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การเขียนรายงาน
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

m

แบบฝึกทักษะ
ชุดที่๔

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

w

w

w

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอน นางบัวใบ สมแสง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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ชุดที่ ๔
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การเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

คานา
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แบบฝึกทักษะโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ ๔ เรื่องการเขียนรายงาน โครงงาน
สุขศึกษาและพลศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษาซึ่ง
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาและเป็นแนวทางในการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามคาชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะโดยมีครูที่ปรึกษาคอยอานวยความสะดวกและให้
คาปรึกษาตลอดจนตรวจผลการศึกษา
แบบฝึกทักษะโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทาทั้งหมด ๕ ชุด แยกเนือ้ หา
สาระการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อความสะดวกในการฝึกทักษะ ดังนี้
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

ความหมายและองค์ประกอบโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ทักษะในการทาโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นตอนการทาโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
การเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
การนาเสนอโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
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w

ขอขอบคุณ รองอมรา โชติชะวงศ์ รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญทุก
ท่านที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะโครงงานสุขศึกษาและ
พลศึกษา เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่าน

โครงสร้างแบบฝึกทักษะโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
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ชื่อเรื่องการเขียนรายงานโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
คาชีแ้ จง
จุดประสงค์การเรียนรู้
แผนผังมโนทัศน์โครงงานการเขียนรายงาน ของโครงงานสุขศึกษาและ
พลศึกษา
๕. ใบความรู้
๖. สถานการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม
๗. ใบกิจกรรม
๘. แบบทดสอบ
๙. เฉลยหรือแนวคาตอบ
๑๐. เอกสารอ้างอิง
๑๑. ภาคผนวก
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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๑.
๒.
๓.
๔.
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คาชี้แจง
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แบบฝึกทักษะโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ที่นักเรียนศึกษาต่อไปนีเ้ ป็นแบบฝึกทักษะ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ ๔ เรื่อง การเขียนรายงาน โครงงาน
สุขศึกษาและ
พลศึกษา ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง โดยการปฏิบัติตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ ๒ ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นที่ ๓ ศึกษาแผนผังมโนทัศน์โครงงาน
ขั้นที่ ๔ ศึกษาใบความรู้
ขั้นที่ ๕ ทาแบบฝึกทักษะการเขียนรายงานโครงงานสุขศึกษาและ
พลศึกษา
ขั้นที่ ๖ ทาแบบทดสอบท้ายแบบฝึก
ขั้นที่ ๗ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและอภิปรายเกี่ยวกับคาตอบ

ขั้นที่ 1 แบบทดสอบก่อนแบบฝึกทักษะ

m

ให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
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คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดคือการเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. การเขียนรายงาน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข. การเขียนรายงาน ทีน่ ักเรียนเป็นผู้กาหนดเองจากที่ตนเองไม่ตามที่กลุ่มสนใจ
ค. การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม
ง. เขียนรายงาน ควรเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเขียนรายงาน บทที่ ๑ ทาโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาที่ถูกต้อง
ก. กล่าวถึงที่มา ความสาคัญของโครงงานที่ทาว่า มีเหตุผลใดที่ตอ้ งการศึกษา
ข. โครงงานเรื่องนี้ มีปัญหา หรือมีความสาคัญอย่างไร ตั้งวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน
ค. ขอบเขตของโครงงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ง. ถูกทุกข้อ
3. คากล่าวถูกต้องในการเขียนรายงาน วิธีดาเนินงาน การวางแผนการทางานตั้งแต่ตน้ จนจบสิน้
โครงงานว่านักเรียนจะเตรียมการ ดาเนินการ และเก็บข้อมูลอย่างไร เป็นข้อความในบทที่เท่าไร
ก. บทที่ ๑
ข. บทที่ ๒
ค. บทที่ 3
ง. บทที่ 4
๔. ผลการดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ในบทที่ 3
โดยละเอียดว่าผลที่ได้ศกึ ษา ทดลองออกมาอย่างไร ให้รายงานตามข้อมูลที่เป็นจริงโดยไม่ต้อง
เสนอแนะว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นคากล่าวไว้ในบทที่เท่าไร
ก. บทที่ ๒
ข. บทที่ ๓
ค. บทที่ ๔
ง. บทที่ ๕
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๕. ข้อใดเป็นข้อความของบทที่ ๕ที่กล่าวถูกต้องของโครงงาน
ก. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ หลังจากที่ได้ดาเนินงานตามโครงงาน
ข. สรุปผลที่ได้ทั้งหมด อภิปรายผลที่เกิดขึ้นว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ค. เสนอแนะว่าควรจะทาอย่างไรหากจะนาผลการทดลองไปใช้หรือทดลองอีกครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
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ขั้นที่ ๒ ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้

