
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชา :  3404-8501 
ชื่อวิชา :  โครงการ  (Project)    
จ านวน :  4 หน่วยกิต   4 ชั่วโมง  
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) :  ระดับชั้น  ปวส. 2/1   สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ  
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภาคเรียนท่ี (Semester) :  2/2558     
วนั เวลาที่เรียน (Class Meeting) :   
ชื่อผู้สอน (Instructor) :  นางอารีรัตน์  ไชยกิติ   
ท่ีท างาน (Office) :  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ประเภทวิชาคหกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   08-3152-5228     
อีเมล์ (E-Mail) :  t.aree@hotmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :   
แหล่งคว้าเพิ่มเติม (Reference) : -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 -ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -http:// www.rtc.ac.th 
 -http:// www.ntc.ac.th 
           -http:// www.slideshare.net/sittidetnawee/5-7051481 

 

 
     
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
 1.  เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

 2.  สามารถบูรณาการความรู้ และทักษะในการสร้าง และหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ     
วางแผน ด าเนนิงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
 3.  มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห ์สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อ
สร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ  การเลือกหัวข้อ
โครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงานโครงการ  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจัดท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู ้  
  1.  นักเรียนมีความรู้ เข้าใจความหมายการเขียนโครงการ 
  2.  การเตรียมและวิธีด าเนินการ 
  3.  ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผลโครงการ 
 

ทักษะ 
         1.  วิเคราะห์ปัญหาพิเศษ 
         2.  การน าเสนอและการเขียนโครงการ 
         3.  ทักษะการใช้ภาษา และการเขียน 
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คุณธรรม 
 1.  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
 2.  ความสนใจใฝ่รู้ 
 3.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 4.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 
ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการและน ามาใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 2.  ผู้เรียนสามารถท าวิจัยและรูปเล่มโครงการได้ กลุ่มละ 1 เล่ม 
 3.  ผู้เรียนผ่านการประเมินวิชาร้อยละ  80  
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
  1. เวลาเรียน การแต่งการ และความประพฤติ              20 % 
  2. การเขียนโครงการและรูปเล่ม             50 % 
  3. การน าเสนอโครงการ                                         20 %  
  4. การสอบประมวลความรู้                                     10 % 
 
วิธีการสอน (Instructional Strategies)  
 การจัดการเรียนการสอนแบบ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ดังนี้ 
 1.  บรรยายและให้ผู้เรียนค้นคว้าจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
 2.  ให้นักเรียนวิเคราะห์ 
 3.  เขียนโครงการ 
 4.  จัดท ารูปเล่ม 
 5. สรุปผลการด าเนินการโครงการ 
 
 
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้า (Work Assignments) 
 ผู้เรียน  จัดท ากลุ่มโครงการ  โครงการละ 2 – 3 คน  คิดและเลือกหัวข้อเร่ืองที่จะท าโครงการ  การด าเนินการ
โครงการ  และเขียนรายงาน  จัดท าโครงการ และเอกสารประกอบการสอนโครงการ  ส าเร็จตามขั้นตอนที่ก าหนดขอสอบ
ประเมินผลโครงการต่อครูผู้สอนวิชาโครงการ 
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เกณฑก์ารประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลการเรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลการเรียน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่าน 
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รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : โครงการ (Project)     เรียน 18 คร้ัง   72  ชั่วโมง 
 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1. แนะน าการเรียนวิชา
โครงการ จุดประสงค์
รายวิชา เกณฑ์การ 
ประเมิน และมาตรฐาน
รายวิชา 
 
 

ฟังครูแนะน าการเรียน 
และบรรยายถึงภาพรวม
เกี่ยวกับวิชาโครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

- จากชิ้นงานหรือ
ผลงานที่ส าเร็จ 
- แบบทดสอบย่อย 
- แบบฝึกหัด 
- ประเมินผลงาน
ตามที่ได้มอบหมาย
ในแต่ละสัปดาห์ 

- แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการและ
กระบวนการสร้าง
และหรือพัฒนางาน
อาชีพอย่างเป็น
ระบบ 
- เขียนโครงการ
สร้างและหรือพัฒนา
งานตามหลักการ 
-ด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ
ตามหลักการและ
กระบวนการ 
-เก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปและประเมินผล
การด าเนินงาน
โครงการตาม
หลักการ 
-รายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการ
ตามรูปแบบ 
-น าเสนอผลการ
ด าเนินงานด้วย
รูปแบบวิธีการต่างๆ 

2-3 ความหมายและลักษณะ
ของโครงการ 

บรรยายถึงภาพรวม
เกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะของโครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

4-5 กระบวนการร่างละเขียน
โครงการ 

บรรยายถึงภาพรวม
เกี่ยวกับกระบวนการ
ร่างละเขียนโครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

6-7 ขั้นตอนการจัดท า
โครงการ 
 

บรรยายและแนะน า
กระบวนการเขียนและ
สร้างความเข้าใจในการ
เขียนโครงการเพื่อสร้าง
หรือพัฒนางานอาชีพ 

 
เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

8-12 การเขียนรายงานและ
เน้ือหาของโครงการ 

ศึกษาการเขียนรายงาน
จากตัวอย่างรายงาน
โครงการ 

  

13-15 การประเมินของตัว
โครงการ 

ในช่วงการด าเนิน
โครงการครูให้
ค าปรึกษาและแนะน า
ผู้เรียน 

  

16-18 การน าเสนอผลงาน ทดสอบมาตรฐาน
รายวิชา 

ประเมินและ
อธิบาย 

การทดสอบ 
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หมายเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน    
 
ชื่อวิชา : โครงการ  (Project)  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C  (Construction)  คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ 
   แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 
วิชา โครงการ  รหัส 3404-8501 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ 

ประเภทวิชา  คหกรรม 
 

จัดท าโดย 
 

นางอารีรัตน์  ไชยกิต ิ
 

 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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