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บทคัดยอ  
  การจัดทําแฟมสะสมผลงาน หรือที่เรียกกันวา Portfolio สามารถทําไดทุก

ระดับ ทุกแวดวงอาชีพ และทุกวัตถุประสงค ทั้งน้ี หลักการของการจัดทําแฟมสะสม

ผลงาน คือ การสะสมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เปนระเบียบ และ

นาสนใจ เพ่ือนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะเปนหลักฐานการอางอิงในโอกาสตางๆ 

เชนเดียวกับ การจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักศึกษา ซึ่งมีความจําเปน เพราะ

นอกจากจะเปนแฟมสะสมผลงานเพื่อใชประกอบการศึกษา การรวบรวมผลงานสงให

อาจารยประเมินวัดผลการศึกษาแลว แฟมสะสมผลงาน ยังมีประโยชนสําคัญใน              

การกระตุนการสรางผลงานของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาสายวิชาชีพ ท้ังนี้เพราะ

พวกเขาจําเปนจะตองมีผลงานเพ่ือประกอบการสมัครเขาทํางานในแวดวงวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ หรือใชประโยชนในการสมัครเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้น อาจารยจึง

ควรมีบทบาทสงเสริม และกระตุนการสรางผลงานของนักศึกษาโดยใชแฟมสะสม

ผลงานดังกลาว 
 
คําสําคัญ: แฟมสะสมผลงาน 

 
Abstract 
  Portfolio preparing can be produced by all people levels, all 

professions and all objectives. The principle of portfolio preparing is to collect 

related information systematically and interestingly. It is useful especially it is 

used as the evidences referred to many occasions. Likewise, portfolio              
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preparing of students, it is necessary which not only for using in studying and 

evaluating by lecturers, but also for using as evidences applying jobs or 

further higher education. For these reasons, lecturers should promote and 

stimulate students to create workings by using portfolio. 
 
Keywords: portfolio 
 
บทนํา  
 ขอมูลสารสนเทศผานเขามาในชีวิตประจําวันของแตละคนมากมายนับไมถวน 

และมีหลากหลายรูปแบบ การจัดทําแฟมขอมูลสวนตัวหรือแฟมสะสมผลงาน หรือ 

Portfolio จึงมีความสําคัญ เพราะเปน การจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศท่ีมี                 

ความเก่ียวของกับบุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชนท่ีแตกตางกันไปตามแตจุดมุงหมาย เชน 

เพื่อจัดเก็บขอมูลของตนเองเปนความทรงจํา หรือเพ่ือสะดวกตอการนําไปใชประโยชน

ในกิจตางๆ เชน หลักฐานสําคัญประจําตัวท่ีจะตองเก็บรักษาไวตลอดชีวิต หลักฐาน

การศึกษา เปนตน หรือการเก็บขอมูลที่ เปนผลงาน หรือเกียรติประวัติเพื่อใชใน             

การสมัครงาน ศึกษาตอ ประเมินผลการทํางานในแตละวิชาชีพ เปนตน 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สระบุรี (2555) ใหขอมูลวา แฟมสะสมผลงาน เร่ิมตนขึ้นมาจากวงการอาชีพ เชน 

สถาปตยกรรม การโฆษณา การถายภาพ และวรรณกรรม เปนตน โดยผูท่ีมีอาชีพ

เหลาน้ีจะรวบรวมตัวอยางผลงานท่ีดีเดนและนาพอใจของตนเอาไว โดยงานท่ีรวบรวม

ไวนั้น ตองตอบสนองตอความตองการของลูกคา ผูใชบริการ หรือนายจางของตน สวน

แฟมสะสมผลงานของนักเรียนนั้น เปนการรวบรวมตัวอยางผลงานท่ีสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของการสอน ผลงานที่รวบรวมแสดงใหเห็นถึงความพยายาม ความกาวหนา 

และผลสําเร็จในเร่ืองตางๆ ซึ่งในการรวบรวมผลงานดังกลาว นักเรียนตองมีสวนรวมใน

การกําหนดเน้ือหาและเกณฑการคัดเลือก เกณฑตัดสินคุณภาพ ตลอดจนมีโอกาส

แสดงความรูสึกตอผลงานของตนเอง 
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 การจัดทําแฟมสะสมผลงานจึงแพรหลายไปทุกหนวยงาน แมแตนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในปจจุบัน ก็มีการจัดทําแฟมสะสมผลงานอยางเปนกิจจะลักษณะ เพื่อให

งายตอ การจัดเก็บ รวบรวมผลงาน และเปนประโยชนในการสอบเขาแขงขันในระดับ

มัธยมศึกษาเชนเดียวกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ตองมีการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

เพื่อสะสมผลงานไวสมัครเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาตอไป 

 สอดคลองกับท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหความเห็นวา 

ปจจุบัน การเรียนการสอนไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากหลักสูตรใหมได

เปล่ียนแปลงไปจาก การเนนครูเปนศูนยกลางมาเปนการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และ

