
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร Modern Cuisine 

รุ่นที่ ๑-๘ 
 ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้จัดโครงการ Mice City: กิจกรรมเมือง
นวัตกรรมอาหารเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการจ้าง
งานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในการผลิตอาหารชั้นสูง โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพ
ด้านการประกอบอาหารให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น ผ่านการอบรมหลักสูตร Modern 
Cuisine จ านวน ๒๔๐ คน แบ่งเป็น ๘ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ดังรายละเอียด    
หลักสูตร ระยะเวลาการ

ฝึกอบรม 
จ านวน (คน) ก าหนดการฝึกอบรม ปิดรับสมัคร 

Modern Cuisine ๓๐ ชั่วโมง 
(๕ วัน) 

๖๐ คน รุ่นที่ ๑-๒ :  
วันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  

๙๐ คน รุ่นที่ ๓-๕ :  
วันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๙๐ คน รุ่นที่ ๖-๘ : 
วันที่  ๒๕ -๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑. ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
 ๒. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตลอดหลักสูตร 



 ๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 ๔. ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
 ๕. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม และมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่าสามสิบ
ชั่วโมง  
รายละเอียดการฝึกอบรม 
 หมายเหตุ ตามเอกสารแนบ 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า และแต่งกายชุดสากล ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 กรณีที่ใช้เกณฑ์คุณสมบัตขิ้อ ๔ 
 ๓. ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ ฉบับ หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
สาขาวิชาที่ก าหนดในคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อที่ ๔ 
 กรณีที่ใช้เกณฑ์คุณสมบัตขิ้อ ๕ 
 ๔. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ และ 
 ๕. ใบรับรองประสบการณ์การท างาน จ านวน ๑ ฉบับ หรือ 
 ๖. ใบรับรองการฝึกอบรมด้านอาหาร จ านวน ๑ ฉบับ  
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และก าหนดการรับสมัคร 
 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๑. ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ ๑๓๙ ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ พร้อมเอกสาร
หลักฐานการสมัคร หรือ 
 ๒. สมัครออนไลน์ www.dusittrang.com และน าส่งหลักฐานเพ่ิมเติมมาตามที่อยู่ข้างต้นหรือส่งมา
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: wattanapon.chumphet@gmail.com   
หมายเหตุ 
 จ ากัดจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม ไม่เกิน ๓๐ คน ต่อรุ่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะพิจารณาคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
 ๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศก าหนดและมีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรม 

http://www.dusittrang.com/


 ๒. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
และผลการตัดสินของคณะกรรมการคือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๓. ประกาศผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง www.dusittrang.com  ภายใน ๕ วัน หลังปิดรับสมัคร 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  ตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๒ ๑๒๑๒-๕ ต่อ ๖๘๑๕  
โทรสาร ๐ ๗๕๒๒ ๑๒๑๖ หรือ ติดต่อนางสาวสุธิดา ส่องช่วย โทรศัพท์ ๐๘ ๒๔๑๕ ๒๘๑๓  
 
 
    
 



เอกสารแนบ  
รายละเอียดการเข้าฝึกอบรม 

หลักสูตร Modern Cuisine รุ่นที่ ๑-๘ 
 

 ๑. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ Mice 
City: กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ซึ่งเป็น
กิจกรรมสร้างการจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในการผลิตอาหารชั้นสูง มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสาขาอาชีพด้านการประกอบอาหารให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้ น โดยผ่านการ
อบรมหลักสูตร Modern Cuisine จ านวน ๒๔๐ คน มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะบียนจากผู้
เข้าอบรม 
 ๒. ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย แต่หากเข้าพักในวันที่มิได้ก าหนดไว้ในตาราง ผู้เข้าอบรมจะต้องช าระค่าท่ีพักเอง  

รุ่น วันที่อบรม วันทีเ่ข้าพัก วันทีอ่อก 

๑-๒ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๓-๕ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖-๘ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 หมายเหต ุเข้าพกัได้หลงัเวลา ๑๔.๐๐ น. และออกก่อนเวลา ๙.๐๐ น. 



