
 

 
หลักการและเหตุผล 

ซาลาเปา หรือ ติ่มซัม (Dimsum) เป็นอาหารว่างที่ชาวจีนนิยมรับประทาน ส่วนชาวยุโรปจัดซาลาเปาอยู่
ในกลุ่ม Dumpling เนื่องจากแป้งมีลักษณะเหลว (batter) กว่าโด แต่ไม่เหลวมากจนเทให้ไหลได้ อีกทั้งมีส่วนผสม 
และวิธีการผลิตที่คล้ายคลึงกัน เมื่อทําเป็นชิ้น และนึ่งให้สุกแล้วจะพองตัวมีลักษณะฟู เบา และนุ่ม มีขนาด
ประมาณ 1.25 – 3 นิ้ว แต่ขึ้นอยู่กับความนิยม และ ราคา ซาลาเปาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แป้งเป็นส่วนเปลือก 
และส่วนที่เป็นไส้ทําจากหมูแดง หมูสับ ครีม ถั่วกวน เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของส่วนผสมที่ใช้ทําซาลาเปา 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการผสมแป้ง และการทําไส้ซาลาเปาชนิด

ต่างๆ ที่ผู้บริโภคให้ความนิยม 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการปั้นซาลาเปารูปแบบต่างๆ  

 

หลักสูตรและกําหนดการฝึกอบรม 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน 
ภาคบรรยาย 
09:00 – 10:00 น. อธิบายคุณสมบตัสิ่วนผสมของซาลาเปา วิธกีารผสมแป้ง การทําไส้ซาลาเปาชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

ความนิยมจากผู้บริโภคและเทคนิคการปั้นซาลาเปารูปแบบต่าง 
ภาคปฏิบัต ิ
10:00 – 12:00 น. เตรียมไส้ซาลาเปา (หมูแดง, หมูสับ, ครีม และถัว่ดํา) 
 เตรียมแปง้หมา่นโถและแป้งซาลาเปา 
13:00 – 15:30 น. ฝึกทักษะการหอ่ซาลาเปารูปแบบตา่งๆ 
15:30 – 16:00 น. ตอบข้อซักถาม และสรุป 
ผู้สอน นางสาววาสนา  นาราศร ี และ นายญาธิปวีร ์ปักแก้ว 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อายุ 15 ปี ขึ้นไป (สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้) 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 
 

สถานที่  ฝกึอบรม ชั้น 6 ห้อง 609  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ค่าลงทะเบียน  คนละ 1,500.- บาท (รวมค่าวัตถุดบิ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 25 คน  (ปิดรบัเมือ่ครบจาํนวน)  และขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกในกรณี      
ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 

 
 
 

 

 
หลักสูตร.........................................................................................................................…………………………………. 
ชื่อ - นามสกลุ (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)..................................................................………….…………………. 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................………………………………… 
ที่อยู่ (บ้าน/ หน่วยงาน/บริษัท)..................................................................................…………………………………….. 
................................................................................................……………………………………………………………………. 
โทรศัพท์…………..……………..โทรสาร………..………………..E-mail : …………………….………………………………………… 
ค่าลงทะเบียน    1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถว้น) 
การสั่งจา่ยโดยการ 
 โอนเงินเข้าบญัชี  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 บัญชีเลขที่ 374-1-21805-5  ชื่อบัญชี  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

 การส่งใบสมัคร  กรุณาส่งใบสมัครการอบรมและหลกัฐานการชําระเงนิมายังสถาบันค้นคว้า 
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางไปรษณีย์ หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2561-1970 
 ล่วงหน้าก่อนการอบรม 15 วันทําการ 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนการอบรม 5 วันทําการ 
 สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 10 % ของค่าลงทะเบยีน และหากแจ้งหลังจากระยะเวลาที่กําหนด  

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าลงทะเบียนทั้งหมด 
ออกใบเสรจ็ในนาม  ………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม....................……………………......................................................... 
หมายเหตุ  :  หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชําระเงิน ถือว่ายังไม่ได้สมัคร 

หม่านโถและซาลาเปาไส้ต่างๆ

 

          
 

ใบสมัครการอบรม

 

หากต้องการติดตอ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 – 35
 - นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง  ต่อ 223 

ขั้นตอนการสมัคร



 

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ)  ประจําปี 2556 
ของสถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

