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บทคัดยอ 

จุดประสงคของการวิจยัปฏิบัติการนี้เปนการศึกษาการประยุกตรูปแบบการใชแฟมงานของนิสิตในการปะเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน เพื่อกระตุนการพฒันาตนเองของนิสิต ผูวิจัยเลือกทําการศึกษากับวิชาการประเมิน
โครงการทางการศึกษา ซ่ึงเปดสอนในระดับบัณฑิตศกึษา 2 หนวยกิต ในภาคตน ปการศึกษา 2539 มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 27 คน ในชัว่โมงแรก ผูสอนแจกคูมือการเรียน ซ่ึงประกอบดวยสาระตอไปนี้ วัตถุประสงค
ของวิชา สังเขปเนื้อหาวิชา กจิกรรมการเรียนการสอน รายช่ือตําราและวารสารประกอบการเรียน การ
ประเมินผลการเรียนดวยแฟมงาน และเกณฑการกําหนดระดับคะแนน นิสิตจัดเก็บผลงานและบันทึกตางๆ ใน
แฟมงานเพื่อใชเปนหลักฐานการประเมนิตลอดภาคเรียน นิสิตสามารถปรับปรุงผลงานของตนเองเพื่อรับการ
ประเมินใหมในระดับที่สูงขึน้เมื่อส้ินภาคเรียน วิเคราะหขอมูลจากหลักฐานในแฟม จากแบบสอบถาม และจาก
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นตอการใชแฟมงาน ผลการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ทักษะทางวิชาการแ และพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจเกือบทุกคน 
นอกจากนี้ยังพบวาผูสอนเองก็ไดรับสารสนเทศในการปรับปรุงการสอนหลายดานดวย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this action research was to investigate the implementation of a model of classroom 
assessment using student portfolios.  The teacher conducted the study to improve the students’ self-
assessment skills.  The graduate class selected for the study was Educational Program Evaluation, 2 semester 
credits at the first semester of 1996.  There were 27 students enrolled in this course.  During the first class 
meeting, the teacher gave each student a copy of the study guide composed of objectives for the course, the 
content outline, teaching and learning activities, a list of selected textbooks and journals, the assessment 
process for student portfolios, and criteria for determining final grades.  Students kept their work and 
journals as evidence for assessment during the whole semester.  They were allowed to revise their papers in 
order to gain a better grade.  At the end of the course, the teacher used questionnaire and interviewed them 
informally about their degree of satisfaction with their achievement and their opinion about working with 
portfolios.  The research findings about the students’ achievement, academic skills, and study behaviour 
were satisfactory.  Additionally, the assessment information from student portfolios reflected what the 
teacher might do to improve her teaching. 



คํานํา 
การประเมินผลทางการศึกษาที่ปฏิบัติกันมา

จนเปนประเพณีนยิมมักอาศยัผลการสอบขอเขียน
เปนหลัก อาจมีการสอบภาคปฏิบัติบางก็สุด
แลวแตวัตถุประสงคเฉพาะของรายวิชา ปจจุบันนี้ 
ยอมรับกันวาคะแนนหรือผลการสอบเปนขอมูลที่
สะทอนความจริงบางสวนของผูเรียนเทานัน้ และ
กระบวนการทัง้หมดก็มีขอจาํกัดในการใชเพื่อ
ปรับปรุงแกไขจุดออนในดานตางๆ ของผูเรียน
เปนรายบุคคล บอยครั้งพบวา ผูเรียนไมสามารถ
ประมาณความสามารถของตนและไมรูจดุออนที่
ควรปรับปรุงแกไข เพราะไมทราบวามาตรฐาน
ของการปฏิบัติที่ควรจะเปนตามความคาดหวังของ
หลักสูตร หรือของผูสอนเปนอยางไร 
 

ความตื่นตวัในการพัฒนการศึกษาในวงการ
ศึกษาของสหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจกับ
ทางเลือกใหมของการประเมินผลที่สามารถให
สารสนเทศเกี่ยวกับตัวผูเรียนอยางครอบคลุมที่สุด 
ที่จะใชตดัสินใจที่เกีย่วของกับผูเรียนไดถูกตอง
ที่สุด พบวามบีทความมากกวา 500 บทความและ
ตําราอีกจํานวนมากที่ไดเสนอความคิดเกีย่วกับ
ทางเลือกของการประเมินผลการเรียน (Salvia & 
Ysseldyke; 1995) นอกจากนีย้ังมีโครงการวิจัย
และปฏิรูปการประเมินผลอยางกวางขวาง ดังเห็น
ไดจากผลการสังเคราะหงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพในป 1995 (Katleen 
Cotton; 1995) ไดกลาวถึงการประเมินวา ผูสอน
ตองติดตามกํากับดูแลความกาวหนาของผูเรียน
อยางสม่ําเสมอโดยการประเมินทั้งวิธีที่มีรูปแบบ
เปนทางการ และไมมีรูปแบบไมเปนทางการ 
ผูสอนตองมีความรูเกีย่วกับระเบียบวิธีการประเมิน 