co

จุดประสงค์การเรียนรู้
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1. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงาน โครงงาน
สุขศึกษาและพลศึกษา
2. บอกการเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาได้
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๓. อธิบายการเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ได้
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ขั้นที่ 3 ศึกษาแผนผังมโนทัศน์โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
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การคิดเลือกหัวเรื่องและ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเขียนรายงาน ของ

การเขียนรายงาน

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

การปฏิบัติโครงงาน
เป็นการดาเนินงานตามแผน

w

w

w

การเขียน
ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ
ชัดเจน และครอบคลุม

โครงงาน

ผังมโนทัศน์ เรื่อง การคิดหัวข้อและเขียนเค้าโครง โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

ขัน้ ที่ 4 ศึกษาใบความรู้
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เรื่อง การเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
การลงมือทาโครงงานจาเป็นจะต้องคานึงถึงเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนีเ้ พื่อให้งานสาเร็จได้ด้วยดี
๑. ความพร้อมของวัสดุและสถานที่ก่อนลงมือทดลอง หรือสารวจ
๒. เตรียมสมุดสาหรับบันทึกกิจกรรมประจาวัน
๓. ปฏิบัติการทดลองด้วยความละเอียดรอบคอบ และวางแผนบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นระเบียบ
ครบถ้วน
๔. คานึงถึงความประหยัด และความปลอดภัยในการทางาน
๕. พยายามทาตามแผนงานที่วางไว้ในตอนแรก แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบ้าง หลังจาก
ที่ได้เริ่มต้นทางานไปแล้ว ถ้าคิดว่าจะทาให้ผลงานดีข้ึน
๖. ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ และทาแต่ละส่วนให้สาเร็จก่อนทาส่วนอื่นต่อไป
๗. ควรทางานส่วนที่เป็นหลักสาคัญ ๆ ให้เสร็จก่อน แล้วจึงทาส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วน
เสริมเพื่อตกแต่งโครงงาน
๘. อย่าทางานต่อเนื่องจนเมื่อยล้า จะทาให้ขาดความระมัดระวัง
๙. ถ้าเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ควรคานึงความคงทนแข็งแรง และขนาดที่เหมาะสม
ของสิ่งประดิษฐ์นนั้
เป็นการเสนอผลจากการดาเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายของการทาโครงงานในรูปแบบเอกสาร
รายงาน เพื่อให้ผู้อ่นื ได้รับทราบถึงสิ่งที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่นักเรียน
ให้ความสนใจ ได้รับทราบถึงวิธีการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนใช้แก้ไขปัญหา และผลลัพธ์
จากการดาเนินงานที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จะทาให้ทราบว่าการทาโครงงานครั้งนีบ้ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่และสามารถลดปัญหาได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์
หลักการเขียนโครงงาน ประกอบด้วย
หัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ต้องเขียนให้ชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจว่าทาอะไร อาจจะตั้งเป็นชื่อที่เรียกความ
