
ขั้นตอนการท าโครงงานประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น 

1. การคิดและเลือกหวัเร่ือง 

      ผูเ้รียนจะตอ้งคิดและเลือกหัวเร่ืองของโครงงานหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ย
ตนเองว่าอยากจะศึกษาอะไร ท าไมจึงอยากศึกษา หัวเร่ืองของโครงงานมกัจะไดม้าจากปัญหา ค าถามหรือ
ความอยากรู้ อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆของผูเ้รียนเอง หวัเร่ืองของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชดัเจน 
เม่ือใครไดอ่้านช่ือเร่ืองแลว้ ควรเขา้ใจและรู้เร่ืองวา่ โครงงานน้ีท าอะไร การก าหนดหวัเร่ืองของโครงงานนั้น 
มีแหล่งท่ีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและสมใจ จากหลายแหล่งด้วยกัน เช่นจากการอ่านหนังสือ 
เอกสาร  การไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ ในท้องถ่ินของนักเรียน การฟังบรรยายทางวิชาการการเข้าชม
นิทรรศการ  การสนทนากบับุคคลต่างๆ เป็นตน้ 

2.   การวางแผน  
                    การวางแผนการท าโครงงานจะรวมถึงการเขียนเคา้โครงของโครงงานซ่ึงตอ้งมีการวางแผนไว้
ล่วงหนา้ เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แลว้น าเสนอต่อผูส้อน หรือครูท่ี
ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
การเขียนเคา้โครงของโครงงาน โดยทัว่ไปเขียนเพื่อแสดงแนวคิดแผนงาน และขั้นตอนการท าโครงงาน ซ่ึง
ควรประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
               1)  ช่ือโครงงาน ควรเป็นขอ้ความท่ีกะทดัรัด ชดัเจนส่ือความหมายไดต้รง 
               2)  ช่ือผูท้  าโครงงาน/ชั้น/ปีการศึกษา 
               3)  ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
               4)  หลกัการและเหตุผลของโครงงาน เป็นการอธิบายวา่เหตุใดจึงเลือกท าโครงงานเร่ืองน้ี มี
ความส าคญัอยา่งไร มีหลกัการหรือทฤษฎีอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองท่ีท าเป็นเร่ืองใหม่หรือผูอ่ื้นไดศึ้กษา คน้ควา้
เร่ืองน้ีไวบ้า้งแลว้ ถา้มีไดผ้ลอยา่งไร เร่ืองท่ีท าไดข้ยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเร่ืองท่ีผูอ่ื้นท าไวอ้ยา่งไร หรือ
เป็นการท าซ ้ าเพื่อตรวจสอบผล 
              5)  จุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงค ์ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวดัได ้เป็นการบอกขอบเขตของ
งานท่ีจะท าไดช้ดัเจนข้ึน 
              6)  สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้(ถา้มี) สมมติฐานเป็นค าตอบ หรือค าอธิบายท่ีคาดไวล่้วงหนา้ 
ซ่ึงอาจจะถูกหรือไม่ก็ไดก้ารเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎี หรือหลกัการ รองรับและท่ีส าคญัคือ
เป็นขอ้ความท่ีมองเห็นแนวทางการในการด าเนินการทดสอบได ้นอกจากน้ีควรมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามดว้ย 
             7)  วธีิด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน จะตอ้งอธิบายวา่จะออกแบบการทดลองอะไร อยา่งไร จะ
เก็บขอ้มูลอะไรบา้ง รวมทั้งระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้ง 
             8)  แผนปฏิบติังาน อธิบายเก่ียวกบัก าหนดเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินการด าเนินงานในแต่ละ



ขั้นตอน 
             9)  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
           10)  เอกสารอา้งอิง 