จากการเรียนเปนสวนยอยมาเปนการเนนบูรณาการทักษะ และผสมผสานทักษะ

หลายๆ ดานเขาดวยกัน จึงทําใหการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย การทดสอบ

แบบอัตนัยหรือปรนัยในระหวางการเรียนหรือเม่ือส้ินสุดการเรียนแตเพียงอยางเดียวท่ี

เคยทํากันมาแตเดิม ไมสามารถครอบคลุม การประเมินผลการเรียนการสอนไดท้ังหมด 

แฟมสะสมผลงานนักเรียน จึงเปนวิธีการใหมอยางหน่ึงที่ครู อาจารย ต้ังแตระดับชั้น

อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ไดนํามาใชใน การแกปญหาดังกลาว เพราะแฟมสะสม

ผลงานอาศัยหลักการประเมินรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน ท้ังในดาน          

การเก็บรวบรวม การจัดระบบ และการวิเคราะห เพื่อใหไดขอสนเทศท่ีสอดคลองกับชีวิต

จริงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

เชนเดียวกับท่ี Cole, Ryan, Kick, & Mathies แปลโดย คัดนางค มณีศรี และ

คะนึงสุข มณีศรี (2546: 57-58) ใหความเห็นวา การใชแฟมสะสมผลงานไดรับ           

ความนิยมอยางรวดเร็วทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา บางรัฐกําหนดใหโรงเรียนใชแฟม

สะสมผลงานในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ต้ังแต ช้ันอนุบาลจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย แฟมสะสมผลงานเปนทางเลือกใหมของการวัดผลแทน              

การวัดผลแบบเดิม โดยแฟมสะสมผลงานเปดโอกาสใหประเมินผลงานในชั้นเรียน    

ของนักเรียน ที่ไมสามารถวัดผลดวยการทดสอบแบบเดิมได และสามารถสราง

ความกาวหนาทางการเรียนในหลายๆวิชา นอกจากน้ันแฟมสะสมผลงานยังใหขอมูล
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เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนแกครู นักแนะแนว นักจิตวิทยาประจํา

โรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนขอมูลเหลาน้ีจะไดจากการสังเกตนิสัย การเรียนรูของ

นักเรียน โดยดูทักษะการเรียนการทํางานจนสําเร็จ และการประเมินผลงาน สรุปไดวา 

แฟมสะสมผลงานเปนการวัดผลการเรียนรูแบบกวางและเก็บเปนหลักฐาน ใหนําไป

พิจารณาในการประชุมครูและผูปกครองประจําป เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 

 สําหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน  การที่ นักศึกษาไดมี             

การจัดทําแฟมสะสมผลงานน้ัน นับวาเปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่คณาจารยควรสงเสริมให

นักศึกษาทุกคนไดรูจักเก็บรวบรวม และนําเสนอออกมาใหนาสนใจ เหมาะสําหรับ            

การนําไปใชในการสมัครงาน หรือสัมภาษณงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักศึกษาในสาขา

วิชาชีพท้ังหลายท่ีนอกจากจะตองมีองคความรูในศาสตรที่เกี่ยวของแลว จะตองมีทักษะ

ในการฝกปฏิบัติทางวิชาชีพท่ีเขมขนเปนที่ประจักษ ดังนั้นการจัดทําแฟมสะสมผลงาน

ของนักศึกษาจึงมีความจําเปนอยางย่ิงยวด เพ่ือใชเปนหลักฐานในการสมัครงานใน

วิชาชีพท่ีเก่ียวของ หรือเพ่ือใชประกอบการไดรับพิจารณาศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

ประเภทของแฟมสะสมผลงาน 

 สําหรับประเภทของแฟมสะสมผลงาน ไมมีการกําหนดแบงประเภทท่ีชัดเจน

ตายตัว โดยนักวิชาการไดใหความเห็นที่หลากหลาย ดังน้ี  

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สระบุรี (2555) จําแนกแฟมสะสมงานแบงออกเปน 5 ประเภทคือ  

