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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 4 เรื่องทีส่ อน ร็อคกีโ้ รดบราวนี่

โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําร็ อคกี้โรดบราวนี่ได้
2. ทําร็ อคกี้โรดบราวนี่ได้
3. นําไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสม และอุปกรณ์การทําร็ อคกี้โรดบราวนี่
2. ขั้นตอนการทําร็ อคกี้โรดบราวนี่
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
เครื่ องชัง่
อ่างผสม
พายยาง
พายไม้
ตะแกรงพักขนม
พิมพ์เค้ก
แปรงทาเนย
เตาอบ
ส่ วนผสม
1. แป้ งสาลีอเนกประสงค์ 100 กรัม.
2 ผงฟู
1/4 ช้อนชา
3. นํ้าตาลทรายแดง
100 กรัม
4. เนยสด
100 กรัม
5. ไข่ไก่
2
ฟอง
6. โกโก้
20
กรัม
7. นมสด
50 กรัม
8. ช็อกโกแลตละลาย 50
กรัม (ส่ วน
1)
9. ช็อกโกแลตละลาย 300 กรัม
10. อัลมอนต์อบบดหยาบ 25
กรัม (ส่ วน
1)
11. อัลมอนต์อบบดหยาบ 50
กรัม
12. มาร์ ชแมลโลว์ผา่ ครึ่ ง 125 กรัม
3. ลาดับขั้นการสอน/ลาดับขั้นการทางาน
วิธีทา
1. ร่ อนแป้ งสาลี ผงฟู โกโก้รวมกัน
2. ตีเนยสด ให้อ่อนตัว ใส่ น้ าํ ตาลทรายแดงตีให้ข้ ึนฟู
3. ใส่ ไข่ไก่ตีให้เข้ากัน ใส่ นมสด แป้ งสาลีที่เตรี ยมไว้ ใส่ ช็อกโกแลตละลาย 50 กรัม ตีผสม
เบาๆพอเข้ากัน เทใส่ ถาดอบขนาด 8 x 8 นิ้ว ที่ทาไขมันและรองกระดาษไข
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5.
6.
7.
8.

นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ ประมาณ 30 นาที จนบราวนี่สุก
นําออกจากเตาอบ พักไว้พอเย็นในถาดอบ
ทาหน้าด้วยช็อกโกแลตละลายบางๆ วางเรี ยงมาร์ชแมลโลว์ อัลมอนด์อบ (25 กรัม) ให้ทวั่
เทช็อกโกแลตละลายที่เหลือปิ ดมาร์ชแมลโลว์ โรยหน้าด้วยอัลมอนด์อบบดหยาบ
นําเข้าตูเ้ ย็น 20 - 30 นาที จนช็อกโกแลตอยูต่ วั ก่อนตัดเสิ ร์ฟ
สาระน่ ารู้
โกโก้ นั้น สาคัญไฉน

ชื่อพืน้ เมือง : โกโก้ โคโค่ (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Theobroma cacao L. ชื่อวงศ์ :
STERCULIACEAE ชื่อสามัญ : Cocoa Tree ลักษณะ : ไม้ตน้ ขนาดเล็ก สู ง 3-8 ม. ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ
หรื อเวียนรอบ รู ปรี รู ปไข่แกมรู ปขอบขนาน หรื อรู ปไข่กลับ ปลายแหลม โคนมนหรื อสอบ ขอบเป็ นคลื่น
เล็กน้อย โคนใบป่ องทั้ง 2 ข้าง ดอกเล็ก ออกเป็ นกลุ่มตาม ลําต้นหรื อกิ่งใหญ่ๆ ตรงที่ใบร่ วงไป
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สี ขาวหรื อขาวประชมพู กลีบดอก 5 กลีบ เรี ยงสลับกับกลีบเลี้ยง สี ขาวอมเหลืองหรื อ
ขาวอมชมพู เกสรเพศผู้ 10 อัน โคนก้านชูอบั เรณูติดกันเป็ นหลอดสั้นๆ ยอดเกสร เพศเมียแยกเป็ น 5 แฉก
ผลรู ปไข่ แกม รู ปขอบขนานหรื อรู ปรี ผิวแข็งขรุ ขระเป็ นร่ อง 10 ร่ อง สี เหลือง ม่วง หรื อแดง มี 20-60
เมล็ด เรี ยงเป็ นแถว 5 แถว ยาวตามแกนกลางของผล เมล็ด สี น้ าํ ตาล รู ปรี มีเยือ่ หุม้ เมล็ดบางๆ รสหวาน
ประโยชน์ : ใช้เป็ นอาหารและเป็ นสารแต่งกลิ่นและรสของอาหาร ยา และเครื่
องดื่มหลายชนิด
ส่ วนCocoa Butter ใช้ทาํ สบู่ เครื่ องสําอาง และใช้เป็ นตัวยาพื้นของยาเหน็บ ขี้ผ้ งึ
แอลคาลอยด์
theobromine มีฤทธิ์ ขบั ปั สสาวะ กระตุน้ หัวใจ ขยายหลอดเลือด และคลายกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงใช้เป็ นยา
ขับปัสสาวะได้ ในฟิ ลิปปิ นส์ใช้น้ าํ ต้มจากรากเป็ นยาขับระดู

