7. กดลงในพิมพ์เปี๊ ยะ เคาะออกจากพิมพ์ บรรจุใส่ ภาชนะ นําเข้าตูเ้ ย็นจนถึงเวลาเสริ ฟ
วิธีทาไส้
1. นวดผสมไส้คสั ตาร์ ดครี มกับชอคโกแลตมิลค์ เหล้ากลิ่นผลไม้ กลิ่นชอคโกแลต สี น้ าํ ตาล
เข้าด้วยกัน
2. เติมชอคโกแลตชิพ นวดส่ วนผสมพอเข้ากัน
3. ชัง่ นํ้าหนักไส้คสั ตาร์ ดนํ้าหนักก้อนละ 25 กรัม นําไปหุม้ เชอร์รี่ 1 เม็ด ปั้ นเป็ นก้อนกลม
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นําไปห่อกับเปลือกเปี๊ ยะ สําหรับพิมพ์เล็ก

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14 เรื่องทีส่ อน อิตาเลียนคาปูชิโน โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําอิตาเลียนคาปูชิโน
2. ทําอิตาเลียนคาปูชิโนได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสม และอุปกรณ์ในการทําอิตาเลียนคาปูชิโน
2. ขั้นตอนการทํา และ การทํารู ปร่ าง
3. การบรรจุหีบห่อ
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
เตาอบ

ช้อนตวง เครื่ องชัง่ เครื่ องผสมอาหาร
ถาดอบ
ตะแกรงร่ อนแป้ ง

ส่ วนผสมเปลือกเปี๊ ยะ
แป้ งขนมโก๋ 100
กรัม
เนยขาว
50
กรัม
กาแฟสําเร็ จรู ป 1
ช้อนโต๊ะ
กลิ่นกาแฟ
1
ช้อนโต๊ะ
ส่ วนผสมไส้
ไส้คสั ตาร์ดครี มที่เตรี ยมไว้ 400 กรัม
ลูกเกดเหลือง
50
กรัม
ชอคโกแลตขาวขูด
60
กรัม
4. ลาดับขั้นการสอน/ลาดับขั้นการทางาน
วิธีทาเปลือกเปี๊ ยะ

พายยาง

นํ้าตาลไอซิ่ ง
นํ้าต้มสุ ก
คาปูชิโน
เหล้าคาลัว

150
100
35
2

กรัม
กรัม
กรัม
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ช้อนโต๊ะ

ชอคโกแลตมิลค์มิกซ์ 50
กลิ่นรัม
1

กรัม
ช้อนโต๊ะ

1.
2.
3.
4.

ร่ อนแป้ งขนมโก๋ นํ้าตาลไอซิ่ ง รวมกัน ใส่ คาปูชิโน
เติมเนยขาวลงในอ่างแป้ ง ผสมพอแป้ งกับเนยรวมกัน
ละลายกาแฟกับนํ้า เติมลงในอ่างแป้ ง ใช้พายยางคนส่ วนผสมให้เข้ากัน
ใส่ กลิ่นกาแฟ เหล้าคาลัว นวดส่ วนผสมให้เข้ากัน พักแป้ งไว้ 20 – 30 นาที เพื่อให้แป้ งอยู่
ตัว
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5. แบ่งแป้ ง พิมพ์เล็ก ชัง่ แป้ งนํ้าหนักก้อนละ 25 กรัม
6. แผ่แป้ งเป็ นแผ่นกลม ใส่ ไส้คสั ตาร์ ด ห่อให้มิด คลึงให้กลม โรยนวลด้วยแป้ งขนมโก๋
7. กดลงในพิมพ์เปี๊ ยะ เคาะออกจากพิมพ์ นะเข้าตูเ้ ย็นจนถึงเวลาเสิ ร์ฟ
วิธีทาไส้
1. นวดผสมไส้คสั ตาร์ ดครี มกับลูกเกดเหลือง กลิ่นรัม ชอคโกแลตมิลค์มิกซ์ เข้าด้วยกัน
2. เติมชอคโกแลตขาวขูด นวดส่ วนผสมพอเข้ากัน
3. ชัง่ นํ้าหนักไส้คสั ตาร์ ดนํ้าหนักก้อนละ 30 กรัม ปั้ นเป็ นก้อนกลม นําไปห่อกับเปลือกเปี๊ ยะ
สําหรับพิมพ์เล็ก

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 15 เรื่องทีส่ อน เปปเปอร์ มนิ ท์ โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา
1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการเปปเปอร์ มินท์ได้
2. ทําเปปเปอร์มินท์ ได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทําเปปเปอร์ มินท์
2. ขั้นตอนการทําเปปเปอร์ มินท์
3. การทํารู ปร่ าง การบรรจุภณั ฑ์
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
พายยาง
เตาอบ
เครื่ องผสมอาหาร
ช้อนตัก
ส่ วนผสมเปลือกเปี๊ ยะ
แป้ งขนมโก๋ 100
กรัม
นํ้าตาลไอซิ่ ง
เนยขาว
50
กรัม
นํ้าต้มสุ ก

ถาดอบ

150
100

กรัม
กรัม

