
 

 

 

หลกัสตูรอาหารจานหวาน รุนที ่15 
“Modern Desserts” 

(65ชัว่โมง) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

((วันวันอาทิตยอาทิตย))  ::  1100  พพ..คค. . ––  1212  กก..คค..6363  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รับจํานวนจํากัดเพียง 16 ทานเทานั้น 

เรียนทั้งหมด 9 ครั้ง  
พฤษภาคม 63 :   10 , 17 , 24 , 31 
มิถุนายน 63 :   14 , 21 , 28 , 7 
กรกฎาคม 63 :   12 

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2244 5391-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème brulée Caramel Custard    

Vanilla Ice-Cream  Tart Tatin  Lemon Cream Pie 

Chocolate Tartlet  Banoffee Pie  Chilled Cheesecake  

  

Trifle  Tiramisu  Panna Cotta  

  Fruit Mousse Chocolate Soufflé  

  

Chocolate Lava    Apple Strudel  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชําระเงินสดที่
 

ชําระโดยการโอนเข�
- ธนาคารกรุง
- ชื่อบญัช ีศูนย ฝ"กปฏบิัติ
- เลขที่บญัช ี
 

***ชําระเงินภายใน
เอกสารเรียบร�อยแล�ว

 
 
 

• ประเภท และชนิดของอาหารหวานตางๆ
• เทคนิคการเตรียม และการควบคุมคุณภาพ
• เทคนิคการผลิต 
• การจัดตกแตงจาน และการนํา
• อาหารจานหวาน 

 
 
สัดสวนของเนื้อหาวิชาที่จะอบรม ดังนี้
• ภาคทฤษฎี 
• ภาคปฏิบัติ 

หมายเหตุ :ขาดเรียนไดไมเกิน

 

• ค,าสมัครเข�าอบรม
(ราคานี้รวมค�า

• ค,าชุดปฏิบัติการอาหารครบชุด ราคา 
(ประกอบด�วย

Caramel Custard 

Chocolate Mousse 

Carrot Cake Crepe Cake Fresh Fruits Cream Roll 

Macaroons 

Prune Cake 

Steamed Chocolate Pudding 

Brownie Cheese Cake 

Bread Pudding with Crème anglaise 

 

ชําระเงินสดที่ศูนย ฝ"กปฏบิัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 

ชําระโดยการโอนเข�าบัญช ี
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย ฝ"กปฏบิัติการอาหารนานาชาต ิ
บญัช ี079-7-16110-6 
ระเงินภายใน 3 วันหลังจากวันที่เจ�าหน�าที่ได�รับและตรวจสอบ

เอกสารเรียบร�อยแล�ว*** 

ประเภท และชนิดของอาหารหวานตางๆ  
เทคนิคการเตรียม และการควบคุมคุณภาพ  
เทคนิคการผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิต 
การจัดตกแตงจาน และการนําเสนอ 
อาหารจานหวาน 23 เมนู 

สัดสวนของเนื้อหาวิชาที่จะอบรม ดังนี้ 
ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัติ 59 ชั่วโมง 

ขาดเรียนไดไมเกิน1 วัน (นับเปนจาํนวน 6 ชั่วโมง) 

ค,าสมัครเข�าอบรม17,900 บาท 
ราคานี้รวมค�าเอกสาร วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ�ที่ใช�ระหว�างอบรม) 

าชุดปฏิบัติการอาหารครบชุด ราคา 1,000 บาท 
ประกอบด�วยเสื้อ หมวก ผ�ากันเป()อน และผ�าเช็ดมือ) 

หัวขออบรม 

โครงสรางหลักสูตรการอบรม 

อัตราคาอบรม 



 
 

 
 

คณุสมบตัขิองผูอบรม 

• บุคคลทั่วไปตั้งแต,อายุ 15 ป<ขึ้นไป 

• จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

• สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งฟAง พูด อ,าน เขียน 

• มีความรู�ด�านภาษาอังกฤษ  

• มีทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตร เบื้องต�น 
 

�กรอกใบสมัครออนไลน�
�สําเนาทะเบียนบ�าน สาํเนาบัตรประชาชน
สําเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษาและรปูถ�ายสภุาพหน�าตรง
�ใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลเท�านั้น

