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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือออกแบบรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการประเมิน

ตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ การพัฒนาแฟม

สะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบรูปแบบการพัฒนาแฟม

สะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ดานการวัดผลทางการศึกษา ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 ทาน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบการ

พัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ วิเคราะหผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยใช IOC ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการ

พัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1.1) การเตรียมความพรอม 1.2) การ

เตรียมการกอนการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 1.3) กระบวนการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 

1.4) การวัดและประเมินผล 2) กระบวนการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 2.1) 

กําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาของแฟมสะสมงาน 2.2) เก็บรวบรวมผลงานในแฟมสะสมงานชั่วคราว 2.3) คัดเลือก

ผลงานและจัดระบบ 2.4) สะทอนความคิดที่มีตอผลงาน 2.5) ประเมินตนเอง 2.6) นําเสนอแฟมสะสมงานฉบับ

สมบูรณ 3) ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ประเมินรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ แลวมีความคิดเห็นวา

เหมาะสมที่จะใชในการประเมินตามสภาพจริง โครงสรางของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสแสดงใหเห็นศักยภาพ 

ความสามารถ สะทอนความคิด ความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  

 

คําสําคัญ : แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส/ การประเมินตามสภาพจริง 
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Abstract 
 The purposes of the research study were 1) to design electronic portfolio development model 

for authentic assessment for the course, Student Project in Multimedia Technology, for undergraduate 

students in the department of information technology at Nakhon Pathom Rajabhat University,     2) 

to evaluate electronic portfolio development model. The research methodology could be divided into 

two steps. The first step was to design electronic portfolio development model, and the second step 

was to evaluate electronic portfolio development model. The samples in the research study consisted 

of five experts. These samples got experiences in curriculum and instruction, educational 

measurement and information and communication technology. The purposive selection method was 

used in the research study. The research instruments included the electronic portfolio development 

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

The results of the research study were concluded as follows: 1) the electronic portfolio development 

model consisted of four components as follows: 1.1) readiness preparation, 1.2) pre-portfolio 

production preparation, 1.3) development process and 1.4) measurement and assessment. 2) 

electronic portfolio development process consisted of six steps as follows: 2.1) identify electronic 

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 samples perceived that an electronic portfolio model was appropriate for 

authentic assessment. The electronic portfolio‘s structure showed potential, ability, idea, progress and 

achievement of learners. 

 

Keywords : Electronic Portfolio/ Authentic Assessment 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การวัดและการประเมินผลเปนสวนสําคัญของ

การจัดการเรียนการสอน จากพระราชบัญญัติการศึกษา

แห ง ช าติ  พ .ศ .2542 หมวด  4 มาตร าที่  26 ให

สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของผู เรี ยน ความประพฤติ การสังเกต

พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ

ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ดังนั้นการวัดและ

การประเมินผลจึงตองปรับเปล่ียนไป ใหมีลักษณะเปนการ

ประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และประเมินผลตาม

สภาพจริง  

 การประเ มินผลตามสภาพจริ ง (Authentic 

Assessment) เปนการประเมินผลเพ่ือดูความ กาวหนา

และพัฒนาการของผูเรียนโดยวิธีการที่ เปนระบบ เปน

กระบวนการที่หลากหลาย ครอบคลุมการวัดผลทุกดาน 

เปนการประเมิน ผลรวม เพ่ือใชอธิบายความสามารถที่

แทจริง การประเมินผลจากแฟมสะสมงาน (Portfolio 

Assessment) เปนวิธีหนึ่งที่ ใชในการประเมินผลตาม

สภาพจริง (ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ, 2541) 

สอดคลองกับปรัชญาการศึกษา การเรียนดวยการกระทํา

จริง (Learning by doing) ของ John Dewey และ

สอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ การประเมินผลจากแฟมสะสมงานเปนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับชีวิตจริงและเปน

สิ่งที่มีคุณคาตอผูเรียนเอง เนื่องจากผูเรียนจะไดประเมิน

ตนเอง ไดเรียนรูกระบวนการผลิตและนําเสนอขอมูล 

กระบวนการแกปญหาที่ซับซอน การอธิบายกระบวนการ

แกปญหา รวมไปถึงพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น ซ่ึง

จะทําใหผูสอนสามารถประเมินภาพรวมของผลงานที่

ผูเรียนไดปฏิบัติจริง โดยมีเกณฑระดับการประเมินอยาง

ชัดเจน เพ่ือจะนํามาสรุปใหเห็นถึงการพัฒนาของผูเรียน 

(เกียรติศักดิ์ วจีศิริ และคณะ, 2550) 
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 แฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูล รายงานการทํางาน ผลงานของผูเรียน อยางเปน

ระบบและมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ทําใหเห็นสภาพของ

ผูเรียน ทั้งความสามารถในการสรางผลงาน ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และความสามารถในการพัฒนาใหเปน

ผลงานที่มีคุณคา แฟมสะสมผลงานจึงทําหนาที่เปนสื่อที่

แสดงถึงศักยภาพและสะทอนถึงความคิดของผูเรียน 

(สุนันท ศลโกสุม, 2541) ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการเขากับแฟมสะสม

งาน เรียกวา แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

portfolio) ซ่ึงเปนแฟมสะสมงานที่ เก็บขอมูลผลการ

ดําเนินงานตาง ๆ ในรูปแบบสื่ออิ เล็กทรอนิกส เชน 

ตัวอักษร ภาพนิ่ ง เสียง วิดี โอ ฯลฯ และเชื่อมโยง

แฟมขอมูลตาง ๆ เขาไวดวยกัน มีรูปแบบที่สวยงาม 

สามารถคนหาไดอยางรวดเร็ว จัดเก็บขอมูลและเผยแพร

ประชาสัมพันธ แฟมสะสมงานของผู เรี ยนได อย าง

กวางขวาง และมีคุณคามากย่ิงขึ้น (เกียรติศักดิ์ วจีศิริ 

และคณะ, 2550)  

 รายวิชาโครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย (Student Project in Multimedia Technology) 

เปนวิชาที่ เปดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 ผู วิจัยในฐานะ

ผูสอนในรายวิชาดังกลาวพบวาโครงงานนักศึกษาดาน

เทคโนโลยีมัลติมีเดียเปนรายวิชาที่มีวัตถุประสงคใหผูเรียน

ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานพัฒนาทางดานเทคโนโลยี

มัลติมีเดียที่ทําสําเร็จแลว นําเอาความรูที่ไดศึกษาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นํามาสรางเปนโครงงานพัฒนา

หรืองานวิจัยของนักศึกษา เพ่ือนําไปประยุกตใชไดจริง 

การประเมินผลจะพิจารณาจากโครงงานหรืองานวิจัย 

เอกสาร และการนําเสนอ สามารถประเมินผลไดเพียงแค

ผลผลิตเท านั้ น จึงมีแนวคิดที่ จะนํ าแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสเขามาใชเพ่ือประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึง

แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสจะแสดงใหเห็นศักยภาพ 

ความสามารถในการสรางผลงาน สะทอนถึงความคิด 

ความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  

 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการ

ออกแบบรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษา

ด านเทคโนโลยี มั ลติ มี เดี ยสํ าหรั บนั กศึ กษาระดั บ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสม

งานอิ เล็กทรอนิกส เ พ่ือการประเมิน ตามสภาพจริง 

รายวิชาโครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมี เดีย 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

พัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการประเมินตาม

สภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษา ดานเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง มีคุณสมบัติ คือ 

คุณวุฒิการศึกษาไมต่ํ ากวาระดับปริญญาเอก และมี

ประสบการณในดานหลักสูตรและการสอน ดานการวัดผล

ทางการศึกษา และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไมนอยกวา 3 ป  

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการประเมิน ตามสภาพจริง รายวิชา

โครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติ มีเดีย สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ โดย

ผูเชี่ยวชาญ 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 ระยะ ตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การออกแบบรูปแบบการพัฒนาแฟม

สะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ มีการดําเนินงานตามขั้นตอน 

ดังนี้ 

 1) ศึกษาขอมูล วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส และการประเมิน

ตามสภาพจริง เพ่ือนําไปสังเคราะหเปนรูปแบบ 

 2) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาโครงงานนักศึกษา 

ดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยการสัมภาษณอาจารยผูสอน 

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ  

 3) ออกแบบรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนด

รูปแบบ ซ่ึงประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 3.1) การ

เตรียมความพรอม 3.2) การเตรียมการกอนการพัฒนา

แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 3.3) กระบวนการพัฒนา

แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 3.4) การวัดและประเมินผล 

 4) นํารูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณา โดย

การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

 5) สรางแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ

เหมาะสมของรู ปแบบการ พัฒนาแฟ มสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ 

  ระยะท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ โดย

ผูเชี่ยวชาญ มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1) นํารูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ

สอน ดานการวัดผลทางการศึกษา และดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 ทาน พิจารณาและ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

 2) ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 3) นําเสนอรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ ในรูปแบบแผนภาพประกอบคําอธิบาย 
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 4) วิเคราะหผลการประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ โดยใช 

IOC (Index of Objective Congruence) 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้นําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน 

ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการประเมินตามสภาพจริง รายวิชา

โครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติ มีเดีย สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 

 

 รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 

ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

 1) การเตรียมความพรอม ประกอบดวย 1.1) 

วิเคราะหรายวิชา และเนื้อหา เพ่ือวางแผน การจัดการ

เรียนการสอน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 1.2) วิเคราะห

ผูเรียนดานความรูความสามารถในการจัดทําแฟมสะสมงาน 

และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 1.3) เตรียมความพรอม

ผูเรียน ใหมีความรูในเรื่องการจัดทําแฟมสะสมงาน และ

สามารถใช Google sites พัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯได 1.4) วิเคราะหปจจัยที่สนับสนุนการ

จัดทําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส เชน ฮารดแวร 

ซอฟตแวร และระบบเครือขาย 

 2) การเตรียมการกอนการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบดวย 2.1) ปฐมนิเทศผูเรียน เปน

การชี้แจงใหผู เรียนไดทราบรายละเอียดของรายวิชา 

วัตถุประสงค เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมที่จะ

ปฏิบัติ และเกณฑการประเมินผล 2.2) ลงทะเบียน Google 

sites เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ 

 3) กระบวนการพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 3.1) 

กําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาของแฟม สะสมงาน โดย

อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และนักศึกษา

รวมกันกําหนดจุดมุงหมาย โดยมุงเนนการสะทอนใหเห็นถึง

ความรู ความสามารถ กระบวนการทํางาน การสะทอน

ความคิด และการประเมินตนเอง กําหนดผลงาน ที่จะ

สะสมตามจุดมุงหมายของการจัดทําแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกสฯ และรวมกันกําหนดเกณฑที่ ใชในการ

ประเมินตามสภาพจริง (รูบริค) 3.2) เก็บรวบรวมผลงานใน
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แฟมสะสมงานชั่วคราว ผูเรียนเก็บรวบรวมผลงานที่ได

ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู โดยผลงานนั้นจะตอง

สอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของแฟมสะสมงานที่ได

กําหนดไว โดยเก็บไวในแฟมสะสมงานชั่วคราวอยางเปน

หมวดหมู 3.3) คัดเลือกผลงานและจัดระบบ ผูเรียน

พิจารณาคัดเลือกผลงานอยางรอบคอบ วาผลงานใดควร

ไดรับคัดเลือกไว ในแฟมสะสมงานฉบับสมบูรณ 3.4) 

สะทอนความคิดที่มีตอผลงาน เปนการใหผูเรียนสะทอน

ความรูสึกนึกคิด หรือความคิดเห็นตอผลงานที่เลือกไวใน

แฟมสะสมงาน 3.5) ประเมินตนเอง เปนการใหผูเรียน

ตรวจสอบผลงานในแฟมสะสมงานเพ่ือประเมินตนเองวา 

การทํางานมีความกาวหนาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด 

จุดเดน-จุดดอยคืออะไร ผูเรียนประสบปญหาและอุปสรรค

อะไรบาง พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนาตอไป 

3.6) นําเสนอแฟมสะสมงานฉบับสมบูรณ โดย การจัด

แสดงแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบเว็บเพจ โดย

ใช Google sites เพ่ือใหอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา

โครงงาน ผูปกครอง ผูเรียน และผูที่สนใจ ไดรวมพิจารณา

ผลงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

 โครงสรางของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ มี

สวนประกอบดังนี้ ก. สวนนํา ประกอบดวย ภาพหนาปก 

ชื่อหัวขอโครงงาน สารบัญ ประวัติผูจัดทํา ข. สวนเนื้อหา 

ประกอบดวย เอกสารการพัฒนาโครงงาน งานออกแบบ 

การนําเสนอหัวขอโครงงานการนําเสนอโครงงานฉบับ

สม บู รณ  ค .ส ว น ข อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม  ปร ะ กอ บด ว ย 

เอกสารอางอิง ขอมูลการประเมินตนเอง กลองรับความ

คิดเห็น ง. รูปแบบการแสดงผล ประกอบดวย ตัวอักษร 

รูปภาพ กราฟก เสียง วิดีโอ แอนิเมชัน 

 4) การวัดและประเมินผล เปนการประเมินตาม

สภาพจริง โดยพิจารณาจากแฟมสะสมงานฉบับสมบูรณ 

ใหคะแนนตามเกณฑรูบริคแบบแยกองคประกอบที่อาจารย

ผูสอน อาจารยที่ปรึกษาโครงงานและผูเรียนไดรวมกัน

กําหนดขึ้น ทั้ งนี้ ผูที่ มีสวนรวมในการประเมิน ไดแก 

อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และผูเรียน 

 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิ เ ล็กทรอนิกส ฯ 

ดําเนินการประเมิน โดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ

สอน ดานการวัดผลทางการศึกษา และดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 ทาน นําเสนอผลการ

ประเมินแสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 

รายการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ คา IOC 
สรุปผลการ

ประเมิน 

1) การเตรียมความพรอม 1 เหมาะสม 

2) การเตรียมการกอนการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 1 เหมาะสม 

3) กระบวนการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 0.96 เหมาะสม 

4) การวัดและการประเมินผล 1 เหมาะสม 

  โครงสรางของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบดวย  

- สวนนํา ประกอบดวย ภาพหนาปก ชื่อหัวขอโครงงาน สารบัญ และประวัติผูจัดทํา 

- สวนเน้ือหา ประกอบดวย เอกสารการพัฒนาโครงงาน งานออกแบบ การนําเสนอหัวขอ

โครงงาน และการนําเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ 

- สวนขอมูลเพ่ิมเติม ประกอบดวย เอกสารอางอิง ขอมูลการประเมินตนเอง และกลองรับ

ความคิดเห็น 

- รูปแบบการแสดงผล ประกอบดวย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟก เสียง วิดีโอ และแอนิเมชัน 

0.98 เหมาะสม 

 จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบการ

พัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ ที่ออกแบบมีความ

เหมาะสมที่จะใชในการประเมินตามสภาพจริง รายวิชา

โครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โครงสรางของ

แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบแสดงใหเห็น

ศักยภาพ ความสามารถในการสรางผลงาน สะทอนถึง

ความคิด ความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียน  
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การอภิปรายผล 

 ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า แ ฟ ม ส ะ ส ม ง า น

อิเล็กทรอนิกสฯ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ประกอบ กรณีกิจ (2550) ในขั้นตอนตอไปนี้ การกําหนด

จุดมุงหมายและเนื้อหาของแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 

การเก็บรวบรวมผลงานหรือหลักฐาน ในแฟมสะสมงาน

ชั่วคราว การคัดเลือกผลงานหรือหลักฐานเพ่ือจัดทําแฟม

สะสมงานดีเดน การประเมินตนเอง และการนําเสนอ

แฟมสะสมงานดีเดน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วิโรจน รอดเด็น (2542) ในขั้นตอนตอไปนี้ กําหนด

เปาหมาย ผลิตและรวบรวมผลงานหรือชิ้นงาน จัดเก็บ

ผลงานหรือชิ้นงาน ประเมินผลงานหรือชิ้นงาน และ

เผยแพรประชาสัมพันธ โครงสรางของแฟมสะสมงาน

อิ เ ล็กทรอนิกส มีความสอดคลองกับงาน วิจัยของ 

ประกอบ กรณีกิจ และพิทักษ โสตถยาคม (2554) ที่

ประกอบไปดวย สวนนํา (หนาปก-โฮมเพจ) สวนเนื้อหา 

(เก็บสะสมผลงานและหลักฐาน) สวนการประเมินผลงาน 

(สะทอนความคิดเกี่ยวกับผลงาน และการประเมิน

ตนเอง)และภาคผนวก (หลักฐานที่เกี่ยวของกับแฟม

สะสมงานแตไมใชผลงานของผูพัฒนาแฟมสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกส) 

 

การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ โดยนักศึกษา 
 

   
ท่ีมา:

https://sites.google.com/site/ponthaw

atruenbut/home 

ท่ีมา:

https://sites.google.com/site/thananc

haiqjaipa/home 

ท่ีมา:

https://sites.google.com/site/sasitorn

towjeaw/home 

ตัวอยางผลงานท่ีจัดเก็บในแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 
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ท่ีมา: https://sites.google.com/site/ponthawatruenbut/home 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน 

 รูปแบบการพัฒนาแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ 

มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการประเมินตามสภาพจริง

ในรายวิชาที่มีการพัฒนาโครงงานหรืองานวิจัยทางดาน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การนํารูปแบบไปใชตองไดรับการ

ยอมรับและไดรับความรวมมือจากผูที่ เกี่ยวของ ไดแก 

อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และนักศึกษา 

ในการประเมินผลแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ ควรใช

เกณฑรูบริคแบบแยกองคประกอบ ซ่ึงจะทําใหการประเมิน

เกิดความชัดเจน และชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง

จากผลการประเมินได  

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

 สําหรับการวิจัยในอนาคตควรพัฒนาระบบ

บริหารจัดการรายวิชาโครงงานนักศึกษาดานเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย โดยนําแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ เขาไป

เปนสวนหนึ่งของระบบ เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ

รายวิชา ใหครอบคลุมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ

เรียนการสอน เชน การอนุมัติหัวขอ การนัดหมายอาจารย

ที่ปรึกษา การสงงาน การประเมินผล การแจงขาว

ประชาสัมพันธ เปนตน 
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