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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่  1   เรือ่งที่สอน    วาฟเฟลไสฮาวายเอี้ยน      โดยครู  เกศยา  ยงภูมพิุทธา 

 
1.  จุดประสงคการสอน 

1.  บอกสวนผสม และขั้นตอนการทําวาฟเฟลฮาวายเอีย้น 
2.  สามารถทําวาฟเฟลไสฮาวายเอีย้นได 
3.  นําไปใชในชีวิตประจําวนั และประกอบอาชีพได 
 

2.  รายการสอน 
 1.  การเตรียมสวนผสมและอุปกรณการทาํวาฟเฟล 
 2.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํแปงวาฟเฟล 
 3.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํไสฮาวายเอีย้น 
 4.  การทํารูปรางและการอบ 
 

3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 ถวยตวง  เครื่องนวดแปง เครื่องอบวาฟเฟล พายยาง  อางผสม   

ชอนตวง เครื่องชั่ง ตะกรอมือ  กะทะ  หมอ 
 

สวนผสมแปง 
 1.  แปงขนมปง                      250    กรัม  2.  แปงสาลีอเนกประสงค     500    กรัม 
 3.  สารเสริมคุณภาพ       1    ชอนชา  4.  ยีสต             2    ชอนโตะ 
 5.  ออริกาโน                             1    ชอนชา  6.  เกลือปน             1    ชอนชา 
 7.  น้ําตาลทราย   180    กรัม  8.  ไขไกแชเยน็           4    ฟอง 
 9.  นมสดแชเยน็   225    กรัม 10. เนยสด                             300    กรัม 
 

สวนผสมไส 
 1.  หอมใหญสับละเอียด  100    กรัม 2.  กระเทียมสับ         20    กรัม 
 3.  เนื้อมะเขือเทศ  100    กรัม 4.  พริกหวาน           1    ผล 
 5.  ออริกาโน       1   ชอนชา 6.  พริกไทยปน           1    ชอนโตะ 
 7.  เกลือปน       2   ชอนชา 8.  ซอสมะเขือเทศ        50    กรัม 
 9.  ซอสพริก      50   กรัม 10. น้ําตาลทราย         50    กรัม 
 11. เนยสด      50   กรัม 12. เบคอน       150    กรัม 
 13. ไสกรอก    150   กรัม 14.  สับปะรด       150    กรัม 
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 15. เชดดาชีส    150   กรัม  
 16. เนยสด        3   ชอนโตะ 
4.  ลําดับขั้นตอนการสอน/ลําดับขัน้ตอนการทํา 
 

วิธีทํา   
 1.  รอนแปงขนมปง แปงสาลีอเนกประสงค สารเสริมคุณภาพรวมกนั ใสยีสตและออริกาโน 
 2.  ละลายเกลอืปน น้ําตาลทราย ไขไก นมสด เขาดวยกัน เทลงในอางแปงนวดสวนผสมพอเขากัน 
 3.  เติมเนยสดลงนวดตอ จนแปงเนยีน นําออกจากเครื่องนวด 
 4.  ปนเปนกอนกลม 
 5.  ตัดแปงชั่งน้ําหนกักอนละ 40 - 50 กรัม คลึงเปนกอนกลม 
 6.  แผแปง หอไสฮาวายเอีย้น พักใหขึ้นอีกครั้ง 
 7.  อุนเตาวาฟเฟลใหรอน วางวาฟเฟลลงอบจนสุก 
 

วิธีทําไสฮาวายเอี้ยน 
 1.  ตั้งกระทะพอรอนใสเนยสดลงไปพอละลาย ใสหอมใหญสับ และกระเทยีมสับ ผัดใหมีกล่ินหอม 

2.  ใสพริกหวาน เนื้อมะเขือเทศ เบคอน ไสกรอก พริกไทยปน เกลือ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ําตาล
ทราย เคี่ยวจนสวนผสมขน ใสออริกาโน ลงไปคนใหเขากัน ยกลงพักใหเยน็ 

