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8. ตุ๋นช็อกโกแลต พอละลาย ใส่ เนยสด คนให้เข้ากันดี นํามาทาเปลือกแป้ งพายด้านใน
ให้ทวั่
9. ตักไส้คสั ตาร์ ดครี ม เกลี่ยให้ทวั่ เรี ยงกล้วยหอมใส่ ดา้ นบนให้สวยงาม
10. ทาหน้ากล้วยหอมด้วยกลูเจล หรื อเจลาตินให้ทวั่
11. นําเข้าแช่ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา จนกว่าจะเสิ ร์ฟ
12. เวลารับประทาน นําออกจากตูเ้ ย็น ตัดใส่ จานเสิ ร์ฟเย็นจะอร่ อยน่ ารับประ
หน้ าเจลลาติน
เจลลาติน
1
ช้อนชา
นํ้าร้อน
¼
ถ้วย
นํ้าเย็น
¼
ถ้วย
กลิ่นนํ้าส้ม
¼
ช้อนชา
วิธีทาหน้ าเจลลาติน
ละลายเจลาติน กับนํ้าร้อนในถ้วย ใส่ น้ าํ เย็น กลิ่นส้ม คนให้ละลายเข้ากันดี พักไว้ 10 นาที
หรื อพอให้เจลาตินอยูต่ วั ใช้แปรงจุ่มเจลาติ น ทาหน้าพายกล้วยหอม
สาระน่ ารู้
พายกล้วยหอม เป็ นพายชนิดเปลือกพายแป้ งกรอบร่ วน หวานมัน หอมช็อกโกแลต คัสตาร์ ด
ครี ม และเนื้อกล้วยหอมที่สุกกําลังดี สําหรับกล้วยเมื่อหัน่ แล้ววางเรี ยงให้ทาเจลาตินทันที เพราะหากทิ้ง
ไว้นานกล้วยหอมจะมีสีดาํ คลํ้าไม่น่ารับปะทาน ต้องเสิ ร์ฟพายกล้วยหอมแบบเย็นจึงจะอร่ อย

คาบที่

แผนการสอนรายคาบ
6 เรื่องทีส่ อน มัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต
2. ทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ตได้
3. นําไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต
2. ขั้นตอนการทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม

ถ้วยตวง ช้อนตวง พายยาง เตาอบ ถาดอบ เครื่ องผสมอาหาร
ส่ วนผสม
แป้ งเค้ก
250
กรัม
ผงฟู
โซดา
1
ช้อนชา นํ้ามันพืช
นํ้าตาลทราย
120
กรัม
เกลือป่ น
โยเกิร์ต
2/3
ถ้วย
วานิลลา
กล้วยหอมหัน่ สี่ เหลี่ยมเล็กๆ 400 กรัม
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1
125
1/2
1

