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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประเมินตาม

สภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2)เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีขัน้ตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 1) การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกส์ฯ 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯกลุ่มเป้าหมายคือ 

ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรและการสอน ด้านการวดัผลทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จํานวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ และ

แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบโดยใช้ IOC (Index of Objective Congruence)ผลการวิจัย พบว่า 1)รูปแบบแฟ้มสะสมงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ประกอบด้วย4 องค์ประกอบคือ 1.1) การเตรียมความพร้อม 1.2) การเตรียมการก่อนการพฒันา

แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ 1.3) กระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ 1.4) การวดัและ

ประเมินผล2)กระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ 2.1) กําหนด

จุดมุ่งหมายและเนือ้หาของแฟ้มสะสมงาน 2.2) เก็บรวบรวมผลงานในแฟ้มสะสมงานชั่วคราว 2.3) คดัเลือก

ผลงานและจดัระบบ 2.4) สะท้อนความคิดท่ีมีต่อผลงาน 2.5) ประเมินตนเอง 2.6) นําเสนอแฟ้มสะสมงานฉบบั

สมบรูณ์3) ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน ประเมินรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ แล้วมีความคิดเห็นว่ารูปแบบแฟ้ม

สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯท่ีออกแบบมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงาน

นกัศกึษาด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดียโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกแบบแสดงให้เห็นศกัยภาพ 

ความสามารถในการสร้างผลงาน สะท้อนถงึความคิดความก้าวหน้าและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน  

คาํสาํคัญ: แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์, การประเมินตามสภาพจริง 
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ABSTRACT 

 The purposes of the research study were 1) to design electronic portfolio model for authentic 

assessment for the course, Student Project in Multimedia Technology of undergraduate students in 

department of information technology at Nakhon Pathom Rajbhat University, 2) to evaluate electronic 

portfolio model. The research methodology could be divided into two steps. The first step was to 

design electronic portfolio model, and the second step was to evaluate electronic portfolio model. The 

targets in the research study consisted of five experts. These targets got experiences in curriculum 

and instruction, educational measurement and information and communication technology.The 

purposive selection method was used in the research study. The researchinstruments includedan 

electronic portfolio model and the evaluation form of electronic portfolio model. Data were analyzed 

by using IOC (Index of Objective Congruence). The results of the research study were concluded as 

follows: 1)an electronic portfolio model consisted of four components as follows: 1.1) preparation, 1.2) 

prerequisite, 1.3) development process and 1.4) measurement and assessment. 2) electronic 

portfolio development process consisted of six steps as follows: 2.1) identifyelectronic portfolio goals 

and contents, 2.2) collect works in the working portfolio, 2.3) select and organize works for the final 

portfolio, 2.4) self-reflection on works, 2.5) self-assessment and 2.6) present the final portfolio. 3) The 

targets perceived that an electronic portfolio model was appropriatefor authentic assessment for the 

course, Student Project in Multimedia Technology. The electronic portfolio‘s structure showed 

potential, ability, idea, progress, and achievement of learners. 

Keywords: Electronic portfolio, Authentic assessment 
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บทนํา 

การวดัและการประเมินผลเป็นส่วนสําคญัของการจดัการเรียนการสอน จากพระราชบญัญัติการศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตราท่ี 26 ให้สถานศกึษาจดัการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของ

ผู้ เรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ

เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัและรูปแบบการศกึษา ดงันัน้การวดัและการประเมินผลจึงต้อง

ปรับเปลี่ยนไป ให้มีลกัษณะเป็นการประเมินผลท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั และประเมินผลตามสภาพจริง  

การประเมินผลตามสภาพจริง(Authentic Assessment) เป็นการประเมินผลเพ่ือดคูวามก้าวหน้าและ

พฒันาการของผู้ เรียนโดยวิธีการท่ีเป็นระบบ เป็นกระบวนการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมการวดัผลทุกด้าน เป็น 

การประเมินผลรวม เพ่ือใช้อธิบายความสามารถท่ีแท้จริงการประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio 

Assessment) เป็นวิธีหนึง่ท่ีใช้ในการประเมินผลตามสภาพจริง (ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ, 2541) สอดคล้อง

กบัปรัชญาการศกึษาการเรียนด้วยการกระทําจริง (Learning by doing) ของ John Dewey และสอดคล้องกบั

ปรัชญาการจดัการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงานเป็นการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีสอดคล้องกบัชีวิตจริงและเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ตอ่ผู้ เรียนเองเน่ืองจากผู้ เรียนจะได้ประเมินตนเอง ได้เรียนรู้
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กระบวนการผลิตและนําเสนอข้อมลู กระบวนการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน การอธิบายกระบวนการแก้ปัญหารวมไปถึง

พฤติกรรมการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่งจะทําให้ผู้สอนสามารถประเมินภาพรวมของผลงานท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริง 

โดยมีเกณฑ์ระดบัการประเมินอย่างชดัเจน เพ่ือจะนํามาสรุปให้เห็นถึงการพฒันาของผู้ เรียน (เกียรติศกัด์ิ วจีศิริ 

และคณะ, 2550) 

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู รายงานการทํางาน ผลงานของผู้ เรียนอย่างเป็น

ระบบและมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน ทําให้เห็นสภาพของผู้ เรียน ทัง้ความสามารถในการสร้างผลงาน ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน และความสามารถในการพัฒนาให้เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า แฟ้มสะสมผลงานจึงทําหน้าท่ีเป็นสื่อท่ี

แสดงถึงศกัยภาพและสะท้อนถึงความคิดของผู้ เรียน (สนุนัท์  ศลโกสุม, 2541) ปัจจุบันได้มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาบรูณาการเข้ากบัแฟ้มสะสมงานเรียกว่า แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

portfolio) ซึง่เป็นแฟ้มสะสมงานท่ีเก็บข้อมลูผลการดําเนินงานต่าง ๆในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตวัอกัษร 

ภาพน่ิง เสียง วิดีโอ ฯลฯ และเช่ือมโยงแฟ้มข้อมลูตา่ง ๆ เข้าไว้ด้วยกนั มีรูปแบบท่ีสวยงาม สามารถค้นหาได้อย่าง

รวดเร็ว จดัเก็บข้อมลูและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แฟ้มสะสมงานของผู้ เรียนได้อย่างกว้างขวาง และมีคณุค่ามาก

ย่ิงขึน้ (เกียรติศกัด์ิ  วจีศิริ และคณะ, 2550) 

รายวิชาโครงงานนกัศกึษาด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (Student Project in Multimedia Technology) 

เป็นวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 4 ผู้ วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาดงักล่าวพบว่าโครงงานนกัศึกษาด้านเทคโนโลยี

มลัติมีเดียเป็นรายวิชาท่ีมีวตัถปุระสงค์ให้ผู้ เรียนศกึษางานวิจยัหรือโครงงานพฒันาทางด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย

ท่ีทําสําเร็จแล้ว นําเอาความรู้ท่ีได้ศึกษาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นํามาสร้างเป็นโครงงานพัฒนาหรือ

งานวิจยัของนกัศกึษา เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้ได้จริง การประเมินผลจะพิจารณาจากโครงงานหรืองานวิจยั เอกสาร 

และการนําเสนอ สามารถประเมินผลได้เพียงแคผ่ลผลิตเท่านัน้ จึงมีแนวคิดท่ีจะนําแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

เข้ามาใช้เพ่ือประเมินผลตามสภาพจริงซึง่แฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์จะแสดงให้เห็นศกัยภาพ ความสามารถใน

การสร้างผลงานสะท้อนถงึความคิด ความก้าวหน้า และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 

จากท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นถงึความจําเป็นในการออกแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการประเมิน

ตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนกัศกึษาด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดียสําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงาน

นักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประเมินตามสภาพจริง 

รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยผู้ เช่ียวชาญ 
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วิธีการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านการวดัผลทางการศกึษา 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ 

คณุวฒิุการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้องไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรต้น คือ รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงาน

นักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯโดย

ผู้ เช่ียวชาญ 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจยั 

การดําเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น  2 ระยะ ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

ระยะท่ี  1 การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ มีการดําเนินงานตามขัน้ตอน ดงันี ้

1) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ และการ

ประเมินตามสภาพจริง เพ่ือนําไปสงัเคราะห์เป็นรูปแบบ 

2) ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัรายวิชาโครงงานนกัศกึษา ด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย โดยการสมัภาษณ์อาจารย์

ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และสมัภาษณ์นกัศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ 
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3) พฒันารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามากําหนดรูปแบบซึง่

ประกอบด้วย 4องค์ประกอบ ดงันี ้3.1) การเตรียมความพร้อม 3.2) การเตรียมการก่อนการพฒันาแฟ้มสะสมงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ฯ3.3) กระบวนการพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ3.4) การวดัและประเมินผล 

4) นํารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 

5) นํารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณา โดยการสมัภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง (Structured Interview) 

6) สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ 

 ระยะท่ี  2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยผู้ เช่ียวชาญ มี

ขัน้ตอน ดงันี ้

1) นํารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านการ

วดัผลทางการศกึษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 ท่าน พิจารณาและประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบ 

2) ปรับปรุงรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

3) นําเสนอรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ ในรูปแบบแผนภาพประกอบคําอธิบาย 

4) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยใช้ IOC 

(Index of Objective Congruence)  
 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