สนใจและใช้ภาษาที่เหมาะสม
2. รายชื่อนักเรียนที่รับผิดชอบ ต้องระบุรายชื่อ/ชั้นผู้ทาโครงงานฯชัดเจนโดยบอกตาแหน่ง
และหน้าที่ของสมาชิกโครงงานแต่ละคน
3. ชื่อครูที่ปรึกษาคือครูที่ให้คาปรึกษาในการทาโครงงาน
4. ระยะเวลาที่ดาเนินงาน ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงงาน (จาเป็นต้องระบุ
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ช่วงเวลาดาเนินงานรวมทั้งโครงงานที่ทาต่อเนื่องด้วย เพื่อให้สามารถวัดและสรุปผลเปรียบเทียบได้
ชัดเจน)
5. หลักการและเหตุผลหรือที่มาและความสาคัญของโครงงาน โดยเขียนอธิบายถึง
ประเด็นสาคัญหรือสภาพปัญหา โครงงานนีม้ ีความสาคัญอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร ความ
จาเป็นที่ต้องทาโครงงาน ทาไมนักเรียนจึงเลือกโครงงานนี้ และเมื่อทาการศึกษาแล้วจะช่วย
แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง และแสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลข จานวน ร้อยละหรืออัตราที่ได้จากการเก็บข้อมูล
ด้วยเครื่องมือในช่วงเริ่มต้นทาโครงงาน
6. วัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ต้องการในการทาโครงงานครั้งนีท้ าเพื่ออะไร เขียนให้ชัดเจน
สอดคล้องกับปัญหา และจานวนข้อไม่มากเกินไป ไม่ควรเขียนประโยชน์ที่จะเกิดจากการทาโครงงาน
มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์
7. กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขต ควรกาหนดให้ชัดเจน ว่าต้องการจะแก้ไขบุคคลกลุ่มใดบ้าง
หรือถ้าเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ต้องระบุบริเวณ แหล่ง สถานที่ หรืออาณาเขตด้วย
8. ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน
9. วิธีดาเนินงาน โดยกลุ่มนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าโครงงานสุขภาพที่จัด
ทาขึน้ ควรจะมีกิจกรรมใดบ้างที่จะส่งผลในการแก้ไขปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้
สาเร็จเขียนขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการทาโครงงานว่ามีรายละเอียดใน
การดาเนินงานอย่างไร
10. แผนปฏิบัติงาน เมื่อจัดลาดับขั้นตอนแต่ละกิจกรรมแล้ว แล้วจึงนากิจกรรมทั้งหมด
มาจัดทาแผนปฏิบัติงานโดยกาหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะทาพร้อมทั้งระบุชื่อ
ผูร้ ับผิดชอบ
11. สรุปผลสาเร็จเปรียบเทียบก่อน-หลังทาโครงงานพร้อมแสดงเครื่องมือวัดผลที่มี
ข้อมูลจากการดาเนินงานโครงงาน
สิ่งที่นักเรียนจะต้องคานึงถึงคือการเขียนให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจง่าย การเลือกใช้ภาษาที่
เหมาะสม ถูกต้อง ครอบคลุมส่วนที่สาคัญทั้งหมดของโครงงาน
เค้าโครงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ในประเด็นต่างๆ ดังหัวข้อต่อไปนี้
บทที่ 1 บทนากล่าวถึงที่มา ความสาคัญของโครงงานที่ทาว่า มีเหตุผลใดที่ตอ้ งการศึกษา
โครงงานเรื่องนี้ มีปัญหา หรือมีความสาคัญอย่างไร ตั้งวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ ขอบเขตของโครงงาน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าเอกสารตาราในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงงานที่ทาว่ามี