 3.  นําไสที่ทําเสร็จแลวไปหอลงในแปงใสสับปะรด และเชดดาชีส หอใหมิด 
 

สาระนารู           
Enjoy Healthy Eating 

หลักงาย ๆ ไดชื่อวากินเพื่อสุขภาพ 
 
กินแปง ผัก ผลไมใหมาก 
 รางกายใชพลังงานหลักจากกลูโคส ไดจากการยอยสลายอาหารประเภทแปง แตละวันจึงตองกินแปงให
เพียงพอตอความตองการ การกินแปงชวยใหอ่ิมทอง ไมไดทําใหอวนอยางที่หลายคนเขาใจ แตตองเลือกกิน
ชนิดที่ผานการขัดสีนอย ไมกินคูกับอาหารไขมันสูง รวมทั้งไมนําไปผัด เชน นําไปทําเปนขาวผัด ผัดไทย ผัด
ซีอ๊ิว เพราะทําใหไดไขมันสวนเกินเพิ่มขึน้ ขนมปง ควรเลือกกินชนิดทีเ่ปนโฮลวีท ผสมธัญพืชแทนขนมปง
ขาว ผักควรกนิใหมากเพื่อเพิ่มเสนใยชวยเร่ืองการขับถาย ชวยกวาดดดูซับไขมันตกคางในลําไสและกระแส
เลือด ควรเลือกกินสดหรือปรุงดวยวิธีนึ่ง ลวก ใหคุณคาอาหารเต็มที่ ไมควรนําผักไปชบุแปงทอดใหไดไขมัน
สวนเกนิกินโปรตีนแตเพยีงปานกลาง 
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 คนเราควรไดรับโปรตีนประมาณ 20 เปอรเซ็นตตอมื้ออาหาร หากกินมากไปจะเปนภาระตอตับ ไต และ
ระบบขับถาย (ปสสาวะ) ทํางานหนกัขึ้น โปรตีนที่ดีเปนโปรตีนจากปลา เห็ด และถ่ัวตาง ๆ เนื่องจากมีไขมัน
นอย แตใหคณุคาสูง ปลาเนื้อขาว ปลาเกา ปลานิล ปลากะพง ปลาทู ปลาจะละเม็ด เปนปลาที่ไขมันต่ํา โปรตีน
สูง สามารถกินไดทุกวัน อาหารทะเลประเภทที่มีเปลือก เชน ปู กุง มีไขมันต่ําและโปรตีนสูงก็จริง แต
ธรรมชาติของสัตวเหลานีก้ินของเสียในทะเลหรือแหลงน้าํที่ใชเล้ียง คุณตองจัดสมดุลอาหารใหดี อยากินบอย
จนเกนิไป เชนเดียวกับอาหารทะเลอื่น ๆ ที่คอนขางมีคอเลสเทอรอลสูง เนื้อสัตวชนดิอื่นหากเลีย่งไมได ควร
เลือกชนิดของเนื้อ เชน เนื้อแดง อกไก ซ่ึงไมคอยติดมัน 
กินไขมันแตนอย 
 ไขมันควรกนินอย แตนั่นไมไดหมายความวาคุณตองเลือกรับประทานอาหารประเภท “ไขมันต่ํา” 
ตลอดเวลา เพราะนอกจากจะเสียโอกาสไดรับไขมันจําเปนชนิดที่รางกายสรางไมได โดยเฉพาะกรดโอเมกา 3 
แลว ยังอาจเพิม่ความเสี่ยง 
 HEALTH & CUISINE หนา 28 ฉบับที่ 42 กรกฎาคม 2547 

 
 
 
 

 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่ 2       เรื่องที่สอน     วาฟเฟลไสแอปเปลซินนามอน       โดยครู    เกศยา  ยงภูมพิุทธา 

 
1.  จุดประสงคการสอน 

1.    บอกสวนผสมและขั้นตอนการทําวาฟเฟลไสแอปเปลซินนามอนได 
2. สามารถทําวาฟเฟลไสแอปเปลซินนามอนได 
3. นําไปใชในชีวติประจําวนั และประกอบอาชีพได 

 

2.   รายการสอน 
1.  การเตรียมสวนผสม และอุปกรณการทาํวาฟเฟลไสแอปเปลซินนามอน 
2.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํแปงวาฟเฟล 
3.  การเตรียมสวนผสมและขั้นตอนการทาํไสแอปเปลซินนามอน 
4.  การทํารูปรางและการอบ  