ช้อนชา
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา

4. ลาดับขั้นสอน / ลาดับขั้นตอนการทางาน
วิธีทา
1. ร่ อนแป้ ง ผงฟู โซดา รวมกัน
2. คนนํ้าตาลทรายกับ นํ้ามัน พอให้น้ าํ ตาลละลาย เติมกล้วยหอม คนจนเป็ นเนื้อเดียวกัน
3. ใส่ โยเกิร์ต กลิ่นวานิลลา ผสมให้เข้ากัน
4. ใส่ แป้ งที่ร่อนเตรี ยมไว้ คนให้เป็ นเนื้อเดียวกัน พักไว้ 10 นาที
5. ตักส่ วนผสมใส่ กระทงกระดาษปาเนทโทน นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 370 องศา ฟาเรนไฮด์ประ
มาณ 25 นาที จนสุ ก นําออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็น
ข้ อแนะนา
1. จะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ รสสตอเบอร์ รี่ หรื อรสบลูเบอร์ รี่ก็ได้
2. เวลาอบอย่าใช้ไฟแรง พอขนมหน้านูนแล้วลดไฟบนให้อ่อนลง
3. ถ้าใช้กล้วยหอมมากจะมีรสหวานและขนมจะแฉะ มีความชื้น ควรใช้กล้วยสุ กพอดี
เกณฑ์ ในการประเมิน
หน้าขนมนูนสวยไม่มีรอยแตก เนื้อนุ่ม หอมกลิ่นกล้วยหอม
สาระน่ ารู้
สารพัดประโยชน์ ของ "กล้วยหอม" สารพัดประโยชน์ ของ "กล้วยหอม"
คงไม่มีอาหารว่างมื้อไหนจะดีไปกว่า " กล้วยหอม " ผลไม้ไทยๆ ที่บา้ นเราหารับประทานได้ง่าย
ราคาไม่แพงและมีทุกฤดูกาล แถมมีประโยชน์ต่อร่ างกายอย่างมหาศาล แต่จะสารพัดประโยชน์อย่างที่
เกริ่ นไว้หรื อเปล่านั้น มาลองอ่านกันดูนะคะ
"กล้วยหอม" อุดมไปด้วยนํ้าตาลธรรมชาติถึง 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟลุทโตส และ กลูโคส รวมกับ
เส้นใย (Fiber) และกากอาหารที่ช่วยให้การขับถ่ายเป็ นปกติ
แก้ปัญหาโรคท้องผูกโดยที่ไม่ตอ้ ง
รับประทานยาถ่าย และช่วยเสริ มพลังงานให้กบั ร่ างกายในทันทีทนั ใด ตั้งแต่เริ่ มรับประทานเข้าไป เพราะ
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จากรายงานการวิจยั พบว่าหากรับประทานกล้วยหอมวันละ 2 ผล จะสามารถเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย
ได้เทียบเท่ากับการออกกําลังกายอย่างเต็มที่นานถึง 90 นาที จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกหากกล้วยหอมจะเป็ น
ผลไม้อนั ดับหนึ่งในใจของนักกีฬา
นอกจากนี้การรับประทานกล้วยหอมสุ กเป็ นประจํา จะทําให้ร่างกายได้รับสารเพกติน โปรตีน
วิตามินเอ วิตามินซี รวมถึงธาตุฟอสฟอรั สและแคลเซียม ซึ่ งสามารถช่วยลดอาการและป้ องกันโรคต่างๆ
ได้ เช่น บํารุ งสายตาให้มองเห็นได้ชดั เจนขึ้น ยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ ในช่องปาก มีส่วนช่วยในการย่อย
อาหาร กระตุน้ การผลิตฮีโมโกลบินในเลือดหรื อในภาวะโลหิตจาง ช่วยลดการเกิดตะคริ วที่ขอ้ เท้าและ
น่อง แนะนําให้รับประ ทานทุกวันรับรองว่าจะไม่เกิดอาการของโรคตะคริ วอีก และยังสามารถลด
อันตรายที่เกิดกับเส้นโลหิ ตแตกได้ถึง 40% นอกจากนี้ยงั มีความสามารถพิเศษในเรื่ องของการควบคุม
อารมณ์และความสับสนได้ เนื่องจากมีสาร Trypotophan ช่วยให้อารมณ์ดี ฉะนั้นจะเห็นได้วา่ กล้วยเป็ น
หนึ่งในอาหารที่ดีที่สุด

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 7 เรื่องทีส่ อน ฟักทองคัพเค้ ก โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําฟักทองคัพเค้ก
2. ทําฟักทองคัพเค้กได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําฟักทองคัพเค้ก
2. ขั้นตอนการทําฟักทองคัพเค้ก
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
พายยาง
เตาอบ
หม้อ
กระทงกระดาษ ถ้วยฟอย
หัวบีบ
ส่ วนผสม
แป้ งเค้ก
300 กรัม
ไข่ไก่
3
ผงฟู
1
ช้อนชา
วิปปิ้ งครี ม
150
โซดา
½
ช้อนชา
ฟักทองหัน่ เป็ นเส้น

ถาดอบ
ถุงบีบ

300

มีดเขียง

ฟอง
กรัม
กรัม

