
หลักการและเหตุผล 
ขนมครองแครงเป็นขนมที่มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า “ขนมหอยแครง” เพราะลักษณะลายพื้นผิวของขนมหยักคล้ายคลึงกับเปลือกของ

หอยแครงและชิ้นขนมมีลักษณะป้อมกลมรี ในอดีตการทําขนมครองแครงนิยมใช้เปลือกของหอยแครงเป็นพิมพ์ขึ้นรูปให้ชิ้นขนมเกิดรอย
หยักสวยงาม ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ เมื่อก้าวสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี จึงเปลี่ยนมาใช้พิมพ์ขึ้นรูปหยักแทนซึ่งมีทั้งพิมพ์ไม้และ
พิมพ์พลาสติก เนื่องจากสะดวกใช้ง่าย ขนมครองแครงที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งมีลักษณะรวมทั้งส่วนผสมที่
แตกต่างกัน ทําให้รสชาติหรือเนื้อสัมผัสของขนมแตกต่างกันไปดว้ย โดยครองแครงทั้ง 3 รูปแบบประกอบไปด้วย ครองแครงกะทิ 
ครองแครงแก้ว และครองแครงกรอบ 

โรตีกรอบเป็นอาหารว่างประเภทขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ ต้นกําเนิดหรือความเป็นมาของโรตีกรอบก็คือ 
ขนมโรตีของชาวมุสลิม โดยลักษณะทั่วไปของโรตีกรอบคือการนวดแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วคลี่ออก จากนั้นม้วนและนวดซ้ําหลาย
ครั้งเพื่อให้เกิดการแบ่งชั้นของแป้งแล้วบดทับให้เป็นแผ่นบาง ทําให้สุกด้วยวิธีการทอดใช้น้ํามันพอท่วมชิ้นขนมเพื่อให้สุกทั่วถึงมีสีเหลือง
นวล ชิ้นขนมที่สุกแล้วจะปรุงรสด้วยน้ําตาลหรือผสมนมข้นหวาน คล้ายกับโรตีซึ่งเป็นขนมที่คุ้นเคยในหมู่ชาวมุสลิม แต่โรตีกรอบใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรให้หลากหลายทําให้โรตีซึ่งเป็นหนึ่งในขนมตระกูลโรตีเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนทั่วไป เนื่องจากหาซื้อง่าย
และมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ทําให้ขนมโรตีกรอบนี้สามารถเก็บได้นาน ตลาดการค้ามีความต้องการในการจัดจําหน่าย 

ดังนั้น ครองแครงและโรตีกรอบซึ่งเป็นขนมที่มีวิธีการทําคล้ายคลึงกัน แตกต่างเพียงรปูลักษณ์และรสชาติ อีกทั้งเป็นขนมที่ทํา
ง่ายผู้บริโภคนิยมสูง จึงเป็นขนมที่เหมาะสําหรับผู้สนใจที่ต้องการสร้างอาชีพ หรือต้องการฝึกทักษะให้เกิดความชํานาญ และใช้เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนผสมต่างๆ ของขนมครองแครงและขนมโรตีกรอบ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ตลอดจนเทคนิคการผสมแป้ง การนวดคลึงแป้ง และการผสม

ส่วนผสมอื่นๆ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการปั้นขนมครองแครงและการทําขนมโรตีกรอบ 

หลักสูตรและกําหนดการฝึกอบรม 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน 
ภาคบรรยาย  
09:00 – 10:00 น. อธิบายคุณสมบัติสว่นผสมต่างๆ ของขนมครองแครงและโรตีกรอบ ตลอดจนวิธีการผสมแป้ง การทําริ้วลาย
 ครองแครง หรือการทําแผ่นโรตีให้สวยงาม พร้อมทั้งการทําเครื่องปรุงรสขนมทั้งสอง 
ปฏิบัติการ 
10:00 – 12:00 น. ปฏิบัติการเตรียมแป้งขนมครองแครงและฝึกทักษะการปั้น การสร้างริ้วขนมกับเครื่องพิมพ์ พร้อมทั้งการทํา

เครื่องปรุงรส 
13:00 – 15:30 น. ปฏิบัติการเตรียมแป้งขนมโรตี ฝึกทักษะการปั้นโรตี การทําแผ่นโรตีให้พองสวย และการทําเครื่องปรุงรส 
15:30 – 16:00 น. ตอบข้อซักถามและสรุปผล 
ผู้สอน  นายญาธิปวีร์ ปักแก้ว และ นางสาววาสนา นาราศรี 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  อายุ 15 ปีขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้) หรือไม่มีอุปสรรคเรื่องการฟัง การพดู 
ระยะเวลาการฝึกอบรม  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 
สถานที่ ภาคทฤษฎี ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ภาคปฏิบัติ ชั้น 6 ห้อง 609 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค่าลงทะเบียน   คนละ 1,200.- บาท (รวมค่าวัตถุดิบ และเอกสารประกอบการอบรม) 
จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 25 คน  (ปิดรับเมื่อครบจํานวน) และขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมนอ้ยกว่า 15 คน 
 

หลักสูตร.......................................................................................................……………………………………………….…. 
ชื่อ - นามสกลุ (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง).................................................................................……………..….
หน่วยงาน/บริษัท….......................................................................................…………………………………………….…… 
ที่อยู่ (บ้าน/หน่วยงาน/บริษัท)...........................................................................................…….………………………… 
................................................................................................………………………………….………………………………… 
โทรศัพท์………………..………………..โทรสาร………..……..…..…………..E-mail : …………..……………………….…………… 
ค่าลงทะเบียน    1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
การสั่งจา่ยโดยการ 
 โอนเงินเข้าบญัชี  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 บัญชีเลขที่ 374-1-21805-5  ชื่อบญัชี  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 
 

ขนมครองแครงและโรตีกรอบ ใบสมัครการอบรม

 

ขั้นตอนการสมัคร

 
หากต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 – 35  

นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง  ต่อ 223



 

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 

 

ขนมครองแครงและโรตีกรอบ 
 

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน  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 

 

 
 

สิ่งตพีมิพ์ 
ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตที่ 34/2531 
ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 
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	ค่าลงทะเบียน   คนละ 1,200.- บาท (รวมค่าวัตถุดิบ และเอกสารประกอบการอบรม)
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