และใชความรูนั้นเลือกหรือเตรียมวิธีการประเมินที่
ถูกตองและนาเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัย
อีกจํานวนหนึง่ที่ช้ีใหเห็นวาผูสอนตองใชการ
ประเมินผลแนวใหมอยางมีประสิทธิภาพ ควบคู
ไปกับการใชวธีิการทดสอบแบบเดิม (Karen 
Sheingold อางใน Helen Barrett, 1995, Roger 
Farr & Bruce Tone: 1994) ขอบเขตของภาระงาน
การประเมินทีผู่สอนควรทํา ไดแก การ
เตรียมพรอมเพื่อพัฒนาเทคนิคการประเมนิ สราง
เกณฑมาตรฐาน และกําหนดงานเพื่อทาํการ
ประเมิน ผูสอนควรทําความเขาใจกับผูเรียนและผู
ปกครอบ วาการประเมินจะพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนและชิน้งานที่เปนผลผลิตจาก
กระบวนการเรียนการสอน หลักฐานทั้งหมดจะถูก
รวบรวมไวอยางเปนสัดเปนสวน อาจอยูในรูปของ
แฟมหรือกลอง หรือในระบบการจัดเก็บดวย
อิเล็กทรอนิกส และเรียกวา การประเมินแฟมงาน 
(portfolio assessment) กลาวโดยสรุป แฟมงาน 
(portfolios) คือ ผลงานของผูเรียนที่จัดเกบ็อยางมี
เปาหมายเพื่อบรรยายใหเหน็ความเพยีรพยายาม 
ความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของแต
ละบุคคล 
 

ดังนั้นการประเมินแฟมงาน (portfolio 
assessment) จงึเปนเทคนิคการประเมินผลทาง
การศึกษาแนวใหม ที่อาศัยหลักฐานจากการ
ประเมินผลงาน แบบฝกหดั การปฏิบัติงานเชิง
ทักษะ และเชิงวิชาการ การทาํการบานใน
หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนขอเขียนที่สะทอน
ความรูสึกเกีย่วกับตนเอง การเรียนการสอน และ
ความนิยมชมชอบในวิชาตางๆ ที่สะสมและจัดเก็บ
ในแฟมหรือในกลอง แลวทาํการวิเคราะหใหเห็น



พัฒนาการในแงมุมตางๆ เชน พัฒนาการทางภาษา 
พัฒนาการดานทักษะทางวชิาการ เปนตน ขอมูล
เหลานี้เปนขอมูลที่เกิดขึ้นจรงิในสภาวะปกติ ไมมี
ความกดดันเชนในการทําสอบ ไมมีความ
คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากการเลือกตัวอยาง
ขอสอบเพียงจาํนวนหนึ่งตามกําหนด แตเปน
ขอมูลที่เกิดขึ้นจากการทํางานในชวีิตประจําวัน 
การประเมินแฟมงานจึงเปนวิธีการที่ให
สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการทุกดานของผูเรีน
เปนรายบุคคล สามารถมองเห็นรายละเอียดของ
พัฒนาการ เหน็จุดเดนจดุดอยในกระบวนการเรีนย
รูในหลักสูตร ผูสอนและผูเรียนตางมีโอกาสที่จะ
ใชสารสนเทศในแฟมงานพฒันาตนเองได 
 

ในฐานที่ผูวิจยัเปนอาจารยทีท่ําการสอนใน
สาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาแกนิสิตที่ประกอบวิชาชีพครู
เกือบทั้งหมด ไดเล็งเหน็ความจําเปนของการ
ปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบของวิจัยปฏิบัติการ 
(Action research) ดวยความปรารถนาที่จะให
ไดมาซึ่งขอคนพบที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง
ทั้งการเรียนและการสอน สามารถใชสารสนเทศ
ของการประเมินเพื่อการพฒันาการสอนของ
ผูสอนพรอมๆ กับการเรงรัดการพัฒนาตนของ
ผูเรียน และนําความรูและทักษะสูการขยายผลการ
ใชเมื่อกลับไปทํางานในวิชาชีพครูตอไป ผูวิจัยจึง
เลือกทําวิจยัปฏิบัติการในชัน้เรียนดวยการประเมิน
แฟมงานและทําการศึกษารปูแบบการประยุกตใน
วิชาการประเมนิโครงการทางการศึกษา ซ่ึงผูวิจัย
เปนผูสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2539 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการใชรูปแบบการประเมินแฟม
งานในชัน้เรียนระดับอุดมศกึษา 