1. แฟมสะสมงานสวนบุคคล (Personal portfolio) เปนแฟมที่แสดงขอมูล

เก่ียวกับเจาของแฟม เชน พรสวรรค กีฬา งานอดิเรก สัตวเล้ียง การทองเที่ยว และ          

การรวมกิจกรรมชุมชน  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

5 

2. แฟมสะสมงานเชิงวิชาชีพ (Professional portfolio) เปนแฟมที่แสดงผล

งานเกี่ยวกับอาชีพ เชน แฟมสะสมงานเพ่ือใชในการสมัครงาน แฟมสะสมงานเพื่อเสนอ

ขอเลื่อนระดับ  

3. แฟมสะสมงานเชิงวิชาการ (Academic portfolio) หรือแฟมสําหรับ

นักเรียน (Student portfolio) เปนแฟมที่แสดงผลเก่ียวกับการเรียนการสอน เชน แฟม

สะสมงานเพ่ือใชประเมินผล การผานจุดประสงคการเรียนรู แฟมสะสมงานเพ่ือใช

ประกอบการประเมินผลปลายภาค/ปลายป  

4. แฟมสะสมงานสําหรับโครงการ (Project portfolio) มีลักษณะคลาย

ภาพยนตร สารคดี โดยเปนแฟมที่แสดงถึงความพยายามหรือขั้นตอนการทํางานใน

โครงการหน่ึงๆ หรือในการศึกษาสวนบุคคล (Independent Study) เชน แฟมโครงงาน

วิทยาศาสตร ในแฟมประกอบดวยภาพของวัสดุอุปกรณที่ใช และ แสดงขั้นตอนตางๆ 

ในการดําเนินงานจนไดผลผลิตที่ตองการ  

5. แฟมสะสมงานนักเรียน เปนแฟมสะสมงานของนักเรียนแตละคน ท่ีแสดง

ถึงความสามารถ จุดเดน จุดดอย ความสําเร็จ ตลอดจนพัฒนาการในการเรียนรูของ

นักเรียน  

ดาน ชวลิต ชูกําแพง (2555) จําแนกประเภทแฟมสะสมผลงานอยางละเอียด 

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจุดประสงคท่ีจัดทําข้ึน โดยมีการจําแนกลักษณะของแฟมสะสมผลงาน

เปนหลายลักษณะ ดังน้ี 

จําแนกตามบุคคล 

1. แฟมสะสมผลงานสวนบุคคล (Personal portfolio) เปนแฟมท่ีแสดงถึง

บุคลิกภาพสวนตัวของนักเรียนแตละคน ทําใหครูรูจักความสามารถพิเศษ ความสนใจ 

ความถนัดตามธรรมชาติของผูเรียนเพ่ือเปนประโยชนในการแนะแนวการศึกษา ภายใน
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แฟมประกอบดวยภาพกิจกรรมตางๆ นอกโรงเรียนท่ีนักเรียนทําเมื่อมีเวลาวาง เชน งาน

อดิเรกท่ีชอบ ดนตรี กีฬา และงานศิลปะ เปนตน 

2. แฟมสะสมผลงานของโครงการตาง ๆ (Project portfolio) เปนแฟมท่ีแสดง

ถึงความพยายามทํางานตามโครงการจนประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

การศึกษารายงานบุคคล (Independent study) เชน แฟมสะสมผลงานโครงการ

วิทยาศาสตร ในแฟมประกอบดวยความเปนมา จุดประสงคของโครงการ ขั้นตอนใน

การดําเนินงาน วัสดุอุปกรณท่ีใช และผลงานที่เกิดขึ้น เปนตน 

3. แฟมสะสมผลงานทางวิชาการ (Academic portfolio) หรือแฟมสะสม

ผลงานของนักเรียน (Student portfolio) เปนแฟมท่ีแสดงถึงความรูความสามารถใน

การเรียนรูของนักเรียนตามหลักสูตร เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประเมินผลการเรียน ซึ่ง

สามารถจัดทํารูปแบบตางๆ กัน ดังนี้ 

     3.1 แฟมสะสมผลงานของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยจัดทําเปนรายวิชา 

หรือจัดทําแบบ บูรณาการ รวมหลายวิชาก็ได ใน 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปการศึกษา 

โดยใหนักเรียนเลือกผลงานที่ดีเดนของแตละวิชามาเก็บสะสมไว ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

เชน ป.1 – ป.4 หรือ ป.4 – ป.6 เพื่อใหเห็นพัฒนาการในชวงระยะเวลาดังกลาว 

     3.2 แฟมสะสมผลงานของช้ันเรียน เพื่อเก็บสะสมผลงานท่ีแสดงถึง

ภาพรวมของความสําเร็จในช้ันหรือการทํากิจกรรมของนักเรียนทั้งหอง เชน กิจกรรม 

การแสดงละคร กิจกรรมกีฬา 

     3.3 แฟมสะสมผลงานของโรงเรียน เพ่ือเก็บสะสมผลงานท่ีแสดงถึง

ความสําเร็จในดานการศึกษาของโรงเรียน เชน กิจกรรมการประกวดของโรงเรียน 

4. แฟมสะสมผลงานวิชาชีพ (Professional portfolio) เปนแฟมท่ีแสดงความรู

ความสามารถของบุคคล อาจทําไดโดยบุคคลหลายฝาย เชน การสะสมแฟมผลงานเพ่ือ

การเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา แฟมสะสมผลงานเกี่ยวกับการฝกสอน แฟมสะสม
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ผลงานของครูเพื่อประเมินเล่ือนข้ัน หรือแฟมสะสมผลงานของพนักงาน เพ่ือประโยชน

สําหรับนายจางตรวจสอบพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 

จําแนกตามระดับของการจัดทําแฟมสะสมงาน  

1. แฟมสะสมผลการดําเนินงานระหวางดําเนินการ (Working portfolio) เปน

แฟมท่ีอยูระหวางการสะสมรวบรวมชิ้นงาน ที่ผูเรียนสรางขึ้นจากการเรียนการสอน ท่ี

สอดคลองกับสภาพการเรียนจริง (Authentic Learning) อาจจะเปนผลงานท่ียังทําไม

เสร็จหรือทําเสร็จแลวและผาน การประเมินโดยบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของแลว แตยังมิได

คัดเลือกผลงานท่ีพอใจ การจัดเก็บยังไมเปนระบบ จึงไมใชแฟมสะสมผลงานท่ีสมบูรณ 

2. แฟมสะสมผลงานที่สมบูรณ (Final portfolio หรือ Portfolio evidence) 

เปนแฟมท่ีผูเรียนคัดเลือกงาน เพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ เชน เลือกงานช้ินที่ดีท่ีสุด 

งานแสดงความกาวหนางานท่ีตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู หรือตอบสนอง

ความสามารถทางดานสติปญญาท่ีหลากหลาย เปนแฟมที่แสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนาและความสําเร็จในการเรียน สามารถใชเปนหลักฐานในการตัดสินผล 

การเรียนรู สามารถนําแฟมสะสมผลงานฉบับสมบูรณมาจัดนิทรรศการ เพ่ือแสดงให

ผูอ่ืนไดชม ดวยเหตุน้ีบางทีจึงเรียกวา Showing portfolio 

จําแนกตามลักษณะธรรมชาติของวิชา 

การจัดทําแฟมผลงานนักเรียนสามารถจําแนกตามลักษณะธรรมชาติของวิชา 

ได 2 ประเภท ดังน้ี 

1. แฟมสะสมผลงานที่แสดงถึงความกาวหนาของนักเรียน (Progress 

portfolio) เปนการเก็บสะสมผลงานในวิชาทักษะที่ตองการใหนักเรียนฝกฝน หรือทําซํ้า

ในเร่ืองน้ันอยางตอเนื่อง จนเกิด ความชํานาญ เชน แฟมสะสมผลงานการคัดลายมือ 

เรียงความ งามศิลปะ เปนตน แฟมสะสมผลงานประเภทนี้จะแสดงใหผูอ่ืนไดรับรูถึง

พัฒนาการความกาวหนา ในเร่ืองที่ฝกฝนตามจุดประสงคของหลักสูตร 
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2. แฟมสะสมผลงานท่ีแสดงถึงความรอบรูของผูเรียน (Mastery portfolio) 

เปนการเก็บสะสมผลงานในวิชาที่นักเรียนตองศึกษาคนควา ทดลองปฏิบัติ เพ่ือสราง

องคความรู หรือแสดงออกถึงความรอบรูในเร่ืองตางๆ เชน แฟมสะสมผลงานกลุมสราง

เสริมประสบการณชีวิต แฟมสะสมผลงานประเภทน้ีจะแสดงออกถึงความรอบรูท่ี

หลากหลายของนักเรียนตามจุดประสงคของหลักสูตร 

 จําแนกตามจุดประสงคการนําไปใชเปน 3 ลักษณะ  

    1. แฟมสะสมผลงานถาวร (Permanent) เปนการเก็บขอสนเทศท้ังหมด

ของผูเรียนไว ทําใหเห็นภาพของนักเรียนแตละคนอยางชัดเจน ตัวอยางผลงานจะถูก

คัดเลือกมาอยางดี แฟมนี้จะทําใหทราบประวัติสวนตัว สุขภาพนักเรียน การพัฒนาการ

ของนักเรียน การเปล่ียนแปลงของเจาของแฟมทั้งการเรียนและความสามารถของ

นักเรียน แฟมนี้จะใชติดตัวในการเรียนช้ันสูงตอไป หรือใชเปนหลักฐานในการติดตอ

หรือใชในการสมัครงาน 

    2. แฟมสะสมผลงานความกาวหนา (Works in progress) เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของนักเรียน แสดงใหเห็นถึง

ความพยายาม ความกาวหนา รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีหลักฐานใน      

การจัดระบบขอมูล มีเกณฑในการคัดเลือกผลงานและมีเกณฑในการตัดสินคุณคา

จะตองสะทอนใหเห็นถึงสภาพเจาของแฟมในการพัฒนาความกาวหนาในดาน

ความสามารถ เจตคติ ทักษะ ความคาดหวัง 

    3. แฟมสะสมผลงานปจจุบัน (Current year) เปนแฟมสะสมงานท่ีใช

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนรวมกับการสอบวัดอ่ืนๆ เปนแฟมท่ีบอกถึง

ความสามารถของนักเรียนแตละรายวิชา ทําใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายวิชา

และความกาวหนา ชิ้นงานท่ีสะสมในแฟมผลงานตองไดรับการคัดเลือกโดยยึดเกณฑท่ี

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และสอดคลองกับหลักการจัดการเรียน การสอน 