 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Modern Cuisine 
 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล.......................................................... เพศ � ชาย � หญิง 
  1.1 ข้อมูลท่ัวไป (Mr./Mrs./Miss).................................................................................................................ศาสนา.......................... สัญชาติ......................... 
  เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................................. วัน เดือน ปีเกิด............../................../................................. อายุ.......................ปี 
  1.2 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี/หน่วยงาน/อาคาร......................................................................................ซอย.......................ถนน......................................... 
  หมู่ท่ี.......... ต าบล..........................................อ าเภอ..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์................................. 
  โทรศัพท์.......................................................โทรสาร..............................................อีเมล............................................................................................................. 
  1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่........................ซอย...........................................ถนน.........................................หมู่ท่ี..............ต าบล............................... 
  อ าเภอ.................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์....................................................  
  1.4 สภาพร่างกาย � ปกติ  � พิการ ระบ.ุ............................................................ 
  1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด � ม.3   � ม. 6   � ปวช.  � ปวส.  � ปริญญาตรี  � ปริญญาโท  � ปริญญาเอก 
  1.6 สมัครเข้าร่วมอบรม � รุ่นท่ี 1-2 วันท่ี 14-18 พ.ค. 61 � รุ่นท่ี 3-5 วันท่ี 21-25 พ.ค. 61 � รุ่นท่ี 6-8 วันท่ี 25-29 มิ.ย. 61 
 
 

2. ข้อมูลการท างานในปัจจุบัน (กรณีมีงานท า กรอกข้อ 2.1      กรณีไม่มีงานท า กรอกข้อ 2.2) 
  2.1 ผู้มีงานท า � ท างานภาครัฐระบุหน่วยงาน................................................................................................................. ............................................... 
  � ท างานภาคเอกชนระบุหน่วยงาน................................................................................................................. ......................................... 
  � ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ  ระบุ............................................................................................................................... 
  � อื่นๆ ระบุ................................................................................................................... .......................................................................... 
     รายได้เฉลี่ยต่อเดือน � 1-5,000 บาท � 5,001-9,000 บาท � 9,001-15,000 บาท �15,001-20,000 บาท 
   � 20,001-30,000 บาท � 30,001-40,000 บาท � 40,001 บาทขึ้นไป 
    ต าแหน่ง/อาชีพ........................................................................................ ......................................................  อายุงาน........................................................ปี 
    สถานที่ท างาน ชื่อสถานประกอบกิจการ/เลขท่ี/อาคาร.....................................................................ซอย..............................ถนน........................................ 
    หมู่ท่ี...........ต าบล...............................อ าเภอ...................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.......................โทรสาร.........................  
    2.2 ผู้ไม่มีงานท า ( ) อยู่ระหว่างหางาน  ( ) นักศึกษา ชั้นปีท่ี......................................... ( ) อื่นๆ ระบุ................................................... 
   

3. เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านอาหาร � ไม่เคย  � เคย จาก................................................................................................ .......................... 
 

4. เหตุผลที่สมัครเข้าฝึก � สมัครงานในประเทศ � สมัครงานไปต่างประเทศ  � เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว  
   � เพิ่มเงินเดือน/รายได้ � เพื่อเพิ่มทักษะการท าอาหาร � อื่นๆ ระบุ................................................... 
              

5. แหล่งที่ทราบข่าว � วิทยุ  � โทรทัศน์ � สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ � อินเทอร์เน็ต  � สถานศึกษา  
  � พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน  � นายจ้าง  � อื่นๆ ระบ.ุ.............................................. 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง มีบริการห้องพักให้ผู้ฝึกอบรม โดยก าหนดการพัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง  
  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย 
  � ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน  � ส าเนาวุฒิการศึกษา    � อื่นๆ ระบุ............................................................................ 
 
  

 

รูปถ่าย  

1 นิ้ว 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร.............................................................. 
วันที่รับสมัคร......................../......................../.................... 

ลงชื่อ.................................................................. ผู้สมัคร
(.........................................................................) 

วันที่............................./.........................../.......................... 


