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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนากจิกรรมการประเมนิทางเลอืกในกลุ่มวชิาเพิม่เตมิสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม
การประเมินทางเลือกกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชากร 
คือ ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำานวน 3 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำานวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการอบรมการ
พัฒนากิจกรรมการประเมินทางเลือก กิจกรรมการประเมินทางเลือกในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำานวน 6 รายวิชา กิจกรรมการประเมินรวม 33 กิจกรรม 129 
เกณฑ์การประเมิน มีค่าดัชนีความเหมาะสม อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แบบประเมินความสอดคล้องของ
กิจกรรมการประเมินทางเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน มีค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 0.51-1.00 มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการประเมินทางเลือก ได้ 33 กิจกรรม การประเมินรวม และ 129 
เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 กิจกรรมการประเมิน 47 เกณฑ์การประเมิน 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 10 กจิกรรมการประเมนิ 38 เกณฑก์ารประเมนิ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 12 กจิกรรม 
การประเมิน 44 เกณฑ์การประเมิน
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการประเมินทางเลือก โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ) = 4.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผลมีค่า
เฉลี่ย สูงที่สุด (µ) = 4.88 รองลงมา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (µ) = 4.77 และ ด้านการใช้สื่อ
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (µ) = 4.38

คำ�สำ�คัญ: การประเมนิทางเลือก การประเมนิผลการปฏบิตั ิการประเมนิผลตามสภาพจรงิ การประเมนิ
ผลจากแฟ้มสะสมงาน

Abstract 
This research aimed to develop alternative assessment activities for Selected Course 

in the Subject of Social Studies, Religion and Culture and to measure student satisfactions 
towards alternative assessment activities for Selected Course in the Subject of Social Studies, 
Religion and Culture. The population included 3 teachers of selected course in the Subject 
of Social Studies, Religion and Culture, and 104 matthayomsuksa 1-3 students. Research 
instruments included a training handout for development of alternative assessment activities,  
alternative assessment activities for 6 selected course in the Subject of Social Studies,  
Religion and Culture. 33 assessment activities with 129 assessment criteria had the goodness 
of fit index was between 0.67-1.00. IOC of alternative assessment activities and assessment 
for satisfaction had the goodness of fit index of between 0.51-1.00 and confidence was 
equal to 0.83. Data analysis used fundamental statistics, including an average, percentage 
and standard deviation.

Results of this study show that 

1. Development of alternative assessment activities resulted in 33 total assessment  
activities with 129 assessment criteria. Those were separated to 11 activities with 47  
assessment criteria for matthayomsuksa 1, 10 activities with 38 assessment criteria for 
matthayomsuksa 2, and 12 activities with 44 assessment criteria for matthayomsuksa 3.

2. Regarding to student satisfactions towards alternative assessment activities, the 
overall satisfaction was at the highest level (µ) = 4.68 When considered each dimension, 
it was found that evaluation and assessment has the highest average (µ) = 4.88, followed 
by learning activities (µ) = 4.77 and the use of instructional media had the lowest average 
(µ) = 4.38.

