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4. สิ่ งทีผ่ ้ ชู มต้ องเตรียม
วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผเู้ รี ยนมีความสนใจที่จะปฏิบตั ิตามแผนการสอน

5. ผู้เขียนคู่มือ
นางสาวเกศยา ยงภูมิพุทธา
ตาแหน่ ง ครู ชาํ นาญการ ประจาแผนกวิชา อาหาร- ขนม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
นางขวัญใจ สังขทิน
วิทยากรรายการครัวการอาชีพวังไกลกังวล

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 1 เรื่องทีส่ อน บราวนีวอลนัท โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําบราวนีวอลนัทได้
2. ทําบราวนีวอลนัทได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันและประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสม และอุปกรณ์การทําบราวนีวอลนัท
2. ขั้นตอนการทําบราวนีวอลนัท
3. การตัดชิ้นขนม
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
ที่ร่อนแป้ ง
อ่างผสม
ตะกร้อมือ
พิมพ์
ถ้วยกระดาษ เตาอบ
ส่ วนผสม
แป้ งสาลีอเนกประสงค์
125
กรัม
ผงฟู
เกลือป่ น
1
ช้อนชา ผงโกโก้
นํ้าตาลทราย
400
กรัม
วอลนัทสับ
เนยสดละลาย
150
กรัม
ไข่ไก่
วานิลลา
1
ช้อนชา
4. ลาดับขั้นการสอน/ลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาตัวเค้ ก

