อาหารและขนมหวานยุโรป (28 เมนู)

หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป)
“Intensive European Cuisine Course’’

Omelet

Scrambled

Poached Eggs

Jaeger schnitzel

Pepper Steak with
Rösti Potatoes

Lamb Chops
& Ratatouille

Mayonnaise and
Chicken Pasta Salad

Poached Fish with
Bearnaise Sauce

Garlic Bread

Chicken velouté

Beef Consommé

Spaghetti Carbonara

Chicken Stew with
Turned Vegetable

Mushroom Cream

Quiche aux Epinard

Duck’s Leg Confit
Salad with Balsamic
Vinegrette

(68 ชัว่ โมง)

รุน 95 (วันเสาร) : 26 พฤศจิกายน 65 – 18 กุมภาพันธ 66
เรียนทั้งหมด 9 ครั้ง
พฤศจิกายน 65 : 26
ธันวาคม 65 : 17 , 24
มกราคม 66 : 7 , 14 , 21 , 28
กุมภาพันธ 66 : 11 , 18
หัวขออบรม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารยุโรป อุปกรณ,เครื่องมือ
และวัตถุดิบที่ใช
หลักการประกอบอาหารและการสุขาภิบาล
การคํ า นวณตนทุ น การผลิ ต และราคา การควบคุ ม
ตนทุน
เทคนิคและการฝ?กปฏิบัติประกอบอาหารฝรั่งเศส
เยอรมัน อิตาเลียน และขนมหวาน

คุณสมบัตขิ องผูอ บรม

•
•
•
•
•

บุคคลทั่วไปตั้งแต%อายุ 15 ปHขึ้นไป
จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนต-น
สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งฟUง พูด อ%าน เขียน
มีความรู-ด-านภาษาอังกฤษ
มีทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตร[เบื้องต-น

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน,
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษาและรูปถDายสุภาพหนาตรง
ใบรับรองแพทย,จากโรงพยาบาลเทDานั้น(มีอายุไดไมDเกิน 6เดือน
นับจากวันที่ตรวจจนถึงจบหลักสูตร)
โดยตรวจดังนี้
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(ตรวจหาเชื้อ ไมDตองตรวจหาภูมคิ ุมกัน)
ตรวจอุจจาระแบบพื้นฐาน (Stool Examination)
ตรวจรDางกายทั่วไป
**เอกสารลําดับที่ 1 กรอกผDานระบบ www.chefschool.dusit.ac.th
**เอกสารลําดับที่ 2-3 นําสDงทางอีเมล,line@หรือทางขอความเฟซบุ^ก

รับจํานวน
จํากัดเพียง
24 ทาน

สถานทีอ่ บรม : มหาวิทยาละยสวนดุสิต

เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โครงสรางหลักสูตรการอบรม

Soup

Lasagna

French Onion Soup

Duchess Potatoes

Roasted Duck Breast
with Orange Sauce

Tarte Tatin

White Chicken Stock

Brown Beef Stock

Kartoffelsalat

French Toasts

Vannilla Ice cream

Crêpe Suzette

สัดสวนของเนื้อหาวิชาที่จะอบรม ดังนี้
ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 59 ชั่วโมง
หมายเหตุ : ขาดเรียนไดไมเกิน1 วันครึ่ง (นับเปนจํานวน 9ชั่วโมง)

Pancakes

อัตราคาสมัคร
ค%าสมัครเข-าอบรม16,900 บาท
(ราคานี้รวมคDาเอกสาร วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ,ที่ใชระหวDาง
อบรม)
ค%าชุดปฏิบัติการอาหารครบชุด ราคา 1,000 บาท
(ประกอบดวยเสื้อ หมวก ผากันเปFอG น และผาเช็ดมือ)

ชําระเงินสดที่ศูนย,ฝ?กปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6
ชําระโดยการโอนเขาบัญชี
- ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ชื่อบัญชี ศูนย,ฝ?กปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
- เลขที่บัญชี 079-7-16110-6
***ชําระเงินภายใน 3 วันหลังจากวันที่เจาหนาที่
ไดรับและตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว***

หมายเหตุ
หากผู-อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ[ข-อใดข-อหนึ่งไม%สามารถดําเนินการออกวุฒิบัตรได- ไม%ว%ากรณีใดๆ
หากท%านชําระเงินโดยโอนเข-าบัญชีธนาคาร กรุณาส%งหลักฐานการชําระเงิน ได- 3 ช%องทาง ได-แก% อีเมลFAX,line@และเฟซบุoก พร-อมเขียน
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท[ที่สามารถติดต%อได- และหลักสูตรที่สมัคร พร-อมโทรศัพท[แจ-งกับเจ-าหน-าที่เพื่อยืนยันการนําส%งหลักฐานดังกล%าว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝrกอบรมหากจํานวนผู-เข-าอบรมไม%ถึง 12 ท%าน ต%อหลักสูตร
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมยกเลิกการอบรมและคืนค%าอบรมทุกกรณี
กรณีที่มีความประสงค[ให-จัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม% ทุกกรณี จะจัดทําเปtนหนังสือรับรองเท%านั้น
ผู-เข-าอบรมฯต-องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย[ฝrกปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการเรือน อย%างเคร%งครัด
การแต%งกายชุดปฏิบัติการอาหาร(ชุดเชฟ) ของทางศูนย[ฝrกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เท%านั้น

ศูนย,ฝ?กปฏิบตั ิการอาหารนานาชาติ(อาคาร 12 ชั้น 6) (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท, 0-2244-5391-2 , 082-520-7978 , 092-955-8757 , 092-955-8758 โทรสาร 0-2244-5390 Line : @783eecba
Website : www.chefschool.dusit.ac.th Email : sdu_chefschool@hotmail.com , chefschool@dusit.ac.th
IG : sdu_chefschool Facebook : ศูนย,ฝ?กปฏิบตั ิการอาหารนานาชาติ (Suan Dusit International Culinary Center)

รถประจําทางที่ผ%านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: สาย 12, 56
ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125
ปอ.515, ปอ.539