ผูใ้ ดที่ได้ศกึ ษาไว้บ้างแล้ว มีทฤษฎี หลักการ แนวคิดอะไรบ้างที่จะเอือ้ ประโยชน์ในการทาโครงงาน
เป็นรายละเอียดข้อมูลของสิ่งที่ศกึ ษาในโครงงาน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
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บทที่ 3 วิธีดาเนินงาน การวางแผนการทางานตั้งแต่ต้นจนจบสิน้ โครงงานว่านักเรียนจะ
เตรียมการ ดาเนินการ และเก็บข้อมูลอย่างไร ดังต่อไปนี้
- ขั้นตอนการดาเนินงานในกลุ่ม
- วิธีการทา.......(ถ้าเป็นการผลิต/ประดิษฐ์ส่งิ ของ)
วัสดุ/อุปกรณ์ (มีรูปภาพประกอบ)
วิธีการทา ....... (มีรูปภาพประกอบแต่ละขั้นตอน)
- ตารางแสดงระยะเวลาการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
การปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ

บทที่ 4 ผลการดาเนินงานนาผลจากการศึกษาตามขั้นตอนในบทที่ 3 มาเขียน การ
รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ในบทที่ 3 โดยละเอียดว่าผลที่ได้ศกึ ษา ทดลองออกมา
อย่างไร ให้รายงานตามข้อมูลที่เป็นจริงโดยไม่ต้องเสนอแนะว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ นาเอาผลจากการศึกษา(บทที่4) มาเขียนสรุปและ
อภิปรายผลการดาเนินงาน ว่าผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงอะไร อย่างไร และสอดคล้องกับสมมติฐาน
หรือไม่หลังจากที่ได้ดาเนินงานตามโครงงานที่ได้จัดทา แล้วสรุปผลที่ได้ทั้งหมด อภิปรายผลที่เกิดขึ้น
ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น อีกทั้งเสนอแนะว่าควรจะทาอย่างไรหากจะนาผลการทดลองไปใช้หรือ
ทดลองอีกครั้งหนึ่ง

w

w

w

(หากมีข้อเสนอแนะ ให้เขียนมา)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
รูปภาพต่างๆ เกี่ยวกับการทาโครงงาน เช่น การวางแผนในกลุ่ม,การทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง,การดาเนินงานอื่นๆ
แบบสอบถาม (ถ้ามี) ทั้งฉบับจริงและฉบับของกลุ่มตัวอย่าง
เอกสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาโครง

m

แบบรายงานการเขียนโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔
เรื่อง เค้าโครงงาน
ครูผู้สอน นางบัวใบ สมแสง
เวลา 2 ชั่วโมง

.k
ro
ob
an
no
k.

co

ในการจัดทาโครงงานนั้น จะมีองค์ประกอบในเล่มของโครงงานดังนี้
ชื่อโครงงาน...............................................................................................................................
คณะทางาน..............................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษา......................................................................................................................

w

w

w

1. บทคัดย่อ
เป็นการนาเอารายละเอียดทั้งหมดในการทาโครงงานมาเขียนสรุปไว้ภายใน 1/๒
หน้ากระดาษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในโครงงานสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ว่า โครงงานนี้เป็นโครงงาน
เกี่ยวกับอะไร ศึกษาอะไร ศึกษาอย่างไร และมีผลการศึกษาเป็นอย่างไร
2. กิตติกรรมประกาศ
เป็นบทความแสดงคาขอบคุณผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการทาให้โครงงานนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. สารบัญ
สารบัญ
สารบัญรูปภาพ
สารบัญตาราง
4. บทที่ 1 บทนา
ที่มาและความสาคัญ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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w

w
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สมมติฐาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น
.......................................................................................................................................................
ตัวแปรตาม
.....................................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม
................................................................................................................................................
5. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เป็นรายละเอียดข้อมูลของสิ่งที่ศกึ ษาในโครงงาน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
6. บทที่ 3 วิธีดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานในกลุ่ม
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- วิธีการทา.......(ถ้าเป็นการผลิต/ประดิษฐ์ส่งิ ของ)
วัสดุ/อุปกรณ์ (มีรูปภาพประกอบ)
..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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วิธีการทา ....... (มีรูปภาพประกอบแต่ละขั้นตอน)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ตารางแสดงระยะเวลาการดาเนินงาน
วัน/เดือน/
การปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ปี

w

w

w

7. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
นาผลจากการศึกษาตามขั้นตอนในบทที่ 3 มาเขียน
8. บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
นาเอาผลจากการศึกษา(บทที่4) มาเขียนสรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน ว่าผลที่ได้
แสดงให้เห็นถึงอะไร อย่างไร และสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่
(หากมีข้อเสนอแนะ ให้เขียนมา)
9. บรรณานุกรม
10. ภาคผนวก
รูปภาพต่างๆ เกี่ยวกับการทาโครงงาน เช่น การวางแผนในกลุ่ม,การทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง,การดาเนินงานอื่นๆ
แบบสอบถาม (ถ้ามี) ทั้งฉบับจริงและฉบับของกลุ่มตัวอย่าง
เอกสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน

m

ขั้นที่ 5 ทาแบบฝึกทักษะโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

co

คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ จากนั้นร่วมกันประชุมกลุ่มโดยวิธีระดมสมองหรือ
อภิปรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป ดังนี้
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1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าในการลงมือทาโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาตามแบบ
รายงานโครงงาน(๓คะแนน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
๒.ให้นักเรียนรายงานถึงปัญหาในการทาโครงงาน(๑คะแนน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
๓. ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและช่วยเพื่อนแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการทา(๑คะแนน)
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w

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ชื่อกลุ่ม.........................................................
ชื่อ....................................สกุล.......................................เลขที.่ .........../............................................
ชื่อ....................................สกุล.......................................เลขที.่ .........../............................................
ชื่อ....................................สกุล.......................................เลขที.่ .........../............................................