นับจากวันที่ตรวจจนถึงจบหลักสตูร
     โดยตรวจดังนี้

**เอกสารลําดับที่ 
**เอกสารลําดับที่ 

� หากผู�อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ข�อใดข�อหนึ่งไม,สามารถ
ดําเนินการออกวุฒิบัตรได� ไม,ว,ากรณีใดๆ

� หากท,า
ชําระเงิน ได� 
ชื่อ
สมัคร พร�อมโทรศัพท แจ�งกับเจ�าหน�าที่เพื่อยืนยันการนําส,งหลักฐาน
ดังกล,าว

� ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝ"กอบรมหากจํานวนผู�เข�า
อบรมไม,ถึง 

� ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรม
ทุกกรณี

� กรณีที่มีความประสงค ให�จัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม, ทุกกรณี จะจัดทํา
เปKนหนังสือรับรองเท,านั้น

� ผู�เข�าอบรมฯต�องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย ฝ"กปฏิบัติการอาหาร 
โรงเรียนการเรือน อย,างเคร,งครัด

� การแต,งกายชุดปฏิบัติการอาหาร
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เท,

ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

295 

  Website

   IG        

   Line
   Email
                   

Facebook 
              

 

รถประจําทางที่ผานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนคร
ถนนราชวิถี

เอกสารประกอบการสมคัร 
กรอกใบสมัครออนไลน� 
สําเนาทะเบียนบ�าน สาํเนาบัตรประชาชน 

สําเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษาและรปูถ�ายสภุาพหน�าตรง 
ใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลเท�านั้น(มีอายุได�ไม�เกิน 6เดือน 
นับจากวันที่ตรวจจนถึงจบหลักสตูร) 
โดยตรวจดังนี้ 
� ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรสัตับอักเสบบี 
� ตรวจอุจจาระแบบพื้นฐาน 
� ตรวจร�างกายทั่วไป 

เอกสารลําดับที่ 1 กรอกผ�านระบบ www.chefschool.dusit.ac.th 
เอกสารลําดับที่ 2-3 นําส�งทางอีเมลหรือทางข�อความเฟซบุMก 

หมายเหต ุ
หากผู�อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ข�อใดข�อหนึ่งไม,สามารถ
ดําเนินการออกวุฒิบัตรได� ไม,ว,ากรณีใดๆ 
หากท,านชําระเงินโดยโอนเข�าบัญชีธนาคาร กรุณาส,งหลักฐานการ
ชําระเงิน ได� 3 ช,องทาง ได�แก, อีเมลFAXและเฟซบุQก พร�อมเขียน 
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดต,อได� และหลักสูตรที่
สมัคร พร�อมโทรศัพท แจ�งกับเจ�าหน�าที่เพื่อยืนยันการนําส,งหลักฐาน
ดังกล,าว 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝ"กอบรมหากจํานวนผู�เข�า
อบรมไม,ถึง 10 ท,าน ต,อหลักสูตร 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมยกเลิกการอบรมและคืนค,าอบรม
ทุกกรณี 
กรณีที่มีความประสงค ให�จัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม, ทุกกรณี จะจัดทํา
เปKนหนังสือรับรองเท,านั้น 
ผู�เข�าอบรมฯต�องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย ฝ"กปฏิบัติการอาหาร 
โรงเรียนการเรือน อย,างเคร,งครัด 
การแต,งกายชุดปฏิบัติการอาหาร(ชุดเชฟ) ของทางศูนย ฝ"ก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เท,านั้น 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  

ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(อาคาร 12 ชั้น 6) 
(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท 0-2244-5391-2   

โทรสาร 0-2244-5390 
------------------------ 

Website   : www.chefschool.dusit.ac.th 

IG          : sdu_chefschool 

Line       : @783eecba 
Email     : sdu_chefschool@hotmail.com 

                   chefschool@dusit.ac.th 
Facebook  : ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 

              (SuanDusit International Culinary Center) 

รถประจําทางที่ผานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นครราชสีมา : สาย 12, 56: สาย 12, 56 

ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.515, ปอ.539 