สะทอนใหเห็นสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอีก  

 จะเห็นได นักวิชาการแตละคน แบงประเภทของแฟมสะสมผลงานแตกตางกัน 

ทั้งน้ี ยอมแตกตางกันตามวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน เน่ืองจากแฟมสะสมผลงาน 
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สามารถนําไปใชไดในทุกวัย ทั้งในระดับเด็ก (ระหวางการศึกษา) และระดับผูใหญ      

(การทํางาน) ทุกแวดวงวิชาชีพ และทุกระดับ ท้ังระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงาน  
หลักการจัดทําแฟมสะสมผลงานในระดับอุดมศึกษา 

สําหรับการจัดทําแฟมสะสมผลงานในระดับอุดมศึกษาเพ่ือใชประกอบการ

สัมภาษณงานหรือการสมัครเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยทั่วไปในแฟมสะสมผลงานจะ

ประกอบดวย หลักฐานดานการศึกษา คือ ใบปริญญาบัตร ระเบียนผลการศึกษา เกียรติ

บัตร ประกาศนียบัตรท่ีแสดงถึงการไดรับรางวัลจากกิจกรรมหรือการไดเขารวมอบรม

กิจกรรมใดๆ คําส่ังของคณะ หรือมหาวิทยาลัย เหรียญรางวัล ภาพกิจกรรม หรือผลงาน

ท่ีไดทําและมีคุณคา สามารถเผยแพรไดจากการศึกษาในรายวิชาใดก็ตาม ขอมูล

ท้ังหมดน้ีสามารถนํามาเปนหลักฐานประกอบการสัมภาษณเพ่ือการศึกษาตอใน

ระดับสูงขึ้นไป หรือใชในการสมัครงานได 

เมื่อมีขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสําหรับการนํามาจัดในแฟมสะสมผลงานแลว 

การเรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมูนับวาเปนส่ิงท่ีจําเปน และความคิดสรางสรรค         

ความเรียบรอย และความสะอาด ในการนําเสนอผลงานแตละช้ินก็ถือเปนส่ิงจําเปนท่ี

ขาดเสียมิได เพราะจะตองสะดุดตา เปนท่ีนาสนใจตอผูสัมภาษณ  

1. ควรเลือกใชแฟมท่ีมีขนาดไมใหญหรือมีนํ้าหนักมากนัก และควรมีสีเรียบ ดู

เปนทางการ หากมีขอมูล หลักฐานจํานวนมาก ควรเลือกเฉพาะท่ีสําคัญและคิดวามี

ความนาสนใจ เหมาะสมกับตําแหนงและคุณสมบัติที่สมัคร ไมใชเลือกมาทั้งหมด และ

ไมใชแฟมขนาดใหญจนเกินไป เพราะจะทําใหมีนํ้าหนักมาก ไมสะดวกตอการถือของผู

สัมภาษณ  

    นอกจากนี้ แฟมสะสมผลงาน ควรใชสีท่ีดูสุภาพ นาเช่ือถือ เชน สีดํา สีเทา 

สีน้ําตาล เปนตน หากมีรูปภาพควรเปนรูปที่ดูเรียบรอย มีความคิดสรางสรรค ไมควร

เลือกรูปท่ีเปนการตูน หรือดูเกาจนเกินไป แฟมสะสมผลงานควรมีความสะอาด

เรียบรอย ถือเปนการใหเกียรติตอผูสัมภาษณดวย 

2. หนาแรกของแฟมควรมีขอมูลเบื้องตนของเจาของแฟม เปนลักษณะประวัติ

สวนตัว (Resume หรือ Personal data) โดยท่ัวไปจะประกอบดวย รูปถายหนาตรง
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ขนาด 1.5 น้ิวหรือ 2 น้ิว แตงกายเรียบรอย เปนทางการ ติดไวตรงมุมขวาบนของ

กระดาษ ชื่อ-สกุล  วัน เดือน ป เกิด อายุ  เชื้อชาติ สัญชาติ โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

อีเมล ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับตามระยะเวลา เร่ิมจากคร้ังหลังสุดเปนตนไป) 

ประวัติการทํางาน (เรียงลําดับตามระยะเวลา เร่ิมจากคร้ังหลังสุดเปนตนไป) โดยหนา

แรกท่ีจะเปนขอมูลเบื้องตนใหกับผูสัมภาษณนี้ ควรเปนลักษณะสรุปยอใหอยูในหนา

เดียวขนาด A4 การใชขนาดอักษร ควรใชขนาดที่อานงาย ดูเปนทางการ  

    สําหรับการจัดรูปแบบ การยอหนา ควรจัดใหมีความเหมาะสม นาอาน 

เรียบรอย และควรจะคํานึงถึงการสะกดคํา ไมควรปรากฏคําที่เขียนผิด เพราะจะแสดง

ถึงความสะเพรา ไมรอบคอบของผูสมัคร ทําใหพลาดโอกาสในการสมัครเขาเรียนตอ

หรือการสมัครเขาทํางานได 

3. เกียรติประวัติและผลงาน  อาจแยกเปนระหวางเรียน  และระหวาง            

การทํางาน ขึ้นอยูกับขอมูลที่มี เรียงลําดับตามระยะเวลา เร่ิมจากคร้ังหลังสุดเปนตนไป 