3.  การด าเนินงาน 
                 แผนและขั้นตอนของการท าโครงงานนั้น ซ่ึงควรประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
                 1. ช่ือโครงงาน 
                 2. ช่ือผูท้  าโครงงาน 
                 3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
                 4. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน อธิบายวา่เหตุใดจึงเลือกท าโครงงานน้ีโครงงานเร่ืองน้ีมี
ความส าคญัอยา่งไร  มีหลกัการหรือทฤษฏีอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองท่ีท าเป็นเร่ืองใหม่หรือมีผูอ่ื้นไดเ้คย
ศึกษา  คน้ควา้ท านองน้ีไวบ้า้งแลว้  ถา้มี ไดผ้ลเป็นอยา่งไร หรือเป็นการท าซ ้ าเพื่อตรวจสอบผล 
                5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 
               6. สมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้  ( ถา้มี )   
               7. วธีิด าเนินงาน 
                         1)  วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะบุวา่มีอะไรบา้ง จะไดม้าจากไหน อะไรบา้งท่ีจะตอ้งจดัซ้ือ 
อะไรบา้งท่ีจดัท าเอง  อะไรบา้งท่ีขอยมืได ้    
                          2)  แนวการศึกษาคน้ควา้อะไร  อยา่งไร  จะเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง  บ่อยคร้ังและมากนอ้ย
เพียงใด  
             8. แผนปฏิบติังาน  อธิบายเก่ียวกบัเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
             9.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
           10. เอกสารอา้งอิง การลงมือท าโครงงาน  เม่ือเคา้โครงของโครงงานไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาแลว้ก็เสมือนวา่งานของนกัเรียนเสร็จไปแลว้มากกกวา่คร่ึงหน่ึง    ต่อไปก็เป็นขั้นลงมือปฏิบติังาน
ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นเคา้โครงท่ีเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงควรค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
            1)  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ีใหพ้ร้อมก่อนลงพื้นท่ี หรือแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
            2)   มีสมุดบนัทึกกิจกรรมประจ าวนัไดท้  าอะไรไป   ไดผ้ลอยา่งไร    มีปัญหาและขอ้คิดเห็นอยา่งไร 
            3)   ปฏิบติัการดว้ยความละเอียดรอบคอบ   และบนัทึกขอ้มูลไวใ้หเ้ป็นหลกัฐานเป็นระเบียบ
ครบถว้น 
            4)   ค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยัในการท างาน 
            5)   พยายามท าตามแผนงานท่ีวางไวใ้นตอนแรก และอาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบา้ง หลงัจากท่ีได้
เร่ิมตน้ด าเนินงานไปแลว้ ถา้คิดวา่จะท าใหผ้ลงานดีข้ึน 
           6)   ควรปฏิบติัการซ ้ าเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด 
           7)   ควรแบ่งงานเป็นส่วนยอ่ย  ๆ   และท าแต่ละส่วนใหส้ าเร็จก่อนท าส่วนอ่ืนต่อไป 



           8)   ควรท างานส่วนท่ีเป็นหลกัส าคญั  ๆใหเ้สร็จก่อน จึงจะท าส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริม
แต่งโครงงาน 
           9)   อยา่ท าต่อเน่ืองจนเม่ือยลา้ จะท าใหข้าดความระมดัระวงั 

 
4.การเขียนรายงาน      
1. ช่ือโครงงาน 
2. ช่ือผูท้  าโครงงาน 
3. ช่ือท่ีปรึกษา 
4. บทคดัยอ่ อธิบายท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงค ์ วธีิด าเนินการ  และผลท่ีได ้

ตลอดจนขอ้สรุปต่าง  ๆ   อยา่งยอ่  ๆ   ประมาณ 300 – 350  ค า 
              5. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงานอธิบายความส าคญัของโครงงาน  เหตุผลท่ีเลือกท าโครงงานน้ี
และหลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน  เร่ืองท่ีท าน้ีไดข้ยาย  เพิ่มเติม  หรือปรับปรุงจากเร่ืองท่ีผูอ่ื้น 
ไดท้  าไวอ้ยา่งไรบา้ง  หรือเป็นการท าซ ้ าเพื่อตรวจสอบผล 
              6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 
              7. สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้  (ถา้มี) 
              8.  วธีิด าเนินการ อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียดตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ และสารเคมีต่าง 
ๆ ท่ีใช ้
              9.  ผลการศึกษาคน้ควา้ น าเสนอขอ้มูล หรือผลการทดลองต่าง  ๆ ท่ีสังเกตรวบรวมไดร้วมทั้งเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ไดด้ว้ย 
            10. สรุปและขอ้เสนอแนะ อธิบายผลสรุปท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน ถา้มีการตั้งสมมติฐานควรระบุ
ดว้ยวา่ขอ้มูลท่ีไดส้นบัสนุนหรือคดัคา้นสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือยงัสรุปไม่ได ้  นอกจากนั้นควรกล่าวถึงการ
น าผลการไปใชป้ระโยชน์ อุปสรรคของการท าโครงงาน หรือขอ้สังเกตท่ีส าคญัหรือขอ้ผดิพลาดบางประการ
ท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงงานน้ี รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขหากจะมีผูศึ้กษาคน้ควา้ในเร่ือง
ท านองน้ีต่อไปน้ีในอนาคตดว้ย 
            11.  ค าขอบคุณ ส่วนใหญ่โครงงานมกัจะเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากหลายาฝ่าย ดงันั้นเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ จึงควรไดก้ล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ  ท่ีมี
ส่วนช่วยใหโ้ครงงานน้ีส าเร็จไปดว้ย 
            12.  เอกสารอา้งอิง  อา้งอิงหนงัสือ  หรือเอกสารต่าง  ๆ  ท่ีผูท้  าโครงงานใชค้น้ควา้หรืออ่านเพื่อศึกษา
หาขอ้มูลและรายละเอียดต่าง  ๆ  ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการท าโครงงานน้ี  ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นรูปแบบหน่ึง
ของการเขียนรายงานเท่านั้น ซ่ึงเป็นแบบการเขียนรายงานในลกัษณะทัว่  ๆ  ไปรูปแบบดงักล่าวน้ีอาจไม่
เหมาะสมกบัโครงงานทุกประเภทก็ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่ละลกัษณะของโครงงานอยา่งไรก็ตาม ไม่วา่เป็น
โครงงาน 