2. เพื่อศึกษาความเห็นของนิสิตตอการทําและ
ใชแฟมงานเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการสอนในขั้น
วางแผน การเฟนกิจกรรม และการประเมนิผล 

2. ไดสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการเรีนย พัฒนา
ทักษะการประเมินของผูเรียนเอง 

3. เปนแนวทางการประยุกตเทคนิคการ
ประเมินแฟมงานในระบบการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาวิชาชพีศึกษาศาสตรอีกทางหนึ่ง 
 
คําจํากัดความ 
แฟมงาน (Student portfolio) หมายถึง แฟมที่
ผูเรียนจัดเตรียมและเก็บสะสมผลงานที่ไดรับ
มอบหมายในรายวิชาตลอดภาคการเรียน และ
ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของที่ผูเรียนบันทกึไวเพื่อแสดง
ถึงความกาวหนา ความสนใจ และความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาการประเมิน
โครงการทางการศึกษา 
การประเมินแฟมงาน (Portfolio assessment) 
หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณภาพและประสิทธ
ภาพของการเรยีนรูในดานวิชาการ ทักษะการ
ทํางาน และการพัฒนาลักษณะนิสัยของผูเรยีน
เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวชิาการ
ประเมินโครงการทางการศกึษา โดยมีเกณฑและ
กําหนดสัดสวนของเกณฑไวแลวในคูมือการเรียน
วิชาการประเมนิโครงการทางการศึกษา 
 

วิธีการ 



เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 
1. แฟมเก็บรวบรวมผลงาน 
2. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมในชั้น

เรียน งานคนควา และแบบฝกหัดที่ผูสอนเปนผู
ประเมิน 

3. แบบประเมินตนเองของผูเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรยีน งานคนควา และ
แบบฝกหัด 

4. แบบสอบถามความเหน็ตอการใชแฟมงาน
นิสิต 
 
การออบแบบแฟมงาน 
เพื่อใหแฟมงานมีขอมูลที่แสดงพัฒนการและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงคัดเลือกสาระชิ้นงานที่
มีความหมายดวยการวิเคราะหจุดประสงคของ
วิชาการประเมนิโครงการทางการศึกษา และ
ปรัชญาการศึกษาของคณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวยขอมูล
และเหตุผลของการคัดเลือกดังนี ้

1. รายการสาระในแฟม 
 ประวัติผูเรียนเพื่อใหผูสอนรูจักผูเรียน

มากขึ้น ใหระบุพื้นฐานการเรียน ความสามารถ
พิเศษหรือจดุออนที่อาจมีผลตอการเรียนใน
รายวิชานี ้

 จดหมายถึงผูสอน เพื่อบอกความตั้งใจ
และความคาดหวังประโยชนจากการเรยีนวชิานี้ 

 งานคนควาที่มอบหมายใหตลอดภาค 
จํานวน 5 รายการ 

 งานกลุมชิ้นใหญ การฝกปฏิบัติการ
ประเมินโครงการ 

 ผลการสอบขอเขียน 2 คร้ัง ซ่ึงผูสอนคืน
กระดาษคําตอบและทําแผนภูมิเปรียบเทยีบผล
สอบของแตละคนกับกลุม จาํนวน 3 แผนภูม ิ

 รายงานการประเมินตนเอง พรอมวิจารณ 
 ประเมินการสอนของอาจารย 
 จดหมายสงทาย เปนความเหน็ที่มีตอการ

ทําและใชประโยชนแฟมงาน 
 สารบัญเอกสารในแฟม 

2. ประเมินความสามารถทางวิชาการที่นําไปสู
การปฏิบัติจริง (performance assessment) โดย
เลือกสถานการณที่ผูเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริง
ที่สอดคลองกับเนื้อหาผลปฏิบัติประเมินดวย
เกณฑที่กําหนด (scoring guides) ในวิชานี้
กําหนดใหผูเรยีนสรางโครงการประเมินตาม
ปญหาที่ตนสนใจเปนงานกลุม ช้ินงานที่ปฏิบัติ
ตองเริ่มตั้งแตการวางแผน การคัดเลือกปญหา การ
ออกแบบการประเมิน และเสนอโครงการประเมิน 
พรอมที่จะเสนอตอที่ประชมุได เปนงานกลุม 2-4 
คน ตามความสนใจรวมกัน 

