 12 ท่าน ตอ่หลกัสตูร 

 ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่อบรม หากผู้ เข้าอบรม
ขอยกเลิกหรือเล่ือนการอบรม  

 กรณีท่ีมีความประสงค์ให้จดัทําวฒุิบตัรใหม่ จะจดัทําเป็น
หนงัสือรับรองทกุกรณี 

 

  

ผู้สนใจอบรมย่ืนหลักฐานการสมัครมายังโรงเรียนการอาหาร  
นานาชาติสวนดุสิต ดังต่อไปน้ี 

 ใบสมคัร  พร้อมรูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป 

 สําเนาใบประกาศนียบตัรการศกึษาขัน้ตํ่าม.ปลาย 
      หรือเทียบเทา่ 

 สําเนาทะเบียนบ้านและบตัรประชาชน 

 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านัน้(มีอายุไม่เกิน 
6 เดือน นับจากวันท่ีตรวจจนถงึจบหลักสูตร) 
โดยตรวจดงันี ้ 
1. ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้ไวรัสตับอักเสบบี 
2. ตรวจอุจจาระ แบบพืน้ฐาน 
3. ตรวจร่างกายทั่ วไป 

 คา่สมคัร 16,900 บาท  

 คา่ชดุปฏิบตักิารอาหาร 1,000 บาท  
               ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไดท้ี่ 02-244-5391-2 

 

ในเวลาท าการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 
และวันเสาร-์อาทิตย ์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เดือนที่อบรม 
รุ่น 173 

วันอาทติย์ 
มิถุนายน 62 9 ,16 , 23 ,30 

กรกฎาคม 62 7 , 14 , 21 

สิงหาคม 62 4 , 18 , 25 

กันยายน 62 1 , 8 , 15 

ระยะเวลาอบรม 

หัวข้อการอบรม 

รายการอาหาร 37 ต ารับ 

อัตราค่าอบรม 

การช าระค่าอบรม 

วิธีการสมัคร 


