2. เคี่ยวนํ้าเชื่ อมด้วยไฟอ่อน พอนํ้าเชื่อมเดือดปุดๆ 2-3 ชัว่ โมง จนนํ้าเชื่อมข้นเป็ นสี แดง
วิธีทาเปลือกไหว้พระจันทร์
1. ผสมนํ้ามัน นํ้าเชื่อม นํ้าด่าง คนให้เข้ากัน
2. เติมแป้ งสาลีส่วนที่ 1 คนให้เข้ากัน พักไว้ 1 คืน
3. เติมแป้ งสาลีส่วนที่ 2 ผสมในแป้ งที่พกั ไว้คนให้เข้ากัน พักแป้ งไว้ 10-15 นาที
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4. ชัง่ แป้ งก้อนละ 50 กรัม แผ่แป้ งออกวางไส้โหงวยิง้ หุ ม้ แป้ งให้มิด คลึงผิวให้เรี ยบกลม
5. กดก้อนแป้ งลงในพิมพ์ เคาะแป้ งออกจากพิมพ์วางเรี ยงในถาด ที่ทาไขมันวางให้ห่างกัน
ประมาณ 3 นิ้ว
6. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮด์ ประมาณ 15-20 นาที จนแป้ งสุ กเหลืองเป็ นสี
ทอง
7. นําออกจากเตาอบมาวางพักไว้พอเปี๊ ยะอุ่น
8. ทาผิวเปี๊ ยะด้วยไข่ไก่ให้ทวั่ หน้าและด้านข้าง
9. นําเข้าอบอีกครั้งให้ผวิ เปี๊ ยะเป็ นสี เหลืองทอง-นํ้าตาลอ่อนๆ
10. นําออกจากเตาอบ แซะเปี๊ ยะออกวางบนตะแกรง พักให้เย็นสนิท
11. บรรจุใส่ กล่อง เพื่อจัดจําหน่าย
วิธีการทาไส้ โหงวยิง๊
1. ผสมฟักเชื่อม งาขาว เม็ดมะม่วง อัลมอลด์ เม็ดแตง เฮม เบคอน หมูหวาน กุนเชียง
นํ้าตาลทราย เกลือป่ น พริ กไทย ผิวส้ม ใบมะกรู ด นํ้ามันพืช เหล้า เคล้าให้เข้ากัน โรย
แป้ งขนมโก๋ นํ้าสะอาด เคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
2. ชัง่ นํ้าหนักไส้กอ้ นละ 120 กรัม ใส่ ไข่แดง 1 ฟอง ปั้ นเป็ นก้อนกลม สําหรับห่อกับเปลือก
เปี๊ ยะ

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 18 เรื่องทีส่ อน ขนมบัวหิมะไส้ ชอคโกแลตพีนัทบัตเตอร์ โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําขนมบัวหิ มะไส้ชอคโกแลตพีนทั บัตเตอร์ได้
2. ทําขนมบัวหิมะไส้ชอคโกแลตพีนทั บัตเตอร์ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน

1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําขนมบัวหิ มะไส้ชอคโกแลตพีนทั บัตเตอร์
2. ขั้นตอนการทําขนมบัวหิ มะไส้ชอคโกแลตพีนทั บัตเตอร์
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
พายยาง
เตาอบ
ถาดอบ
เครื่ อง
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ผสมอาหาร พิมพ์เปี๊ ยะ
ที่ร่อนแป้ ง
กระทะพายไม้
ส่ วนผสมเปลือกเปี๊ ยะ
แป้ งขนมโก๋ 200
กรัม
นํ้าตาลไอซิ่ ง
250 กรัม
เนยขาว
100
กรัม
นํ้าต้มสุ ก
200 กรัม
ส่ วนผสมไส้ ชอคโกแลตพีนัทบัตเตอร์
เม็ดบัวนึ่งสุ กบดละเอียด
500 กรัม
นํ้าตาลทราย
300 กรัม
นํ้า
1/2 กรัม
แบะแซ
50
กรัม
นํ้ามันพืช
100 กรัม
เนยสด
100 กรัม
ชอคโกแลต
150 กรัม
พีนทั บัตเตอร์ (เนยถัว่ ) 200 กรัม
แป้ งข้าวโพด
40 กรัม
4. ลาดับขั้นสอน /ลาดับขั้นการทา
วิธีทา
1. ร่ อนแป้ งขนมโก๋ นํ้าตาลไอซิ่ ง รวมกัน
2. เติมเนยขาว ลงในอ่างแป้ ง ผสมพอแป้ งกับเนยรวมกัน
3. เติมนํ้า ลงในอ่างแป้ ง ใช้พายยาคนส่ วนผสมให้เข้ากัน พักแป้ งไว้ 20 นาที
4. แบ่งแป้ ง ชัง่ แป้ งนํ้าหนักก้อนละ 60 กรัม
5. แผ่แป้ งเป็ นแผ่นกลม ใส่ ไส้ชอคโกแลต ห่อให้มิด คลึงให้กลม โรยนวลด้วยแป้ งขนมโก๋
กดลงในพิมพ์เปี๊ ยะ เคาะออกจากพิมพ์
6. บรรจุใส่ ภาชนะ นําเข้าตูเ้ ย็นจนถึงเวลาเสิ ร์ฟ
วิธีทาไส้
1. เคี่ยวนํ้าตาลทราย นํ้า แบะแซ ให้เดือด
2. เติมเม็ดบัวบดละเอียดลงในกระทะ กวนพอแห้ง
3. เติมนํ้ามันพืช เนยสด แป้ งข้าวโพด ชอคโกแลต กวนจนส่ วนผสมแห้ง ร่ อนออกจากก้น
กระทะ
4. ชัง่ ไส้น้ าํ หนักก้อนละ 100 กรัม
5. ชัง่ เนยถัว่ ก้อนละ 20 กรัม ปั้ นเป็ นก้อนกลม นําไปห่อรวมกับไส้ชอคโกแลตแทนไข่แดง

6. นําไปห่อกับเปลือกเปี๊ ยะ

แผนการสอน
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ น่ารู ้ รหัส ..............................ระดับชั้น วิชาชีพระยะสั้น
จํานวน 1 คาบ/สัปดาห์ จํานวนทั้งสิ้ น 18 สัปดาห์

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณลักษณะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ การเลือกหน่วยความจํา จอภาพแบบต่าง ๆ ตูอ้ ่าน –
เขียน Disk Drive , Harddisk, Tape Backup, Scanner, Printer เครื่ องอ่านเขียนแถบแม่เหล็ก บาร์ โค้ด
ปฏิบตั ิ การติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ การเตรี ยมอุปกรณ์อินเตอร์ เฟส การเตรี ยม
ระบบ (Configuration) การทดสอบการทํางาน การวิเคราะห์หาข้อขัดข้อง การแก้ไข

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้เข้าใจการติดตั้ง การใช้งาน และการบํารุ งรักษา เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ
ฮาร์ ดแวร์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและ มีการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระเบียบ
หนังสื อและเอกสารประกอบการสอน
1.ว่าที่ ร.ท.ณรงค์ศกั ดิ์ นพคุณ.คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ .กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั สกายบุก๊ ส์ จํากัด,
2543
2.เกษมชาติ ทองชา.คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น.กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จํากัด, 2540
สิ่ งที่ผชู ้ มต้องเตรี ยม
เครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับฝึ กปฏิบตั ิ