3. ประเมินความสามารถในการใชความรูทาง
วิชาการในสถานการณที่มีความสอดคลองกับชีวิต
จริง authentic assessment เปดโอกาสใหผูเรียนได
ใชความสามารถในเชิงบูรณาการมาทําการ
วิเคราะหสังเคราะห แกปญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณจริง และมีความหมายตอผูเรียน โดย
กําหนดใหใชหลักการวเิคราะหเชิงเหตุผล (logical 
framework analysis) และการวิเคราะหขัน้ตอนใน
กระบวนการทาํงานดวย PERT ใหใชโครงการจริง
ของผูเรียน จะเปนโครงการขนาดใดก็ได แตขอให
เปนโครงการของผูเรียนเองหรือเปนโครงการที่
ผูเรียนมีสวนรวม 



4. ประเมินพัฒนาการดานทักษะ ตาม
จุดประสงคของการเรียนวิชานี้ที่คาดหวังใหผูเรียน
ไดพัฒนาทกัษะทางสังคม ทักษะการแกปญหา 
พัฒนาความคดิสรางสรรค และทักษะการสื่อสาร 
จึงมอบหมายงานที่ตองทําเปนกลุม เนนการ
ประเมินกระบวนการทํางานของกลุม แลวให
นําเสนอหนาชัน้ และประเมนิซึ่งกันและกนั 

5. ฝกทักษะการประเมินและพฒันาตนเอง ซ่ึง
เปนสมรรถภาพที่สําคัญอยางหนึ่งที่คาดหวังจาก
วิชานี้ ผูเรียนจะใชแฟมงานแสดงเจตนารมณใน
การพัฒนาตนเปนลายลักษณอักษร เปนการเขียน
บันทึก (Journals) กําหนดใหเขียนอยางนอย 2 
ฉบับ ในระยะตนภาคและปลายภาค เพื่อสะทอน
ความรูสึกพอใจและไมพอใจในผลงานที่ทํามาโดย
ตลอด 

6. การทดสอบกลางภาค ปลายภาค เปน
กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานพุทธพิิสัย ผล
การสอบเปนสารสนเทศที่จัดเก็บในแฟมเพือ่
พิจารณาสรุปผลสุดทาย 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 

1. จัดทําคูมือการเรียนการสอนวิชาการ
ประเมินโครงการทางการศกึษา โดยอาศัยสาระใน
ประมวลการเรียน ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงค
ของวิชา สังเขปเนื้อหาวิชา กจิกรรมการเรียนการ
สอน การประเมินผลการเรียน เกณฑการประเมิน 
หลักฐานเพื่อการประเมิน การตัดสินผลและให
ระดับคะแนน เอกสารอานประกอบ และตาราง
กําหนดกิจกรรมตลอดภาคเรียน 

2. ปฐมนิเทศผูเรียนในชั่วโมงแรกของสัปดาห
ที่ 1 แจงใหผูเรียนเขาใจระบบการเรียนที่ตองการ 
เนนการบรรลุวัตถุประสงคทั้ง 3 พิสัย คือ พุทธิ

พิสัย ทักษะพสัิย และจิตพิสัย เนนการฝกทักษะ
การประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง โดยอาศัยเทคนิค
การประเมินแฟมงานของตนเอง ผูเรียนใชเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดรวมกันเปนแนวทางลงขอสรุป
ระดับความสามารถหรือคุณภาพ ในการสรุปผล
การประเมินทัง้วิชา ใชสัดสวนของการประเมินแต
ละรายการดังนี้ การคนควา : งานโครงการ : การ
ทดสอบ เปน 35:25:40 รายละเอียดของเกณฑการ
ประเมินงานรายชิ้น ปรากฎในคูมือการเรยีน 

3. ช้ีแจงรายละเอยีดของการจดัทําแฟมงาน
ของแตละคน แฟมงานจะเกบ็ไวในหองทํางาน
ของผูสอน ผูเรียนสามารถเขาไปใชแฟมไดอยาง
สะดวก สามารถปรับปรุงแกไขงานใหมีคณุภาพ
มากขึ้น ผูเรียนจะใชสารสนเทศจากการประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานคนควา 
แบบฝกหัด และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ การใหคะแนน
จะใชช้ินที่ผูเรียนพอใจแลว 

4. ผูเรียนตองรับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง
กลางภาคและปลายภาค ดวยการสอบขอเขียนตาม
เงื่อนไขของการวัดความรูความเขาใจ ผูสอนทํา
การตรวจใหระดับคะแนนแลวสงกระดาษคําตอบ
คืนใหผูเรียนพจิารณาผลการสอบ แลวนําไป
ปรับปรุงแกไขตนเอง 

5. ผูเรียนเขียนบนัทึกแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็นตองการเรียนการสอนในแงมุมตางๆ ตาม
การรับรูเพื่อสะทอนภาพตนเองใหผูสอนได
พิจารณาสรางเสริมบรรยากาศในการเรยีนรวมกับ
ผูเรียน 

6. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามตาราง
กําหนดกิจกรรมตลอดภาคเรียน 



7. ผูเรียนประเมนิตนเองเมื่อส้ินภาค ขณะที่
ผูสอนประเมินผลการเรียนดวยหลักฐานจากแฟม
งาน 

8. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัดสินดวย
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และวเิคราะหผลโดย
เปรียบเทียบกบัการประเมินตนเองของผูเรียน 

9. สัมภาษณผูเรยีนอยางไมเปนทางการ และ
ใหตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ตอแฟม
งาน ซ่ึงเปนขอมูลสวนสนับสนุนหลักฐานจาก
แฟมงาน 

10. เขียนรายงานผลการวิจัย 
 

ขอคนพบการวิจัย 
บรรยากาศในชั้นเรียน 

มีนิสิต 27 คน เปนหญิง 15 คน ชาย 12 คน 
เปนนิสิตสาขาวิจัยและประเมินผล 13 คน สาขา
จิตวิทยาการศกึษาและแนะแนว 5 คน สาขา
วิทยาศาสตรการกีฬา 8 คน และสาขาพลศึกษา 1 
คน นิสิตจํานวน 26 คน เปนผูที่มีงานประจาํและ
ขอลามาศึกษาตอ มีนิสิตเพียงคนเดียวทีย่ังไมมีงาน
ประจํา แตมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
การศึกษาหลังสําเร็จปริญญาโท 

วิชาการประเมนิโครงการเปนวิชาบังคับ
สําหรับนิสิตสาขาวิจัยและประเมินผลทางการ
ศึกษา สวนนิสิตสาขาอื่นเลือกเรียนวิชานี้เปนวิชา
โท 

จากจดหมายถึงอาจารยของนิสิต พบวา 
นิสิตประมาณครึ่งที่มีความเขาใจลักษณะของวิชา
อยางสังเขป สามารถตั้งความคาดหวังไดสัมพันธ
กับวัตถุประสงคของวิชาและที่เหลือเขียนความ
คาดหวังทีก่วาง ไมไดระบใุหสัมพันธกับ
ธรรมชาติของวิชานี้อยางชดัเจน 

นิสิตสวนใหญเขาเรียนตรงเวลา (8.00 – 
10.00 น.) กิจกรรมหลักคือการบรรยาเนื้อหา มีการ
ซักถาม และใหแสดงความคิดเห็นบาง ในสวนที่
เปนงานคนควา นิสิตจะนําเสนอหนาชั้นครัง้ละ 2-
3 คน ตามแตจงัหวะของกิจกรรมหลักการซักถาม 
แลกเปลี่ยนประสบการณในชั้นเรียนมีบาง พบวา
ความถี่ที่แสดงออกขึ้นอยูกับบุคลิกของบุคคล มี
นิสิตที่มีพฤติกรรมแสดงออกอยางสม่ําเสมออยู 8 
คน สวนที่เหลือจะแสดงออกเมื่อถูกกําหนดใหพูด
เทานั้น แตอยางไรก็ตามการแสดงทาทางทีใ่ห
ความสนใจและติดตามบทเรยีนสวนใหญดมีาก 

ในการทํากจิกรรมกลุมในชั้นเรียน ผูสอนมี
ความตั้งใจใหนิสิตตางสาขาไดมีโอกาสทํางาน
รวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณที่มีความ
แตกตางตามสาขา โดยขอใหใชวิธีการนับ 1 ถึง 4 
แลวรวมกลุมผูนับ 1 กลุมผูนับ 2 กลุมผูนับ 3 และ
กลุมผูนับ 4 พบวานิสิตใหความรวมมือดีมาก และ
สามารถทํางานรวมกนัไดเปนอยางดี กิจกรรมกลุม
บางกิจกรรมใหนิสิตเลือกผูรวมงานอยางอิสระ 

จากการสังเกตการทํางานของนิสิตตองานที่
กําหดนใหวิชา นิสิตตองใชเวลานอกชั้นเรียน
ปรึกษาหารือในสวนที่เปนงานกลุม นิสิตไดมาขอ
คําอธิบายและแนะนําจากผูสอนนอกชั้นเรียน
คอนขางบอย โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงงาน
หลังจากไดรับคําวิจารณและแนะนําในแฟมงาน
ของตน นอกจากนี้ มีนิสิตขออนุญาตดูแฟมงาน
ของผูอ่ืนเพื่อศึกษางานที่มีคณุภาพ ในกรณีเชนนี้ 
ไดเปนขอตกลงในชั้นที่ทกุคนยินดีแลกเปลี่ยน
ขอมูลภายในแฟมกัน 

