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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่     7      เร่ืองทีส่อน   บานาน่าเปปเปอร์มนิต์เค้ก    โดยครู     เกศยา  ยงภูมพิทุธา 

 

1.  จุดประสงค์การสอน 
1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํบานาน่าเปปเปอร์มินตเ์คก้ได้ 
2.  ทาํบานาน่าเปปเปอร์มินตเ์คก้ได้ 
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และประกอบอาชีพได้ 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํบานาน่าเปปเปอร์มินตเ์คก้  
2.  ขั้นตอนการทาํบานาน่าเปปเปอร์มินตเ์คก้ 
3.  การอบและการตกแต่ง 

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
 ถว้ยตวง   ชอ้นตวง   พายยาง  เตาอบ  ถาดอบ  เคร่ืองผสมอาหาร  แป้นแต่งหนา้เคก้  สปาตูลา       
หวับีบ     ถุงบีบเคก้  
ส่วนผสม 
 แป้งเคก้   250  กรัม  ผงฟู  1 1/4  ชอ้นชา 
 เบคก้ิงโซดา  1 1/4  ชอ้นชา  เกลือป่น 1   ชอ้นชา 
 นํ้าตาลทราย  300  กรัม  เนยสด  200   กรัม 
  กลว้ยหอมสุกบดละเอียด  200  กรัม  ไข่ไก่  4   ฟอง  
 นมขน้จืด 125  กรัม   นํ้ามะนาว  1  ชอ้นโตะ๊ 
ส่วนประกอบเปปเปอร์มินต์ครีม 
 บตัเตอร์ครีม 500  กรัม  เหลา้เปปเปอร์มินต ์ 3  ชอ้นโตะ๊ 
 สีผสมอาหารสีเขียว    
4.ล าดับขั้นสอน / ล าดับขั้นตอนการท า 
วธีิท า 

 1.  ร่อนแป้งเคก้  ผงฟู  เบคก้ิงโซดา  เขา้ดว้ยกนั  ผสมนํ้าตาลทรายลงในแป้ง 
 2.  ตีเนยสดกบั เกลือป่น  พอเขา้กนั  ใส่แป้งท่ีร่อนเตรียมไว ้ตี ดว้ยความเร็วตํ่าโดยใชห้วัใบไม้            

จนส่วนผสมเป็นเมด็ร่วนๆ 
3.  ใส่กลว้ยหอมตีจนส่วนผสมเป็นเน้ือเดียวกนั  ใส่ไข่ไก่คร้ังละฟองปิดเคร่ืองใชพ้ายยางคน 

ส่วนผสมเป็นเน้ือเดียวกนั  ตีส่วนผสมต่อดว้ยความเร็วปานกลาง  
 4.  ใส่นมขน้จืดท่ีผสมกบันํ้ามะนาว  ตีส่วนผสมใหเ้ขา้กนัดี  เน้ือเนียน 
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5.  เทใส่พิมพท์รงกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด  8  น้ิว  สูง  3  น้ิว  พิมพท่ี์ทาเนยปูกระดาษและ              
ทาเนยทบั  จาํนวน  2  พิมพ ์ วางในถาดท่ีรองกระดาษช้ืน  4  คู่   

6.  นาํเขา้เตาอบใชไ้ฟล่างท่ีอุณหภูมิ  350  องศาฟาเรนไฮด ์ นานประมาณ  40-45  นาที 
เม่ือขนมอบสุกแลว้  นาํขนมออกจากพิมพท์นัที  พกัขนมบนตะแกรงจนเยน็สนิท  

 
วธีิท าส่วนผสมเปปเปอร์มินต์ครีม 
 ผสมบตัเตอร์ครีมกบัเหลา้เปปเปอร์มินต ์ และสีผสมอาหารสีเขียวเขา้ดว้ยกนัเตรียมไวส้าํหรับ
แต่งหนา้เคก้ 
วธีิประกอบเค้ก 
 ปาดเปปเปอร์มินตค์รีม  แลว้แต่งใหส้วยตามชอบ  
 