1
40
1½
4

ช้อนชา
กรัม
ถ้วย
ฟอง
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1. ร่ อนแป้ งสาลี ผงฟู ผงโกโก้รวมกัน ใส่ เกลือป่ น นํ้าตาลทราย ผสมให้เข้ากัน
2. เติมเนยละลายลงในแป้ ง คนให้ส่วนผสมเข้ากันดี
3. ตอกไข่ใส่ อ่างผสม ใช้ตะกร้อมือตีไข่ให้ฟู ใส่ วานิลาเทส่ วนผสมไข่ลงในส่ วนผสมแป้ ง
คนให้เข้ากันดี เติมวอลนัท
4. เทส่ วนผสมใส่ ถาดขอบสู งขนาด 1 นิ้ว กว้าง 9 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว : ที่ทาเนยขาวรอง
กระดาษไข
5. นําขนมเข้าเตาอบอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 25-30 นาที เมื่อสุ กนําออกจากเตาอบ
พักให้เย็นสนิท ตัดเป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยม เก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้นาน
ข้ อแนะนา
ถ้าไม่มีถวั่ วอลนัท ใช้พีแกน หรื อ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์แทนได้ ถัว่ ต่าง ๆ ควรอบให้เหลือง
กรอบ ก่อนนําไปใช้ในบราวนี่
เกณฑ์ ในการประเมิน
หน้าขนมแห้งเป็ นแผ่น เนื้อในนุ่ม มีกลิ่นหอมโกโก้ รสหวาน
สาระน่ ารู้
ชื่อของบราวนี่ ปรากฏขึ้นครั้งแรกบนสื่ อสิ่ งพิมพ์ Sears Roebucd and Company Catalog
เมื่อปี ค.ศ. 1897 ต่อมาไม่นานก็พบว่ามีสูตรการทําบราวนีตามตําราอาหารต่างๆ ด้วย อาทิ Boston
Cooking-School Cook Book, The joy of Cooking จนคนรู ้จกั บราวนีแพร่ หลายขึ้น เป็ นที่นิยมทํากิน
กันตั้งแต่ ค.ศ. 1920 เป็ นต้นมา
แม้จะมีไม่หลากหลายสู ตรเท่ากับเค้กช็อกโกแลต แต่บราวนีก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่ อยๆ จากที่เป็ น
เพียงบราวนีเนื้อเค้กล้วนๆ กลายเป็ นบราวนีราดหน้าช็อกโกแลตที่เคลือบไว้เพิ่มความสวยงาม ซึ่ งเป็ น
หน้าแบบแห้งและกรอบไม่เหมือนกับหน้าเค้กชอ คโกแลต ที่สาํ คัญคือมักโรยหน้าบราวนีดว้ ยนัทหยาบ
ชนิดต่างๆ ตามชอบ เพื่อให้อร่ อยและดูน่ากินยิง่ ขึ้น เช่น วอลนัท ฮาเซิ ลนัท มะคาเดเมีย พีแคน
และอัลมอนด์ สําหรับบ้านเรานิยมใช้เม็ดมะม่วงหิ มพานต์มากที่สุด เพราะหาซื้ อได้ง่ายกว่า
บราวนีเป็ นขนมอบชนิดแรก ๆ ที่แม่ครัวพ่อครัวมือใหม่หดั ทํากันเพราะทําง่าย ขั้นตอนไม่
ยุง่ ยาก ส่ วนผสมหลักๆ มีเพียงแป้ ง นํ้าตาล ผงโกโก้หรื อช็อกโกแลตทําขนม เนย ไข่ กลิ่นวานิลลา
และนัท แค่ผสมส่ วนผสมต่างๆ เข้าด้วยกัน เทใส่ ถาดแล้วนําเข้าเตาอบ ไม่นานก็สุกหอมกรุ่ นแล้ว
บราวนีมีท้ งั แบบที่เนื้อนุ่ม ฟูเล็กน้อย คล้ายเนื้อเค้ก (Cake brownie) เนื้อหนึบ ฉํ่าช็อกโกแลต (fudgy
browine) ส่ วนรสชาติน้ นั ก็มีท้ งั รสหวานจัดและปนขมนิดๆ ของช็อกโกแลต ยังมีขนมที่เลียนแบบ
บราวนีดว้ ย ชื่อว่า blondie แต่ใช้ white chocolate เป็ นส่ วนผสมแทนช็อกโกแลตสี น้ าํ ตาล
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ในบรรดาขนมอบหลากหลายชนิด บราวนีเป็ นขนมยอดนิยมตลอดกาลนับแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั และเป็ นที่โปรดปรานของชาวตะวันตกมากด้วยเช่นกัน สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
รับประทานเมื่อไรก็ได้ทุกเวลา นิยมกันทั้งแบบอุ่นๆ เนื้อนุ่มและแช่เย็นเนื้อหนึบ จะรั บประทานเปล่าๆ
ก็อร่ อย

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 2 เรื่องทีส่ อน บราวนีผลไม้ ( Fruit Cake Brownies ) โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําบราวนีผลไม้ได้
2. ทําบราวนีผลไม้ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
อ่างผสม

ช้อนตวง เครื่ องชัง่ ถาดอบ
เครื่ องผสม
ที่ร่อนแป้ ง

เตาอบ
พายยาง

3. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และอุปกรณ์การทําบราวนีผลไม้
2. ขั้นตอน การทําบราวนีผลไม้
3. การอบและบรรจุหีบห่อ
ส่ วนผสม
แป้ งสาลีอเนกประสงค์ 300 กรัม
โซดา
วานิลาผง
1 ช้อนชา
โกโก้
อบเชยป่ น
1 ช้อนชา
เกลือป่ น
เม็ดมะม่วงอบบดหยาบ 100 กรัม
ลูกพรุ นหัน่ สี่ เหลี่ยม
แกนสับปะรดเชื่อมหัน่ สี่ เหลี่ยม 50 กรัม
ลูกชิดเชื่อมแห้ง
ลูกเกดเหลือง , ดํา
100 กรัม
ผิวส้ม
เหล้ารัม
2 ช้อนโต๊ะ
ชอคโกแลต
เนยสด
200 กรัม
นํ้าตาลทราย

1/2
3
1/2
50
50
50
300
120

ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