ประเภทใด ส่ิงส าคญัท่ีสุดผูเ้ขียนรายงานควรตระหนกัไวอ้ยูเ่สมอก็คือควรเขียนรายงานใหช้ดัเจน  ใช้
ศพัทเ์ทคนิคท่ีถูกตอ้ง  ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและครอบคลุมประเด็นส าคญั  ๆ  ทั้งหมดของโครงงาน      

 
5. การน าเสนอผลงาน 

                  การน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท าโครงงานเป็นวธีิการท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้
และเขา้ใจถึงผลงานนั้น การน าเสนอผลงานอาจท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม กบัประเภทของ
โครงงาน เน้ือหา เวลา ระดบัของผูเ้รียน ส่ิงส าคญัคือพยายามท าใหก้ารแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจ
ของผูช้ม มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีความถูกตอ้งของเน้ือหา  การน าเสนอผลงานจดัไดว้า่เป็นขั้นตอน
ส าคญัอีกประการหน่ึงของการท าโครงงานเรียกไดว้า่เป็นงานขั้นสุดทา้ยของการท าโครงงาน เป็นการแสดง
ผลิตผลของเวลาความคิดและความพยายามทั้งหมดท่ีผูท้  าโครงงานไดทุ้่มเทลงไปและเป็นวธีิการท่ีท าให้
ผูอ่ื้นไดรั้บความรู้และเขา้ใจถึงผลงานนั้นๆ  มีผูก้ล่าววา่การวางแผนออกแบบเพื่อจดัการแสดงผลงานท่ีมี
ความส าคญัเท่า ๆ กบัการท าโครงงานนั้นเองผลงานท่ีท าข้ึนจะดียอดเยีย่มเพียงใด แต่ถา้การจดัเสนอผลงาน
ท าไดไ้ม่ดีก็เท่ากบัไม่ไดแ้สดงความยอดเยีย่มของผลงานนัน่เอง การออกแบบและการวางแผนเพื่อน าผลงาน
มาแสดงนั้น ดูเสมือนวา่ท าไดง่้าย  ๆ  แต่ความจริงมกัไม่เป็นเช่นนั้นการวางแผนดงักล่าวตอ้งอาศยัเวลา
พอสมควรตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายประการท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงตอ้งค านึงถึงผูช้มหรือผูฟั้งการ
แสดงผลงานนั้นอาจท าไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น  การแสดงในรูปนิทรรศการ  ซ่ึงมีทั้งการจดัแสดงการ
อธิบายดว้ยค าพดู  หรือในรูปแบบของการจดัแสดงโดยไม่มีค  าอธิบายประกอบหรือในรูปแบบการรายงาน
ปากเปล่าและ การแสดงในรูปแบบ ส่ือ นวตักรรมเป็น ICTไม่วา่การจดัแสดงผลงานแบบใดควรจดัให้
ครอบคลุม  ประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 
                1.ช่ือโครงงาน  ช่ือผูท้  าโครงงาน   ช่ือท่ีปรึกษา 
                2.ค าอธิบายยอ่  ๆ  ถึงเหตุจูงใจในการจดัท าโครงงานและความส าคญัของโครงงาน 
                3.วธีิการด าเนินการ   โดยเลือกขั้นตอนท่ีเด่นและส าคญั 
               4.การแสดงผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการตามขั้นตอนการท าโครงงาน 
               5.ผลการสังเกตและขอ้มูลท่ีเด่น  ๆ  ท่ีไดรั้บจากการท าโครงงาน 
 

6.  การประเมินผลโครงงาน 
                   การประเมินผลเป็นหวัใจของการเรียนการสอน ท่ีสะทอ้นสภาพความส าเร็จของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลวา่กิจกรรมท่ีท าไปนั้นบรรลุตามจุดประสงคท่ี์
ก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคืออะไรบา้ง ไดใ้ชว้ธีิการแกไ้ขอยา่งไร ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
อะไรบา้งจากการท าโครงงานน้ี   ผูป้ระเมินโครงงาน  อาจด าเนินการดว้ยบุคคลต่อไปน้ี 
                   1. ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
                   2. เพื่อนช่วยประเมิน 



                   3. ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน 
                    4. ผูป้กครองประเมิน 
                    5. บุคคลอ่ืนๆ ท่ีสนใจและมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

เอกสารอา้งอิง 
                 เอกสารชุดเทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด โครงงาน โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร กรมวชิาการ 
                 วมิลศรี  สุวรรณรัตน์และมาฆะ  ทิพยคี์รี. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการท า
โครงงาน.   กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาคุณภาพทางวชิาการ (พว.),  ม.ป.ป. 
 