4. บุคคลอางอิง เปนคนท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับเจาของแฟมได โดยทั่วไป

จะเปนบุคคลท่ีมีตําแหนง อาชีพที่ม่ันคง นาเชื่อถือ โดยมีขอมูล คือ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ท่ี

ทํางาน โทรศัพท อีเมล แตการจะไดช่ือบุคคลอางอิงมานั้น จะตองขออนุญาตบุคคล

นั้นๆ กอน ไมควรเอามาอางโดยพลการ 

5. กระดาษที่ใชควรใชสีสุภาพ เชน สีขาว ครีม เหลืองออน ชมพูออน หรือถามี

พื้นหลัง พ้ืนหลังควรมีรูปแบบท่ีดูดี มีการออกแบบท่ีเหมาะสม ไมฉูดฉาด หรือเลือกรูปที่

ดูไมเหมาะสมการเลือกใชสีพ้ืนหลัง ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับตัวอักษร ไมควรให

ตัวอักษรกลืนกับพื้นหลัง 

6. ควรเลือกเอกสาร เชน เกียรติบัตร คําส่ัง บันทึกขอความ รูปถายประกอบ

ขอความท่ีเกี่ยวของกับงานที่ไปสมัคร เชน งานดานวิทยุ ก็ควรเปนเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการทํางานวิทยุท่ีผานมา หรือมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ แฟมขอมูลจึงควรมี

การปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา โดยดูความเหมาะสมและคุณสมบัติของงานที่สมัคร 

7. ในการจัดเอกสาร หลักฐานเพ่ือการจัดทําแฟมสะสมผลงานน้ัน ควร

คํานึงถึงจุดมุงหมายหรือลักษณะงานท่ีตนประสงคจะเขาทํางานดวย เพื่อใหผู
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สัมภาษณไดเห็นความเกี่ยวของของประสบการณ ผลงานกับความตองการของ           

ผูสัมภาษณ  

8. ขอมูลท่ีเปนเกียรติบัตร ควรเรียงลําดับตามความสําคัญ เกียรติประวัติ

ผลงานซึ่งปรากฏผานทางเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรมีเน้ือหา ท่ีมา ลักษณะ

กิจกรรมท่ีแตกตางกัน อาจเปนผลงานระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือระดับหมูบาน 

ควรเรียบเรียงเอกสารตามความสําคัญกอน – หลัง เพ่ือดึงดูดผูสัมภาษณ เพราะโดย

สวนใหญ ผูสัมภาษณจะสนใจพลิกเปดแฟมสะสมขอมูลสวนตัวจากดานหนาไป

ดานหลัง 

9. สารสนเทศท่ีเปนรูปถาย ควรระบุท่ีมา กิจกรรม เมื่อไร ท่ีไหน อยางไร เม่ือมี

กิจกรรมจัดข้ึนท่ีใด ควรมีการรวบรวมรูปถายท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเหลาน้ัน มา

จัดทําเปนเอกสารแสดงดวย โดยเลือกรูปถายท่ีมีรูปของตนเอง เนนใหเห็นการกระทํา

กิจกรรมน้ันๆ ติดบนกระดาษขนาด A4 และมีการบรรยายใตภาพวามีหนาท่ีใดใน

กิจกรรม กิจกรรมอะไร จัดขึ้นเมื่อไร ท่ีไหน 

10. หากขอมูลมีหลายลักษณะ ใหจัดเรียงเปนหมวดหมู โดยเกียรติบัตร      

รูปถายควรอยูดานหนาสวนคําส่ังอาจอยูดานหลัง เพื่อดึงดูดความสนใจ 

       การจัดเรียบเรียงขอมูลสารสนเทศซึ่งมีอยูมากมายหลายลักษณะน้ัน ควร

จัดใหเปนหมวดหมู ส่ิงใดท่ีเปนส่ิงท่ีดูงาย เขาใจงาย นาสนใจ ควรเรียงลําดับไว

ดานหนา หากเปนลักษณะเอกสารคําส่ัง บันทึกขอความทางราชการ ซ่ึงตองใชเวลาใน

การอาน ควรมีการเขียนเนนไว (Highlight) เพื่อใหสะดุดตาและทําใหผูสัมภาษณเห็น

แลว เขาใจไดทันที 

       สําหรับการจัดเรียงเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตร โดยทั่วไปจะมี

