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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 2

เรื่องทีส่ อน คุกกีธ้ ัญพืช

โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําคุกกี้ธญ
ั พืชได้
2. ทําคุกกี้ธญ
ั พืชได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และทําคุกกี้ธญ
ั พืช
2. การทํารู ปร่ างคุกกี้ธญ
ั พืช
3. การอบและบรรจุหีบห่อ
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
เครื่ องชัง่
เครื่ องผสมอาหาร
เตาอบ
ถาดอบ
ที่แซะขนม
ส่ วนผสมคุกกี้
1. แป้ งสาลีอเนกประสงค์110 กรัม
3. เกลือป่ น
1/2 ช้อนชา
5. โซดา
1/2 ช้อนชา
7. ข้าวโอ๊ต
100 กรัม
9. จมูกข้าวสาลี
50
กรัม
11. ถัว่ ลิสงหรื อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์อบบดหยาบๆ

2. เนยสด
4. นํ้าตาลทรายแดง
6. ไข่ไก่
8. งาขาวคัว่
10. คอร์นเฟล็ก
50
กรัม

พายยาง

100
100
1
50
50

กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
กรัม

4. ลาดับขั้นการสอน/ลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาคุกกีธ้ ัญพืช
1. ร่ อนแป้ งสาลี โซดา รวมกัน ใส่ ขา้ วโอ๊ต งาขาวคัว่ จมูกข้าวสาลี คอร์ นเฟล็ก
เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ในอ่างแป้ ง เคล้าให้เข้ากัน
2. ตีเนยสด เกลือป่ นให้เนยอ่อนตัว ใส่ น้ าํ ตาลทรายแดงตีให้ข้ ึนฟู ใส่ ไข่ไก่ตีให้ เข้ากัน
3. ใส่ แป้ งที่เตรี ยมไว้ ตีผสมเบาๆ พอเข้ากัน ปิ ดเครื่ องยกออกมาคนด้วยพายยางอีกครั้ง
4. ตักส่ วนผสมด้วยที่ตกั ไอศกรี ม วางบนถาดที่ทาไขมันบางๆ ให้ห่างกันประมาณ 2 นิ้ว
5. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 370 องศาฟาเรนไฮด์ ประมาณ 15 - 20 นาที จนสุ ก

- 338 6. นําออกจากเตาอบแซะออกวางบนตะแกรง พักให้พออุ่นๆบรรจุในภาชนะให้สวยงาม
สาระน่ ารู้
จมูกข้ าวสาลี มีดีอย่างไร
จมูกข้ าวสาลี (Wheatgerm) เป็ นส่ วนปลายของเมล็ดข้าวสาลีที่ได้จากการสี ขา้ ว เพื่อนําไปโม่
เป็ นแป้ ง เป็ นแหล่งสะสมอาหารต่างๆ เพื่อเลี้ยงต้นอ่อน มีลกั ษณะเป็ นเกล็ ดเล็กๆ ที่ถูกอบจนเหลือง
และ มีกลิ่นหอม จมูกข้าวสาลีอุดมด้วยสารอาหารมากมาย คือ วิตามินอี ซึ่งเป็ นแอนติออกซิแดนท์
ป้ องกันโรคมะเร็ ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เส้นโลหิตในสมองแตก และต้อกระจก มีกรดไขมันชนิดไม่
อิ่มตัว ทั้งกรดไขมันโอเมก้า 3 และกรดไขมันโอเมก้า 6 ป้ องกันโรคหัวใจ มีเส้นใยอาหารช่วยบรรเทา
อาการท้องผูกและโรคเกี่ยวกับลําไส้ มีวติ ามินบี 1 วิตามินบี 6 ไนอาซีน และกรดโฟเลท
จมูกข้าวสาลี 25 กรัม ให้พลังงาน 76 แคลอรี ไขมัน 2.3 กรัม เส้นใยอาหาร 2.4 มิลลิกรัม
กรดโฟเลท 83 ไมโครกรัม เหล็ก 2.1 มิลลิกรัม ไนอาซีน 1.1 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 238 มิลลิกรัม
โปรตีน 6.7 กรัม วิตามินบี 1 0.5 มิลลิกรัม วิตามินบี 6 0.8 มิลลิกรัม วิตามินอี 5.5 มิลลิกรัม สังกะสี
4.3 มิลลิกรัม
ควรรับประทานจมูกข้าวสาลีวนั ละ 25 กรัม หรื อ 2 ช้อนโต๊ะ จึงจะได้ประโยชน์ดงั กล่าว จมูก
ข้าวสาลีสามารถนํามาปรุ งอาหารได้สะดวกและรวดเร็ วเพราะอบสุ กมาแล้ว ใช้โรยใส่ เครื่ องดื่มร้อน เช่น
นมสด โกโก้ร้อน หรื อใส่ ในสลัดผักสดนํ้าใส ใส่ ในส่ วนผสมเนื้อแฮมเบอร์ เกอร์ คุกกี้ ฯลฯ
ข้อสําคัญต้อ งรับประทานอาหารที่ใส่ จมูกข้าวสาลีพร้อมกับอาหารที่มีวติ ามินซี สูงในมื้อเดียวกัน
เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึ มสารอาหารต่างๆ ในจมูกข้าวสาลีไปใช้ได้ดี
จมูกข้าวสาลี มีขายทั้งแบบบรรจุถุงพลาสติกและใส่ ขวด ควรซื้ อมาให้พอใช้ในแต่ละครั้ง
หากเก็บไว้นานจะเหม็นหืน ถ้าใช้ไม่หมดควรเก็บใส่ กล่องหรื อขวด ปิ ดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้อากาศเข้า
แล้วเก็บไว้ในตูเ้ ย็น

