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วิทยาศาสตร์ของส้มหลายชนิดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นเพื่อความแน่นอน จึงมกัจะระบุถึงนกัอนุกรมวธิานผู ้
จาํแนกเอาไวด้ว้ย 

                                        ท่ีมา:http://www.google.co.th/  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่  11   เร่ืองทีส่อน   เค้กแครอทเลมอนครีมชีส  โดยครู    เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 

1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํเคก้แครอทเลมอนครีมชีสได้ 
2.  ทาํเคก้แครอทเลมอนครีมชีสได้ 
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

 
2.   รายการสอน 

1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํเคก้แครอทเลมอนครีมชีส 
2.  ขั้นตอนการทาํเคก้แครอทเลมอนครีมชีส 
3.  การอบและการตกแต่ง 
 

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง  ชอ้นตวง พายยาง   เตาอบ  ถาดอบ 
 เคร่ืองผสมอาหาร  
ส่วนผสม 
 แป้งสาลีอเนกประสงค ์ 300   กรัม  ผงฟู  2   ชอ้นชา 
 อบเชยป่น  1/2  ชอ้นชา  เบคก้ิงโซดา 1/2   ชอ้นชา 
 เกลือป่น  1/2  ชอ้นชา   เนยสด  150   กรัม 
 นํ้าตาลทราย  200   กรัม  นํ้าตาลทรายแดง 100   กรัม 
 ไข่ไก่   3   ฟอง   เนสทเ์ล่ครีม  150  กรัม+นํ้ามะนาว  1 ชอ้น
โตะ๊ 
 แครอทขดูฝอย  200   กรัม  วอลนทัอบสับ 50   กรัม 
 ลูกเกดเหลือง  150   กรัม  เหลา้รัมสาํหรับพรมเคก้ 
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วธีิท า 
1. ร่อนแป้งอเนกประสงคก์บัผงฟู  อบเชยป่น  เบคก้ิงโซดาเขา้ดว้ยกนั  พกัไว  ้
2. ตีเนยสดกบันํ้าตาลทราย  นํ้าตาลทรายแเดง   เกลือป่นดว้ยหวัตีรูปใบไม ้ ใชค้วามเร็วปาน

กลางนานประมาณ  10  นาที    จนส่วนผสมข้ึนฟู 
3.  ใส่ไข่ไก่คร้ังละ 1  ฟอง   ตีใหเ้ขา้กนั  ลดความเร็วลงตํ่า  เติมส่วนผสมของแป้งท่ีร่อนเตรียมไว ้ 
ตามดว้ยเนสตเ์ล่ครีมท่ีผสมกบันํ้ามะนาวตีผสมพอเขา้กนั  
4.  ใส่แครอท วอลนทัและลูกเกดเหลือง  ตีส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

              5.   เทส่วนผสมเคก้ลงในถาดท่ีเตรียมไว ้ (ขณะอบรองดว้ยกระดาษช้ืน)   
6. นาํเขา้อบใชไ้ฟล่างท่ีอุณหภูมิ  350  องศาฟาเรนไฮด ์ นานประมาณ  20-30  นาที     หรือ

จนกระทัง่สุก 
7. นาํออกจากเตาอบ  พรมเหลา้รัมใหท้ัว่ทั้งช้ิน  พกัใหเ้ยน็สนิท 
8. แต่งหนา้เคก้ดว้ยครีมชีสฟรอสต้ิง  นาํเขา้ตูเ้ยน็จนกระทัง่ครีมชีสทรงตวัดีหัน่เป็นช้ิน  โรย