                 สาระน่ารู้ 
เร่ืองกล้วยๆ  ทีคุ่ณภาพไม่กล้วย 

ช่ืออื่ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น    เป็นไมล้ม้ลุก ลาํตน้สูง 2.5 - 3.5 เมตร มีเส้นผา่ศูนยก์ลางมากกวา่ 15 ซม. กาบลาํตน้ดา้น
นอก มีป้ืนดาํเล็กนอ้ย    ดา้นในมีสีเขียวอ่อนและมีสีชมพู 
             ใบ    มีสีเขียว เป็นแผน่ยาวประมาณ 1.50 เมตร กวา้ง 40-60 ซม. เส้นของใบจะขนานกนั แกนใบ
จะ เห็นไดช้ดัเจน  
             ดอก   จะหอ้ยยอ้ยลงมายาวประมาณ 30 ซม. เป็นช่อ ท่ีเรียกวา่ หวัปลี ตามช่อจะมีกาบหุม้ช่อมีสี
แดงปนม่วงเป็นรูปกลมรี ส่วนท่ีเป็นฐาน ดอกจะมีเกสรตวัเมีย ส่วนปลายจะมีเกสรตวัผู ้ 
             ผล     เม่ือดอกกลายเป็นผล จะประกอบดว้ยหวกีลว้ย เครือละ 7-8 หว ีแต่ละหวมีีกลว้ยอยู ่12-16 
ผล ผลใหญ่ กวา้ง 3-4 ซม.ยาว 21-25 ชม. ปลายผลมีจุกเห็นชดัเจน เปลือกบางเม่ือสุกเปล่ียน เป็นสีเหลือง
ทอง ปลายจุกจะเปล่ียนสีภายหลงั เน้ือมีสีส้มอ่อนๆ กล่ินหอม มีรสหวาน 

             การใช้ประโยชน์ 

            ใชเ้ป็นอาหาร  ผลแก่จดั นาํมาทอด ฝานอบเนย ผลสุก รับประทานเป็นผลไม ้ทาํขนมเคก้ ทาํนํ้า
ผลไม ้
คุณค่าทางโภชนาการ กลว้ยหอมสุก มีนํ้าตาลหลาย ชนิด   มีสารเพคติน   มีโปรตีน   วติามินเคและชี                
ธาตุฟอสฟอรัส  และแคลเซียม     สารท่ีใหก้ล่ินหอมในกลว้ยหอมสุก  คือ  amylacetatea  
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ใชเ้ป็นยา ใบตองใชปิ้ดแผลไฟไหม ้ใชใ้บตองท่ี ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปใชฆ่้าเช้ือ     เปลือกกลว้ยหอมสุก                
ใชรั้กษาส้นเทา้แตกโดยใซเ้ปลือกกลว้ยดา้นท่ีติด เน้ือกลว้ย ทาติดต่อกนัจนกวา่จะหาย 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่      8      เร่ืองทีส่อน   เค้กแพชช่ันฟรุต   โดยครูเกศยา   ยงภูมพิทุธา 

 

1.  จุดประสงค์การสอน 
1.  บอกส่วนผสม  และขั้นตอนการทาํเคก้แพชชัน่ฟรุตได้ 
2.  ทาํเคก้แพชชัน่ฟรุตได ้
3.  นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและประกอบอาชีพได้ 
 

2.   รายการสอน 
1.  เตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทาํเคก้แพชชัน่ฟรุต 
2.  ขั้นตอนการทาํเคก้แพชชัน่ฟรุต 
3.  การอบและการตกแต่ง 

 

3.  วสัดุ อุปกรณ์/หนังสือ/ทีต้่องเตรียม 
ถว้ยตวง  ชอ้นตวง พายยาง  เตาอบ  ถาดอบ  เคร่ืองผสมอาหาร
พิมพเ์คก้  

 

ส่วนผสม 
  แป้งเคก้  250   กรัม  ผงคสัตาร์ด  30  กรัม 
   วานิลลาผง 1    ชอ้นชา  ผงฟู   1  ชอ้นชา 
  เบคก้ิงโซดา 1/4  ชอ้นชา  นมผง   20  กรัม 
  นํ้าตาลทราย 400   กรัม  เนยสด   250  กรัม 
  ครีมชีส  250   กรัม  พาร์มีซานชีสชนิดผง 1  ชอ้นชา 
  เนสทเ์ล่ครีม  50  กรัม  +  นํ้ามะนาว  1  ชอ้นโตะ๊  
  
4.ล าดับขั้นสอน / ล าดับขั้นตอนการท า 
วธีิท า 

1. ร่อนแป้งเคก้  ผงคสัตาร์ด    วานิลลาชนิดผง  ผงฟู  เบคก้ิงโซดา  และนมผงเขา้ดว้ยกนั 
2. ตีเนยสด ครีมชีสและพาร์มีซานชีสดว้ยหวัตีรูปใบไม ้ ใชค้วามเร็วปานกลาง พอเนยอ่อนตวั 