วันท ี หลักสูตร อัตรา/บาท รายชือผู้สอน
14 มี.ค. 56 การผลิตแคบหมูและหมูแผ่น 1,300 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร
20 มี.ค. 56 เทคนิคการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์ที

ปลอดภัยและอร่อย
1,200  บาท คุณเพ็ญพิมล  จาตุรนต์รัศมี

คุณนิพัฒน์  ลิ้มสงวน
21 มี.ค. 56 การผลิตไอศกรีมผลไม้ 1,500  บาท คุณสมจิต  อ่อนเหม

คุณศิริพร  ตันจอ
28 มี.ค. 56 เทคนิคการผลิตผักผลไม้สมุนไพรอบแห้งและผง 1,300 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม

คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 
คุณภัคณัฎฐ์  กุดวงษา

5 เม.ย. 56 ขนมครองแครงและโรตีกรอบ 1,200 บาท คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว
คุณวาสนา  นาราศรี

25 เม.ย. 56 การเพิมมูลค่าผักผลไม้ด้วยเทคนิคการทําซอส 1,200  บาท คุณเพ็ญพิมล  จาตุรนต์รัศมี
คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

30 เม.ย. 56 การทําผลไม้อบแห้งปรุงรสและผลไม้แผ่น 1,000 บาท คุณช่อลัดดา  เทียงพุก
16 พ.ค. 56 เทคนิคการแปรรูปนําสมุนไพรเพือสุขภาพระดับ

ครัวเรือน 
1,000 บาท คุณดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์

คุณสมจิต  อ่อนเหม
17 พ.ค. 56 ขนมเค้กขันพืนฐาน (5 สูตร) 1,500 บาท คุณวาสนา  นาราศรี

คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว
6 มิ.ย. 56 การผลิตนําปลาหวานบรรจุขวด 1,300 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร
18 มิ.ย. 56 นมถัวเหลือง เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด เต้าฮวย

น้ําขิง 
1,200 บาท คุณสมจิต  อ่อนเหม

คุณศิริพร  ตันจอ
21 มิ.ย. 56 หม่านโถและซาลาเปาไส้ต่าง ๆ 1,500 บาท คุณวาสนา  นาราศรี

คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว
11 ก.ค. 56 การผลิตหมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์ เพือสร้างอาชีพ 1,300 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร
19 ก.ค. 56 การทําปาท่องโก๋เกลียวและสังขยาใบเตย 1,000 บาท คุณดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์

คุณบัวไข  พรหมพินิจ
15 ส.ค. 56 เฉาก๊วย ซ่าหริม 1,000 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม

คุณงามจิตร  โล่วิทูร 
คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

12 ก.ย. 56 การทําปันขลิบทอดและหมีกรอบ 1,000 บาท คุณอุษา  ภูคัสมาส
คุณเย็นใจ  ฐิตะฐาน

17 ก.ย. 56 แซนด์วิชสเปรดและนําสลัดจากนํานมถัวเหลืองสูตร
ไขมันต่ํา 

1,200 บาท คุณวราภรณ์  ประเสริฐ
คุณสุภัคชนม์  คล่องดี 
คุณอัญชนา  กําลังหาญ

19 ก.ย. 56 เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิมอบแห้ง 1,200 บาท คุณนิพัฒน์  ลิมสงวน
คุณวราภรณ์  ประเสริฐ 
คุณอัญชนา  กําลังหาญ

26 ก.ย. 56 การทําถัวเคลือบและกรอบเค็ม 1,000 บาท คุณอุษา  ภูคัสมาส
คุณเย็นใจ  ฐิตะฐาน

7 พ.ย. 56 เทคนิคการทําขนมเปียะ ขนมโมจิ 1,000 บาท คุณอุษา  ภูคัสมาส
คุณวาสนา  นาราศรี

19 ธ.ค. 56 การเพาะถัวงอกปลอดสารพิษ 1,200 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม
คุณวีรชัย  โทบาง 
คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

 

 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) เรื่อง 

 

หม่านโถและซาลาเปาไส้ต่าง ๆ 

 
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน  2556 

ณ ห้องฝึกอบรม สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 223  โทรสาร  0-2561-1970 , 0-2940-6455 
E-mail : ifrskl @ ku.ac.th             Website : www.ifrpd.ku.ac.th 

 

 

 

สิ่งตีพิมพ์ ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตที่ 34/2531 
ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 

http://www.ifrpd.ku.ac.th/
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