 
ผลการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

1. ผลการพัฒนาดานความรู 



วิธีการประเมนิพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์
ดานความรูในวิชานี้มี 3 วิธี คือ ประเมิน
งานคนควา การปฏิบัติการเสนอโครงการการ
ประเมินและการทดสอบ สรุปไดดังนี ้

1.1. งานคนควากําหนดไว 5 รายการ 
1.1.1. อานและสรุป ประวัติพัฒนาการ

ของศาสตรทางการประเมินเปนงานเดีย่ว นิสิต
สวนใหญทํางานชิ้นนี้ดวยความยากลําบาก เพราะ
ตองอานตําราภาษาอังกฤษตามที่กําหนด และยังมี
ความใหมกับศัพทเฉพาะศาสตรหลายคํา นิสิต
สวนใหญไดรับคําแนะนําแลวปรับปรุงงานใหม
จนเปนทีน่าพอใจ 

1.1.2. ศึกษาศัพทเฉพาะศาสตร นสิิต
เลือกคําจากกลุมคําที่ผูสอนเสนอไว นิสิตคนควา
หาความหมายอยางหลากหลายจากเอกสารอางอิง
ที่ตนนควาจากหองสมุดหรือแหลงความรูอ่ืนๆ 
ประมวลและนําเสอนหนาชัน้ ช้ีแจงเพิ่มเตมิเมื่อมีผู
ซักถาม นิสิตทํางานนี้กลุมละ 2-3 คน ตามจํานวน
คําในกลุมนั้นๆ งานชิ้นนี้ นสิิตมีเวลาทําหลาย
สัปดาห กําหนดการนําเสนอตามหัวขอของ
บทเรียนที่สอดคลองกับคํานั้นๆ จากการทํางาน
ของนิสิต พบวานิสิตใหความสําคัญแตกตางกัน 
บางกลุมมีความตั้งใจสูง คนควาอยางละเอยีด
ลึกซึ้ง แตบางกลุมทํางานคอนขางนอย เพียงหาคํา
แปลศัพทและคําขยายบาง ไมสามารถยกตัวอยาง
ประกอบ หรือช้ีความแตกตางหรือความคลายคลึง
ของคําตางๆ ในกลุมจากงานที่นิสิตเก็บเขาแฟม
ตนเอง และไดเห็นตวัอยางของกลุมตางๆ มีนิสิต
หลายคนขอปรับปรุงแลวสงใหผูสอนประเมิน
ใหม ซ่ึงเปนเรือ่งที่ทําไดตามขอตกลง 

1.1.3. การใหหลักวิเคราะหเชิงเหตผุล
สัมพันธในการปรับปรุงโครงการ นิสิตทํางานเปน

กลุม 3-4 คน สมาชิกกลุมไดจากการสุมโดยการ
นับ 1 ถึง 4 ดังที่กลาวมาแลว ใหเลือกโครงการที่
สมาชิกสนใจ แลวทําการแจกแจงองคประกอบใน
ตาราง logframe ผลงานชิ้นนี้ ทุกกลุมทําไดเปนที่
นาพอใจ 

1.1.4. การสรางเครือขายเสนโยงตาม
หลักการวเิคราะหโครงการแบบ PERT เปนงาน
เดี่ยวที่ตองการใหนิสิตพิจารณาโครงการที่ตน
ปฏิบัติอยู วามคีวามเหมาะสมในลําดับกจิกรรม
และพิจารณาความเหมาะสมของเวลาที่ใหไว
อยางไร เพื่อเกดิประโยชนกบัการปรับปรุง
โครงการที่ตนรับผิดชอบโดยตรง จากการตรวจ
ผลงาน พบวา นิสิตสวนใหญเลือกโครงการที่อยู
ไกลตัวและตนเองเกีย่วของนอย โดยใหเหตุผลวา 
ไมสามารถหาโครงการใกลตัว แตหลังจากที่ไดให
คําแนะนําและยกตวัอยาง เชน โครงการศึกษา
ระดับปริญญาโทของแตละคน โครงการทํา
วิทยานิพนธ โครงการลดน้ําหนัก เปนตน ทําให
นิสิตหลายคนเปลี่ยนเรื่องที่สามารถนําไปใชตอไป 

1.1.5. ศึกษาเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินจากตาํรา เพื่อใหเกดิความเขาใจในเนื้อหา
ความรูที่เปนสากล งานชิ้นนี้เปนงานเดีย่ว นิสิต
ไดรับคนละหนึ่งเกณฑ ทําการแปลและเรียบเรียง 
แลวเสนอความรูหนาชั้น โครงการนี้นิสิตสวน
ใหญทําไดดี เนื่องจากมีประสบการณมาแลงถึง 
10-12 สัปดาห 

1.2. “โครงการประเมินโครงการ” เปนงานชิ้น
ใหญที่ใหนิสิตทํางานเปนกลุมที่ตนเลือกสมาชิก
เอง ใหเวลาทํางานชิ้นนี้ 6 สัปดาห กําหนดสง
สัปดาหสุดทายของการเรียน นิสิตตอง
เตรียมพรอมเพื่อนําเสนอโครงการหนาชั้นเรียน
วิจารณ แตเมื่อถึงกําหนด พบวาไมมีเวลา จงึตัด



กิจกรรมนําเสนอไป นิสิตบางกลุมที่เตรียมตัวมา
อยางดีรูสึกผิดหวังจากการประเมินผลงานชิ้นนี้ 
พบวาคุณภาพของงานของแตละกลุมแตกตางกัน
มาก มีตั้งแตพอใชจนถึงดีมาก 

1.3. การสอบ ประกอบดวยการสอบกลางภาค
และปลายภาค แบบสอบกลางภาคเปนแบบอัตนัย 
สวนปลายภาคเปนแบบสอบปรนัยกับอัตนยั นิสิต
มีความสามารถแตกตางกนัมากทั้ง 2 คร้ัง (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน มีคา SD =11.56 และ 11.15 
ตามลําดับ) เมือ่การสอบครั้งที่หนึ่งเสร็จสิน้ลง 
นสิิตไดรับสมุดขอสอบคืนพรอมแผนภูมิแสดง
การกระจายของแตละคนในกลุม นิสิตหลายคน
แสดงความตั้งใจปรับปรุงผลการสอบของตนเอง 
และพบวานิสิตสวนใหญสามารถปรับปรุงตนเอง
ไดอยางนาพอใจ 

2. ผลการพัฒนาดานเจตคต ิ
จากการติดตามการทํางานของนิสิต สังเกต

การใชเวลาและการแกไขงานเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ของชิ้นงาน อาจกลาวไดวานิสิตมีเจตคตติอการ
เรียนวิชานี้ และมีวิธีเรียนวิชานี้อยูในระดับที่นา
พอใจ สําหรับนิสิตที่ประเมนิตนเองในบางดานใน
ระดับปานกลาง ใหเหตุผลวายังพยายามไมมากพอ 
แสดงวานิสิตมีการรับรูตนเองที่ชัดเจน และมีความ
ตั้งใจพัฒนาตนเองมากกวานี้ 

3. ผลการพัฒนาทักษะการทํางาน 
จากความกาวหนาของการทาํงานชิ้นตอช้ิน 

โดยสวนรวมแลวมีพัฒนาการโดยลําดับ ส่ิงที่พบ
อยางชัดเจน คอื การเขียนอธบิายความ การอางอิง 
ความประณีตของชิ้นงาน และการสงงานทัน
กําหนด 

 

บทบาทของแฟมงานในกระบวนการเรยีนการ
สอน 

จากรูปแบบการประเมินแฟมงานที่กําหนด
ขึ้น นิสิตในฐานะผูจดัทําและใชแฟมงาน ไดให
ขอมูลในรูปของบันทึกของนิสิตที่สะทอน
ความรูสึกไวในแฟมงาน การสัมภาษณอยางไม
เปนทางการและการแสดงความเหน็ใน
แบบสอบถามจากการวิเคราะหเนื้อหา พบวานิสิต
ทุกคนไดรับประโยชนจากแฟมงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

เสริมสรางความเขาใจในการเรียนวิชานี้ ส่ิง
ที่ไดรับคือ 

ความชัดเจนของวัตถุประสงคของการเรียน
วิชาโครงการ 

ความชัดเจนของขอบเขตเนือ้หาวิชา กาะร
ประเมินโครงการ 

เขาใจหลักการประเมินผลของวิชานี ้
ไดขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนวิชานี ้
ทรายรายละเอยีดของกิจกรรมการเรียนการ

สอนของวิชานี้ 
รูแหลงความรูที่จะคนควาเพิม่เติม 
รูภาระงานที่ตองปฏิบัติเพื่อความสมบูรณ

ของการเรียนวชิานี้ 
พัฒนาตนเอง 
สามารถวางแผนการเรียนเพือ่ใหบรรลุ

ความสําเร็จสูงสุด 
สามารถติดตามผลการทํางานของตนเอง

และรูจุดเดนจดุดอย 
ไดรับความรูเพิ่มเติมตามความสนใจของ

รายบุคคล  
มีโอกาสฝกการวางแฟนและจัดตารางการ

ทํางาน 



มีโอกาสปรับปรุงระบบการทํางาน และ
ผลงานของตนเอง 

ใหแรงจูงใจตที่อยากจะทํางาน 
ควบคุมตนเองใหตั้งใจทํางานเพราะผลงาน

ในแฟมงานมผูีอ่ืนดูดวย 
ความร็ที่เปนประโยชนตอการทํางานจาก

การทําแฟมงาน 
มีความรูการทาํแฟมงานและสามารถนําไป

ประยุกตในกระบวนการเรียนการสอนของตนย 
เขาใจลักษณะงานการประเมนิผลเพื่อการ

พัฒนาโดยใชแฟมงาน โครงการที่ผานตรวจแก
เปนตัวอยางการเขียนโครงการเพื่อจัดสัมมนาในป
การศึกษาหนา 

ไดรูปแบบเพือ่ทําแฟมงานในการเรียนภาค
ปลาย ปการศกึษา 2539 

ไดความรูที่หลากหลายจากขอมูลที่ไดศึกษา
คนควา 

สามารถประเมินตนเองและไดรับแรงเสริม
ในการเรยีน ทาํใหสนใจการเรียนมากขึ้น 

เห็นคณุคาของการสะสมผลงานอยางเปน
ระบบ 

ฝกความคิดสรางสรรคในการตกแตงแฟม 
ใชเปนแบบแผนที่ตองปฏิบัติในงานที่ได

มอบหมายอื่นๆ และสามารถติดตามงานทีไ่ดทํา
ไปแลว 

ชวยใหการทํางานอื่นๆ มีระบบมากขึ้น 
มองเห็นแนวทางในการปฏบิัติเพื่อที่จะ

นําเอาเทคนิคในการประเมนิโดยใช Portfolio ไป
ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการสอน
ของตน 

 
วิจารณ 

จากการประเมนิแฟมงานของนิสิต ผูสอน
ไดรับสารสนเทศที่ใหแรงเสริมในการพัฒนาการ
สอนหลายดาน เชน การปรบัปรุงการอธิบายสาระ
เนื้อหาบางตอนที่ซับซอน การใหเวลาแกนสิิต
นอกเวลาสอน การตรวจงานและวจิารณ 
นอกจากนี้ยังมขีอมูลที่จะนําไปปรับปรุงการสอน
คร้ังตอไป เชน แนวทางสรางแรงจูงใจในการอาน
ตําราภาษาอังกฤษแกนิสิต การปรับปรุงชิ้นงานให
มีความเปนปจจุบันที่อยูในชวีิตอยางมีความหมาย
ของนิสิต และการเพิ่มเวลาของกิจกรรมระดม
สมองในหัวขอตางๆ กอนใหนิสิตไปทํา เชนใน
กรณีที่ใหหาโครงการใกลตวั โครงการที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงชวยใหการทํางานชิน้นี้
รวดเร็วขึน้ 

จากการทําวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียนระดบั
บัณฑิตศึกษา ไดเหน็ประโยชนที่แทจริงของ
เทคนิคการประเมินแฟมงาน อยางไรก็ดี จดุสําคัญ
ที่ทําใหแฟมงานมีความหมายอยูที่การออกแบบ
หรือวางแผนกจิกรรมการเรียนการสอนและการ
สะสมขอมูล การปฏิบัติการเรียนการสอนดวย
ความตั้งใจ การใชขอมูลยอนกลัยในการพัฒนา
ตนเองทั้งของผูเรียนและผูสอน ดังนั้น จึงอาจ
กลาวไดวา การหารูปแบบการประเมินแฟมงานที่
มีประสิทธิภาพเปนงานทาทายผูสอนและนักการ
ศึกษาทุกระดบั ที่ยังตองคนหาจากการวิจยั
ปฏิบัติการอยางจริงจัง เพื่อชวยกันสรางองค
ความรูที่จะพฒันาวิชาชีพในบริบทที่หลากหลาย
ของวัฒนธรรมไทยตอไป 
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State University ไดมาใหความรูเร่ืองทางเลือกของ



เทคนิคการประเมินผลในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเมือ่วันที่ 21-23 กุมภาพนัธ 2539 แก
คณาจารยของคณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูสนใจ ในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปนโอกาสที่ผูวิจัยไดรับความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดเรียนมาโดยตรง 
นอกจากนี้ยังไดรับความเอื้อเฟอเอกสารอางอิง
จํานวนมาก 

ผูวิจัยตระหนกัในความเรงดวนของการ
พัฒนาตน เพื่อพัฒนาวิชาชพีครูในปจจุบนัอยาง
มาก มองเห็นประโยชนที่จะเกดิขึ้นแกนสิิต และ
พบวาความสําเร็จของตัวอยางการพัฒนาตนเองทั้ง
ของผูสอนและนิสิตที่ปรากฎ เปนผลของความ
รวมมืออยางตัง้ใจของนิสิตทกุคน และเปนกําลังใจ
ของการทํางานในวิชาชีพการศึกษาศาสตรรวมกัน
ดวย 
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