การวิจยัครัง้นีนํ้าเสนอผลการวิจยัเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนกัศกึษา

ด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย สําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครปฐมแสดงดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2: รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ 
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 รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1) การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 1.1) วิเคราะห์รายวิชาและเนือ้หาเพ่ือวางแผนการจดัการเรียน

การสอน จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้1.2) วิเคราะห์ผู้ เรียนด้านความรู้ความสามารถในการจดัทําแฟ้มสะสมงาน 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ1.3)เตรียมความพร้อม

ผู้ เรียน ให้มีความรู้ในเร่ืองการจัดทําแฟ้มสะสมงาน และสามารถใช้Google sites พัฒนาแฟ้มสะสมงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ฯได้1.4)วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสนบัสนนุการจดัทําแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์เช่นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

และระบบเครือข่าย 

2) การเตรียมการก่อนการพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ ประกอบด้วย 2.1)ปฐมนิเทศผู้ เรียนเป็น

การชีแ้จงให้ผู้ เรียนได้ทราบรายละเอียดของรายวิชา วตัถุประสงค์ เนือ้หา แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมท่ีจะ

ปฏิบติั และเกณฑ์การประเมินผล2.2)ลงทะเบียนGoogle sitesเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแฟ้มสะสมงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ฯ 

3) กระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้3.1) กําหนด

จุดมุ่งหมายและเนือ้หาของแฟ้มสะสมงานโดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และนกัศึกษาร่วมกัน

กําหนดจุดมุ่งหมาย โดยมุ่งเน้นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถกระบวนการทํางาน การสะท้อน

ความคิด และการประเมินตนเองกําหนดผลงานท่ีจะสะสมตามจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกส์ฯ และร่วมกนักําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินตามสภาพจริง(รูบริค) 3.2) เก็บรวบรวมผลงานใน

แฟ้มสะสมงานชั่วคราวผู้ เรียนเก็บรวบรวมผลงานท่ีได้ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผลงานนัน้จะต้อง

สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายและเนือ้หาของแฟ้มสะสมงานท่ีได้กําหนดไว้โดยเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานชัว่คราวอย่าง

เป็นหมวดหมู่3.3) คดัเลือกผลงานและจดัระบบผู้ เรียนพิจารณาคดัเลือกผลงานอย่างรอบคอบ ว่าผลงานใดควร

ได้รับคดัเลือกไว้ในแฟ้มสะสมงานฉบับสมบูรณ์3.4) สะท้อนความคิดท่ีมีต่อผลงาน เป็นการให้ผู้ เรียนสะท้อน

ความรู้สึกนึกคิด หรือความคิดเห็นต่อผลงานท่ีเลือกไว้ในแฟ้มสะสมงาน3.5) ประเมินตนเองเป็นการให้ผู้ เรียน

ตรวจสอบผลงานในแฟ้มสะสมงานเพ่ือประเมินตนเองว่าการทํางานมีความก้าวหน้าบรรลุเป้าหมายมากน้อย

เพียงใด จุดเด่น-จุดด้อยคืออะไร ผู้ เรียนประสบปัญหาและอปุสรรคอะไรบ้าง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขและ

พฒันาตอ่ไป3.6) นําเสนอแฟ้มสะสมงานฉบบัสมบูรณ์ โดยการจดัแสดงแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ

เวบ็เพจ โดยใช้ Google sitesเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน ผู้ปกครอง ผู้ เรียน และผู้ ท่ีสนใจ ได้

ร่วมพิจารณาผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

โครงสร้างของแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ มีสว่นประกอบดงันี ้ก. ส่วนนํา ประกอบด้วย ภาพหน้าปก

ช่ือหวัข้อโครงงานสารบญัประวติัผู้จดัทํา ข. ส่วนเนือ้หา ประกอบด้วย เอกสารการพฒันาโครงงานงานออกแบบ

การนําเสนอหวัข้อโครงงานการนําเสนอโครงงานฉบบัสมบูรณ์ค.ส่วนข้อมลูเพ่ิมเติม ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลการประเมินตนเองกล่องรับความคิดเห็น ง. รูปแบบการแสดงผล ประกอบด้วย ตวัอกัษรรูปภาพกราฟิก

เสียงวิดีโอแอนิเมชนั 

4) การวดัและประเมินผลเป็นการประเมินตามสภาพจริง โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานฉบบัสมบูรณ์ 

ให้คะแนนตามเกณฑ์รูบริคแบบแยกองค์ประกอบท่ีอาจารย์ผู้ สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และผู้ เรียนได้

ร่วมกนักําหนดขึน้ ทัง้นีผู้้ ท่ีมีสว่นร่วมในการประเมิน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และผู้ เรียน 
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 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดําเนินการประเมิน 

โดยผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านการวดัผลทางการศกึษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร จํานวน 5 ท่าน นําเสนอผลการประเมิน แสดงดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1: ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ 

รายการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแฟ้มสะสมงานอเิล็กทรอนิกส์ฯ ค่า IOC สรุปผลการประเมิน 

1) การเตรียมความพร้อม 1 เหมาะสม 

2) การเตรียมการก่อนการพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ 1 เหมาะสม 

3) กระบวนการพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ 0.96 เหมาะสม 

4) การวดัและการประเมินผล 1 เหมาะสม 

โครงสร้างของแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯประกอบด้วย  

- สว่นนํา ประกอบด้วย ภาพหน้าปกช่ือหวัข้อโครงงานสารบญัและประวตัิ

ผู้จดัทํา 

- สว่นเนือ้หา ประกอบด้วย เอกสารการพฒันาโครงงานงานออกแบบการ

นําเสนอหวัข้อโครงงานและการนําเสนอโครงงานฉบบัสมบรูณ์ 

- สว่นข้อมลูเพ่ิมเติม ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิงข้อมลูการประเมนิตนเองและ

กลอ่งรับความคิดเห็น 

- รูปแบบการแสดงผล ประกอบด้วย ตวัอกัษรรูปภาพกราฟิกเสยีงวดิีโอและ

แอนิเมชนั 

0.98 เหมาะสม 

 

จากตารางท่ี 1ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯท่ีออกแบบมีความเหมาะสมท่ีจะ

ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนกัศึกษาด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย โครงสร้างของแฟ้มสะสม

งานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกแบบแสดงให้เห็นศักยภาพ ความสามารถในการสร้างผลงาน สะท้อนถึงความคิด 

ความก้าวหน้า และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 

กระบวนการพฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ฯ มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ประกอบ กรณีกิจ 

(2550) ในขัน้ตอนตอ่ไปนี ้การกําหนดจดุมุง่หมายและเนือ้หาของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์, การเก็บรวบรวม

ผลงานหรือหลกัฐานในแฟ้มสะสมงานชัว่คราว, การคดัเลือกผลงานหรือหลกัฐานเพ่ือจดัทําแฟ้มสะสมงานดีเด่น, 

การประเมินตนเอง และการนําเสนอแฟ้มสะสมงานดีเด่น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิโรจน์ รอดเด็น (2542) 

ในขัน้ตอนตอ่ไปนี ้กําหนดเป้าหมาย, ผลิตและรวบรวมผลงานหรือชิน้งาน, จดัเก็บผลงานหรือชิน้งาน, ประเมินผล

งานหรือชิน้งาน และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  

โครงสร้างของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกอบ กรณีกิจและ

พิทักษ์ โสตถยาคม(2554) ท่ีประกอบไปด้วยส่วนนํา (หน้าปก-โฮมเพจ) ส่วนเนือ้หา (เก็บสะสมผลงานและ

หลักฐาน)ส่วนการประเมินผลงาน(สะท้อนความคิดเก่ียวกับผลงาน และการประเมินตนเอง) และภาคผนวก

(หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัแฟ้มสะสมงานแตไ่มใ่ชผ่ลงานของผู้พฒันาแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์) 
 

 

 

1939 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 10 

การทดลองใช้รูปแบบแฟ้มสะสมงานอเิล็กทรอนิกส์ฯ โดยนักศึกษา 

ผู้ วิจัยได้นํารูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผ่านการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ ไปให้นักศึกษา

ทดลองใช้ ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้
 

   
ที่มา :https://sites.google.com/site/pontha

watruenbut/home 

ที่มา:https://sites.google.com/site/thanan

chaiqjaipa/home 

ที่มา:https://sites.google.com/site/sasito

rntowjeaw/home 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

รูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการประเมินตามสภาพจริงใน

รายวิชาท่ีมีการพัฒนาโครงงานหรืองานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียการนํารูปแบบแฟ้มสะสมงาน

อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ไปใช้ ต้องได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์

ท่ีปรึกษาโครงงาน และนักศกึษา ในการประเมินผลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ควรใช้เกณฑ์รูบริคแบบแยก

องค์ประกอบ ซึ่งจะทําให้การประเมินเกิดความชัดเจน และช่วยให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองจากผลการ

ประเมินได้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในครัง้ตอ่ไป 

สําหรับการวิจัยในอนาคตควรพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

มลัติมีเดีย โดยนําแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร

จดัการรายวิชา ให้ครอบคลมุตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุกระบวนการเรียนการสอน เช่น การอนมุติัหวัข้อ การนดัหมาย

อาจารย์ท่ีปรึกษาการสง่งาน การประเมินผลการแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
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