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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 3

เรื่องทีส่ อน

ปลาดุกย่ างผัดกะเพรากรอบ โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ปลาดุกย่างผัดกะเพรากรอบได้
2. ทําปลาดุกย่างผัดกะเพราทอดกรอบได้
2. รายการสอน
การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําปลาดุกย่างผัดกะเพรากรอบ
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสื อ และสิ่ งทีต่ ้ องเตรียม
ช้อนตวง กระทะ มีด เขียง ตะหลิว
ส่ วนผสม
1. ปลาดุกย่าง
2 ตัว
2. ข่าหัน่ ละเอียด
1
3. รากผักชีหนั่ ละเอียด
1 ช้อนโต๊ะ
4. ตะไคร้
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ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

5. กระเทียม
15 กลีบ
6. หอมแดง
7 หัว
7. พริ กไทย
15 เม็ด
8. พริ กขี้หนู
30-50 เม็ด
9. เกลือป่ น
1 ช้อนชา
10. ใบมะกรู ด
20 ใบ
11. ใบกะเพรา
200 กรัม
12. นํ้ามันหอย
2-3 ช้อนโต๊ะ
13. ซอสปรุ งรส
2-3 ช้อนโต๊ะ
14. นํ้าตาล
1-2 ช้อนโต๊ะ
15. นํ้ามันพืชสําหรับทอด
4. ลาดับขั้นการสอน หรือลาดับขั้นการทางาน
1. นําปลาดุกมาแกะเอาแต่เนื้อ เป็ นชิ้นใหญ่ ใช้มือฉี กเนื้อหยาบๆ
2. โขลกพริ กไทยเม็ดให้ละเอียด ใส่ ข่า ตะไคร้ รากผักชี หอมแดง กระเทียม พริ กขี้หนู
เกลือป่ น โขลกหยาบๆ
3. ฉีกใบมะกรู ด นําก้านกลางออก ล้างให้สะอาด พักให้สะเด็ดนํ้า
4. เด็ดใบกะเพรา นําไปล้าง สงขึ้นพักให้สะเด็ดนํ้า
5. ตั้งกระทะใส่ น้ าํ มัน พอร้อน นําใบมะกรู ดลงทอดให้กรอบตักขึ้น
6. ทอดใบกะเพราให้กรอบตักขึ้น
7. ทอดปลาดุกให้เหลืองแบบกรอบนอกนุ่มใน ตักขึ้น
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8. ตั้งกระทะใส่ น้ าํ มัน 3 ช้อนโต๊ะ ใส่ เครื่ องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอม เติมนํ้าเล็กน้อย ปรุ งรส
ด้วย นํ้ามันหอย ซอสปรุ งรส นํ้าตาลทราย ให้รสจัดเผ็ด เค็มนํา หวานเล็กน้อย
9. นําปลาดุกที่ทอดไว้ลงผัดเคล้าจนทัว่ ใช้ไฟอ่อนๆ ผัดจนแห้ง ใส่ ใบกะเพราทอด ผัดเร็ วๆ ให้
ทัว่ ตักใส่ จาน
10. โรยหน้าด้วยใบมะกรู ดทอดกรอบ
ข้ อแนะนา
1. ปลาดุกย่างเลือกที่ยา่ งแห้งๆ 2 ตัวประมาณ 1 ก.ก.
2

2. ใช้ปลาทูน่ ึงตัวใหญ่ๆ (3-4 ตัว) แกะแต่เนื้อนําไปทอดแทนปลาดุกย่างได้
3. ไม่ควรทอดปลาจนกรอบเกินไป เวลานําไปผัดเนื้อจะแข็งกระด้าง
5. เกณฑ์ ในการประเมินผล
ปลากรอบนอกนุ่มใน เนื้อไม่แห้งแข็ง รสเผ็ด เค็มนํา
หอมกลิ่นเครื่ องที่โขลก

สาระน่ ารู้
การทอดปลาแบบใช้ ปลาทั้งตัว
1. เลือกปลาสด ทําความสะอาด ล้างให้หมดเมือก และเลือด ผึ่งให้น้ าํ แห้ง ทาด้วยเกลือป่ นให้
ทัว่ พักไว้ให้เนื้อแข็งประมาณ 10-15 นาที
2. ตั้งกระทะให้ร้อนเสี ยก่อน จึงใส่ น้ าํ มัน เมื่อนํ้ามันร้อน จึงนําปลาลงทอด
3. ไม่ควรกลับหรื อขยับชิ้นปลา จนกว่าจะสุ กเหลืองกรอบ ตามต้องการเสี ยก่อน จึงจะกลับอีก
ด้านหนึ่งลงทอด หนังปลาจะได้ร่อนไม่ติดกระทะ
4. ตักขึ้นพักให้สะเด็ดนํ้ามัน
5. เสิ ร์ฟร้อนๆ ทันที

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 4

เรื่องทีส่ อน ขนมปลากริมไข่ เต่ า โดยครู อรอนงค์ ลาดวล

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และวิธีทาํ ขนมปลากริ มไข่เต่าได้
2. ทําขนมปลากริ มไข่เต่าได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนการทําตัวแป้ งปลากริ ม-ไข่เต่า
2. การเตรี ยมส่ วนผสม และขั้นตอนทํานํ้ากะทิปลากริ ม