หนา้ดว้ยผวิมะนาว   
ส่วนผสมคัสตาร์ดมะนาว 
 นํ้าตาลทราย 100  กรัม  แป้งคสัตาร์ด  25  กรัม 
 นมสด   125  กรัม  นํ้ามะนาว  25  กรัม 
 เนยสด 60  กรัม  สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาว  1/8  ชอ้นชา 
วธีิท า  
 ผสมทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนัลงในหมอ้  นาํข้ึนตั้งไฟ  คนผสมดว้ยพายไมจ้นกระทัง่ส่วนผสมใสขน้          
พกัใหเ้ยน็สนิท  เตรียมไว ้
ส่วนผสมครีมชีสฟรอสติง้ 
 ครีมชีส 250     กรัม            นํ้าตาลไอซ่ิง  50     กรัม 
 คสัตาร์ดมะนาวท่ีเตรียมไว ้             ผวิมะนาวขดูฝอยสาํหรับโรยหนา้  
วธีิท า 
 ตีครีมชีสกบันํ้าตาลไอซ่ิงและคสัตาร์ดมะนาวดว้ยหวัตีรูปใบไมใ้ชค้วามเร็วสูงสุด  นานประมาณ          
7-10  นาที  หรือจนกระทัง่ส่วนผสมฟูเบา  สาํหรับปาดหนา้เคก้  
        สาระน่ารู้เกีย่วกบัแครอท 
 ช่ือสามญั (Common Name) : Carrot, Bird'nest Root, Besnest Plant ช่ือพฤกษศาสตร์ (Scientific 
Name) : Daucus carota, L. ช่ือวงศ ์(Family name) : Umbelliferae ช่ืออ่ืนๆ (Other Name) : ผกักาดหวั
เหลือง ผกัหวัชี   ลกัษณะทัว่ไป แครอทเป็นไมล้ม้ลุก อาย ุ1 - 2 ปี หวัเป็นสีส้ม และมีสารแคโรทีนอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก รากยาวเรียว ใบมีลกัษณะเป็นฝอย  การขยายพนัธ์ุ ใชเ้มล็ดปลูก  
ประโยชน์ทางสมุนไพร  



 - 360 - 

หวั ใชรั้บประทานบาํรุงสายตา แกโ้รคตาฟาง นํ้าคั้นจากหวัใชผ้สมกบันํ้ามะนาว ทาเป็นยาบาํรุง
ผวิหนา้ ลบรอยเห่ียวยน่บนหนา้ ใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะไดเ้พราะในหวัมีปริมาณเกลือโปแตสเซียมสูง             
ใชเ้ป็นยาขบัพยาธิไส้เดือน 
                                   ท่ีมา: http://www.skn.ac.th/skl/project/  

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่     12       เร่ืองทีส่อน   ทรีามสุิเค้ก    โดยครู    เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 

 
1.  จุดประสงค์การสอน 

1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํทีรามิสุเคก้ได้ 
2.  ทาํ ทีรามิสุเคก้ได ้
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

 
2.   รายการสอน 

1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํ ทีรามิสุเคก้ 
2.  ขั้นตอนการทาํทีรามิสุเคก้ 
3.  การอบและการตกแต่ง 
 

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง  ชอ้นตวง พายยาง   เตาอบ  ถาดอบ 
 เคร่ืองผสมอาหาร พิมพเ์คก้ 
ส่วนผสม 
 กาแฟดาํ   1 1/2   ถว้ย  ไข่แดง (ไข่ไก่)  4   ฟอง 
 นํ้าตาลไอซ่ิง  1/2 ถว้ย  เหลา้หวาน  1/2 ถว้ย 
 ชีสมาสคาร์โปเน่  450   กรัม  วปิป้ิงครีม  1  ถว้ย 
 คุกก้ีเลด้ีฟิงเกอร์  285 กรัม  ผงโกโก ้  2   ชอ้นโตะ๊ 
วธีิท า 

1. ชงกาแฟดาํหรือใชก้าแฟเอสเปรสโซใหไ้ด ้  1 ½  ถว้ย  ทิ้งไวใ้หเ้ยน็  ตีไข่แดงในอ่างผสม  
โดยองักน้อ่างผสมเหนือไอนํ้าร้อน  ตีจนฟู  ใส่นํ้าตาลไอซ่ิง  และ  เหลา้หวาน  ใชต้ะกร้อตี
ส่วนผสมจนมีฟองอากาศข้ึนมา  แต่ยงัไม่เดือด 

http://www.skn.ac.th/skl/project/