ลักษณะเปนขนาด A4 อยูแลว จึงสามารถนําใสแฟมไดทันที และควรจัดใหสามารถอาน

ไดงาย เรียงตามลําดับ หากลักษณะเกียรติบัตรมีขนาดเล็ก อาจติดไวบนกระดาษ A4 

ในแนวต้ัง แลวจัดเรียงใสแฟม 

        ในกรณีที่เกียรติประวัติเปนผลงานท่ีไมสามารถจัดเก็บในแฟมขอมูลได 

เชน ถวยรางวัล โลรางวัล เหรียญรางวัล หรือเปนเกียรติประวัติท่ีเปนของสวนรวมไม
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สามารถนํามาเปนของตัวเองได ใหใชรูปถายเปนขอมูลสารสนเทศแทน โดยถายรูปไว 

และระบุแหลงที่มา  

11. ในเอกสารขอมูลท่ีมีลักษณะเปนแผนซีดี วีซีดี หรือดีวีดี ควรเขียนระบุวา

เก่ียวกับอะไร ทําขึ้นเพ่ืออะไร ในรายวิชาหรือเพ่ือประกวดกิจกรรมใด เมื่อไร ไวท่ีหนา

แผน และติดไวบนกระดาษ โดยบนกระดาษควรระบุรายละเอียดดังกลาวอีกคร้ัง หากมี

ที่วางควรมีรูปภาพประกอบ ซึ่งเปนภาพจากกิจกรรมที่สืบเนื่องจากแผนดิสกน้ันๆ และ

การติดแผนดิสกน้ัน ไมควรจัดวางโดยบังเนื้อหาที่ระบุกิจกรรมบนกระดาษ  

12. ขอมูลบนเอกสารควรมีการจัดพิมพเรียบรอย เพื่อใหนาอาน สวยงาม

ขอมูลที่พิมพบนเอกสาร ควรมีลักษณะเรียบรอย ถูกตอง อานงาย อาจพิมพเปนสี

เพ่ือใหนาสนใจมากขึ้น 

13. แฟมสะสมขอมูล ท้ังตัวแฟม เน้ือหา แผนพลาสติกท่ีสอดใสกระดาษ ไม

ควรยับยูยี่ ไมฉีกขาดควรมีความเรียบรอย สะอาด นาดู 

14. หากในกรณีท่ีจัดทําแฟมสะสมขอมูลสวนตัว เพ่ือเก็บเปนความทรงจํา

และเปนความภาคภูมิใจของตัวเอง ก็อาจจะจัดแฟมขอมูลไดตามความตองการ  
ประโยชนของการจัดทําแฟมสะสมผลงานในกรณีเพื่อใชประกอบการสัมภาษณ
งานหรือศึกษาตอ 

การจัดทําแฟมสะสมผลงานมีประโยชน คือ เพ่ือสะดวกในการกรอกขอมูล

สมัครงาน ซึ่งโดยสวนใหญ จะตองมีการแสดงหลักฐานประกอบการสมัครงานดวย เชน 

ระเบียนผลการเรียน เกียรติบัตรแสดงการทํากิจกรรมนอกหองเรียน ดังนั้นผูสมัคร

สามารถนําขอมูล หรือเอกสารจากแฟมขอมูลมาแสดงไดทันที และสามารถปองกัน

ปญหาเอกสารสูญหายได นอกจากนี้ โดยทั่วไป เวลาสัมภาษณงาน ผูสมัครนิยมถือ

แฟมเขาไปดวย เพราะเม่ือมีการสัมภาษณเกี่ยวกับผลงานท่ีผานมา ก็จะสามารถนํา

ผลงานออกมาใหผูสัมภาษณพิจารณาประกอบ ตลอดจนจะเปนเคร่ืองเตือนตนเองวา

จะพูดใหขอมูลผูสัมภาษณเพ่ิมเติมอยางไร โดยไมหลงประเด็น 
แนวทางการสงเสริมนักศึกษาใหจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

อาจารยควรชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแฟมสะสมผลงาน โดย

จะตองบอกใหนักศึกษาเขาใจวาบัณฑิตจบใหมโดยท่ัวไป อาจจะมีขอเสียเปรียบคนที่มี
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ประสบการณในการทํางานมาบางแลว โดยเฉพาะเวลาสมัครงาน ดังนั้น การทําผลงาน

ในระหวางที่ทํากิจกรรมนั้น เปนส่ิงสําคัญยิ่ง และผลจากการทํากิจกรรมก็จะมีปรากฏ

ออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ไดรับเกียรติบัตร เงินรางวัล ถวยรางวัล ดังน้ัน จึงควรมี         