ขั้นที่ 6 ทาแบบทดสอบหลังฝึกทักษะ
ให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการคิดหัวข้อและเขียนเค้าโครง โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

w

w

w
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1. ข้อใดคือการเขียนรายงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. การเขียนรายงาน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข. เขียนรายงาน ควรเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ค. การเขียนรายงาน ที่นักเรียนเป็นผู้กาหนดเองจากที่ตนเองไม่ตามที่กลุ่มสนใจ
ง. การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุม
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเขียนรายงาน บทที่ ๑ ทาโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาทีถ่ ูกต้อง
ก. กล่าวถึงที่มา ความสาคัญของโครงงานที่ทาว่า มีเหตุผลใดที่ตอ้ งการศึกษา
ข. โครงงานเรื่องนี้ มีปัญหา หรือมีความสาคัญอย่างไร ตั้งวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน
ค. ขอบเขตของโครงงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ง. ถูกทุกข้อ
3. คากล่าวถูกต้องในการเขียนรายงาน วิธีดาเนินงาน การวางแผนการทางานตั้งแต่ตน้ จนจบสิน้
โครงงานว่านักเรียนจะเตรียมการ ดาเนินการ และเก็บข้อมูลอย่างไร เป็นข้อความในบทที่เท่าไร
ก. บทที่ ๒
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ ๕
๔. ผลการดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ในบทที่ 3
โดยละเอียดว่าผลที่ได้ศกึ ษา ทดลองออกมาอย่างไร ให้รายงานตามข้อมูลที่เป็นจริงโดยไม่ต้อง
เสนอแนะว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นคากล่าวไว้ในบทที่เท่าไร
ก. บทที่ ๑
ข. บทที่ ๒
ค. บทที่ ๓
ง. บทที่ ๔
๕. ข้อใดเป็นข้อความของบทที่ ๕ที่กล่าวถูกต้องของโครงงาน
ก. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ หลังจากที่ได้ดาเนินงานตามโครงงาน
ข. สรุปผลที่ได้ทั้งหมด อภิปรายผลที่เกิดขึ้นว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ค. เสนอแนะว่าควรจะทาอย่างไรหากจะนาผลการทดลองไปใช้หรือทดลองอีกครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
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กระดาษคาตอบ
กระดาษคาตอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เรื่อง คิดหัวข้อและเขียนเค้าโครง โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ กลุ่ม..........................................เลขที่ ....................................................

ก
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ค
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ข้อ
1
2
3
4
5
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วิธีการทาแบบทดสอบ ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในตาราง ก ข ค หรือ ง
ที่คาตอบถูกที่สุด
ง

ขั้นที่ 7 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและอภิปรายเกีย่ วกับคาตอบ

m

คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ จากนั้นร่วมกันประชุมกลุ่มโดยวิธีระดมสมองหรือ
อภิปรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป ดังนี้
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2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าในการลงมือทาโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาตามแบบ
รายงานโครงงาน(๓คะแนน)
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๒.ให้นักเรียนรายงานถึงปัญหาในการทาโครงงาน(๑คะแนน)
................................ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน..................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
๓. ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและช่วยเพื่อนแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการทา(๑คะแนน)
................................ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน..................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ชื่อกลุ่ม.........................................................
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ชื่อ....................................สกุล.......................................เลขที.่ .........../............................................
ชื่อ....................................สกุล.......................................เลขที.่ .........../............................................
ชื่อ....................................สกุล.......................................เลขที.่ .........../............................................
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เฉลยแบบทดสอบก่อนฝึกทักษะ

เฉลยแบบทดสอบหลังฝึกทักษะ
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เอกสารอ้างอิง
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ประเมินผลการจัด
การศึกษา) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่
เขต ๓๔
2. นางอมรา โชติชะวงค์ รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญกลุ่มวิชาการ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ เขต๓๔
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3. นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓๔

