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ช่ืองานวิจยั :   การประเมินผลการสอนรายวิชาโครงงานภาษาองักฤษโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานของ
นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ  ชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แลว้เสร็จเม่ือ :  พฤษภาคม  2557 

คาํสาํคญั: การประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน การสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน โครงงาน
ภาษาองักฤษ 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินแฟ้มสะสมผลงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
สอนรายวิชาโครงงานภาษาองักฤษโดยใช้การประเมิน 4 ประเภท คือ การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน การประเมินโดยครูสอนภาษาองักฤษ และการประเมินโดยผูป้กครอง  2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพ่ือประเมินผลการทําโครงงาน
ภาษาองักฤษ   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1)  แผนการสอนท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมตาม
แนวการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานจาํนวน 8 แผน   2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 4 แบบ 
ได้แก่   แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยตนเอง   แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยเพื่อน  
แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโดยครูสอนภาษาองักฤษ และ    แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
โดยผูป้กครอง  3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานเพื่อประเมินผลการทาํ
โครงงานภาษาอังกฤษ     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้ นปีท่ี  4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานภาษาองักฤษ  466 475 (English 
Project Works) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ใชเ้วลาในการทดลอง 8   สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ  คาบละ 60 นาที   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย  ( )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
1. การประเมินแฟ้มสะสมผลงานในภาพรวมจากการประเมินทั้ง 4 ประเภทอยูใ่นระดบัดี   

หากพิจารณาการประเมินแต่ละประเภทพบว่าผลการประเมินตนเองอยูใ่นระดบัดี  การประเมินโดย
เพื่อนอยู่ในระดบัดีมาก การประเมินโดยครูสอนภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี  และการประเมินโดย
ผูป้กครองอยูใ่นระดบัดีมาก    

2. ความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาต่อการใชแ้ฟ้มสะสมผลงานอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 
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Abstract 

The objectives of the research were 1) to evaluate the portfolios which was one part of 
English Project Works course using four types of evaluation: self-evaluation, peer-evaluation, 
English teacher evaluation, and parent evaluation 2) to study students’ satisfaction toward 
portfolios to evaluate their English project works. The instruments used in this research were as 
follows: 1) eight of project based instruction lesson plans;   2) four types of portfolio evaluation 
forms which are self-evaluation form, peer-evaluation form, teacher evaluation form, and parent 
evaluation form and 3) a satisfaction survey questionnaire toward using a portfolio for the 
assessment. The samples were 40 fourth-year undergraduate students, majoring in English, 
Faculty of Education, Silpakorn University, who enrolled in a 466 475 (English Project Works 
course in the first semester of the academic year 2012 using purposive sampling technique. The 
study was conducted in 8 weeks, 2 periods per week, 60 minutes for each period. The data were 
analyzed by percentage (%), mean ( ), and standard deviation (S.D.).  

The results were as follows: 
1. The overall portfolio evaluation was indicated at a good quality.  Also, four different 

types of evaluation were identified: Students evaluated their own portfolios as a good quality. The 
peer evaluation indicated an excellent quality of the portfolios. The portfolio evaluation of 
English teachers indicated a good quality. Moreover, the parent evaluation indicated an excellent 
quality of the portfolios.   

2. The students’ overall satisfaction toward the use of portfolios to evaluate their 
English project works was at the highest level. 
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