การจัดเก็บเอาไวเพ่ือความภาคภูมิใจของตนเอง และเพ่ือประโยชนในอนาคตของ

เจาของแฟมขอมูลดวย 

การจัดทําแฟมสะสมผลงานสวนบุคคลยังมีสวนกระตุนใหนักศึกษาสนใจทํา

กิจกรรม นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเห็นเพ่ือนรอบตัว

ทํากิจกรรมและมีหลักฐานปรากฏในรูปแบบตาง ๆ จัดเก็บในแฟมขอมูล เพ่ือนรอบขาง

ก็จะเกิดแรงกระตุนสนใจท่ีจะทํากิจกรรมดวยเชนเดียวกัน สอดคลองกับความคิดเห็น

ของวิทยากร เชียงกูล (2549: 41) ที่ใหความเห็นไววา นักเรียน นักศึกษาท่ีประสบ

ความสําเร็จ ไมไดเพียงเพราะเขามีอุปนิสัยในการศึกษาและเทคนิคการเรียนรูท่ีดีเทาน้ัน 

แตเปนเพราะเขามีแรงจูงใจสูง น่ันก็คือ เขาตองการท่ีจะเรียนรู เพราะเขาอยากรูอยาก

เห็น อยากมีความรูหรือมีความทะเยอทะยานอยากไปประกอบอาชีพดานน้ันดานน้ี 

อยากเรียนระดับสูงข้ึน อยากกาวหนา อยากประสบความสําเร็จในชีวิต 

 นอกจากน้ี นักเรียน/นักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญน้ัน มักเปนบุคคล

ท่ีทราบเก่ียวกับความกาวหนาของตนเองอยางชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแฟมสะสม

ผลงาน จึงถือเปนเคร่ืองมือสําคัญอันหนึ่งท่ีใชประกอบการเรียนรูของนักศึกษา 

นักศึกษาจึงไมควรละเลยในการจัดทําแฟมสะสมผลงาน โดยมีอาจารยเปนผูสงเสริม 

คอยแนะนําชี้แนะ ทั้งนี้เพ่ือกระตุนการเรียน การสรางผลงานทั้งในและนอกหองเรียน 

เพื่อเปนใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาข้ันสูงของนักศึกษาตอไป 

 
บทสรุป 

คําวา “แฟมสะสมผลงาน” หลายคนอาจฟงดูแลว รูสึกคอนขางเปนทางการ

และเปนเร่ืองคอนขางไกลตัว แตในความเปนจริง ในชีวิตประจําวัน เราทุกคนตางควร

ทําแฟมสะสมผลงานไวประจําตัว เพ่ือการจัดเก็บเอกสารสําคัญและมีประโยชนอยาง

เปนระบบ และสามารถหยิบใชไดทันทีเมื่อตองการ ตัวอยางเชน แฟมสะสมท่ีจัดเก็บ

เอกสารสําคัญ อาทิ ทะเบียนบาน หลักฐาน การ สมรส หลักฐานทางการเงิน หรือแฟม
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สะสมผลงานดานการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เปนตน 

โดยหลักการจัดทํานั้น ไมไดซับซอนหรือยุงยากแตอยางใด ขึ้นอยูกับประเภทของแฟม

สะสมผลงาน และการนําไปใชประโยชน โดยท่ัวไปอาศัยหลักการจัดลําดับความสําคัญ

ของเอกสารและจัดเก็บตามลําดับเวลาท่ีเหมาะสม สําหรับแฟมสะสมผลงานของ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ัน วัตถุประสงคหลักคือ การจัดเก็บผลงานอยางเปน

ระบบระเบียบเพ่ือประโยชนในการเปนหลักฐานสมัครเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ

ไวใชสมัครงานตามวิชาชีพท่ีถนัดและสนใจ โดยเฉพาะวิชาชีพที่ตองอาศัยทักษะและ

ประสบการณ การมีขอมูล สารสนเทศ ตลอดจนหลักฐานในแฟมสะสมผลงาน เพ่ือ

นําไปแสดงตอบริษัทหรือผูจางงาน มีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือเปนเคร่ืองยืนยันถึง

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงที่สมัคร และงายตอ       

การตอบรับเขาศึกษาตอหรือทํางานจากสถาบันหรือองคกรท่ีตนเองตองการตอไป 

ในขณะเดียวกัน การจัดทําแฟมสะสมผลงาน ยังสามารถกระตุนการสราง

ผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยอาจารยจะตองแสดงบทบาทสําคัญ ชี้ให

นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญและเสนอแนะแนวทางการดําเนินการจัดทําแฟมสะสม

ผลงานตอนักศึกษาต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา ทําใหพวกเขามองเห็นภาพอนาคตที่แตละ

องคกรตองการประสบการณจากการทํางานและประสบการณการฝกปฏิบัติจริง

ระหวางการศึกษาของพวกเขา แฟมสะสมผลงานจะเปนเสมือนใบเบิกทางสําคัญใน   

การกาวสูแวดวงวิชาชีพที่เต็มไปดวยการแขงขัน นักศึกษาจึงจําเปนตองสรางผลงาน

ของตนเอง สะสมไวเปนหลักประกัน ตั้งแตเร่ิมตนการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

ตลอดจนมีการจัดเก็บหลักฐานในแฟมสะสมผลงานอยางเปนระบบและนาสนใจ เพื่อ

ดึงดูดใหสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เห็นถึงความสามารถและตกลงรับเขา

ศึกษาตอหรือตอบรับเขาทํางานในที่สุด 
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