Keywords: Alternative assessment, performance assessment, authentic assessment,  
portfolio assessment
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บทนำา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายสำาคัญที่ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทย 
และเป็นพลโลก ยึดมั่นใน การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง 
เจตคติ ที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จากจุดมุ่งหมาย
ดงักลา่วจำาเปน็อยา่งย่ิงทีผู้่สอนจะต้องจัดการเรยีน
การสอนใหส้นองตอ่จุดมุง่หมายของหลักสตูร และ
ทีส่ำาคญั ตอ้งมทีกัษะในการวดัผลและการประเมนิ
ผลให้รอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ทัง้น้ีการท่ีผู้สอนจะรูไ้ด้วา่ผูเ้รยีนบรรลผุลการเรยีน
ตามทีมุ่่งหมายไวห้รอืไมต่อ้งอาศยัการประเมนิผล
การเรยีนเพือ่ทีจ่ะทำาใหเ้รารูว้า่ผูเ้รยีน ไดบ้รรลเุปา้
หมายของ การเรียนนั้นแล้วหรือยัง ดังนั้น การ
เรยีนการสอนรวมไปถงึการวดัและการประเมินผล
การเรยีน เปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัอย่างย่ิง เพราะ
การวดัและประเมนิผลเปน็ตัวช้ีใหเ้หน็ขอ้บกพรอ่ง 
จุดเด่น จุดด้อย ของผู้เรียน ดังที่ อนันต์ ศรีโสภา 
(2545) กล่าวไว้ว่าการวัด และ การประเมินผล
การเรียนที่ดีเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
คณุภาพของการศกึษา เพราะผลจากการวดัจะเปน็
พื้นฐานในการตัดสินใจของทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
เพื่อใช้ปรับปรุงวิธีการสอน วิธีการเรียนให้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมนิผลโดย
เนน้ทีก่ารวดัทกัษะความรู้ การปฏบัิติกจิกรรม และ
การพัฒนาความคิดระดับสูงเพื่อให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) 
ปัจจุบันนี้หลายประเทศได้นำาการประเมินผล 
แนวใหม่มาใช้ในการประเมินการเรียนรู้ ซึ่งมีชื่อ
เรียก ว่า “Alternative Assessments” (Burke, 
2009) สำาหรับประเทศไทยใช้คำาว่า การประเมิน
ทางเลอืก (นาตยา ปลินัธนานนท ์และพลารกั ไชยโย,  
2556)

การประเมินทางเลือก เป็นแนวความ
คิดใหม่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุเป้าหมาย ผู้สอนจะต้องกระตุ้นเพื่อให้ 
ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ศักยภาพ
ดังกล่าวน้ีควรจะต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนา
ให้ก้าวหน้าขึ้น สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554)  
นาตยา ปิลันธนานนท์ (2545) Shavelson and  
et al., (2011) และ Herrington and et al., (2010) 
ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่าการประเมินทาง
เลือก ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) การประเมิน
ผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio  
Assessment) ซึ่งการประเมินทั้ง 3 วิธีนี้ เป็นวิธี
การที่เหมาะสมที่จะใช้วัดความสามารถที่แท้จริง 
ความคิดทีซ่บัซอ้นของผูเ้รยีน และสามารถประเมนิ 
ความก้าวหน้าในการเ รียนรู้ ได้  นอกจากน้ี  
Simonson and et al., (2012) แสดงความคิด
เห็นว่าการประเมินทางเลือกต้องมีการประเมิน 
3 อย่างคือการประเมินผลที่ถูกต้องแม่นยำาการ
ประเมนิผลสมรรถนะและมโีครงสร้าง การประเมนิ
ผลที่ดี การประเมินทางเลือก มีความเหมาะสมที่
จะนำามาใช้ในการประเมินผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
การปฏิบัติของผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์และเมือ่นำาการประเมนิผลทัง้ 3 วธิ ีไดแ้ก ่
การประเมินผลการปฏิบัติ การประเมินผลตาม
สภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  
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มาผสมผสานกับเกณฑ์การประเมิน (Scoring  
Rubric) จะทำาให้การวัดและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากผลการวิจั ยของ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) พบว่า ครูผู้สอน
ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ยัง
คงใช้วิธีการประเมินในรูปแบบเก่า เช่น วัดด้วย
ข้อสอบมาตรฐานโดยส่วนมากมักจะเป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ ถูก ผิด และเติมคำาสั้นๆ ที่ใช้ใน
การตอบคำาถาม ซึ่งไม่สามารถวัดความก้าวหน้า
และผลการเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้ เพราะข้อสอบส่วน
ใหญ่จะเน้นความจำามากกว่าความคิดในขั้นสูง
และการนำาไปใช้จริง ทำาให้ไม่ทราบความรู้ ความ
สามารถที่แท้จริงของผู้เรียนเท่าที่ควร ดังนั้นการ
ประเมนิทางเลอืกจงึเปน็การประเมนิทีเ่นน้ผูเ้รยีน 
เป็นสำาคัญซึ่งประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ดำาเนินไปพร้อมกับการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็น การ
ประเมินเพื่อหาจุดเด่นและความก้าวหน้าของ 
ผู้เรียน 

โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 ตำาบล
นิคมสร้างตนเอง อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบรุมีปีญัหาทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกรม
วชิาการดงักลา่วขา้งตน้ กลา่วคอื ครูผูส้อนในกลุม่
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังคงใช้
วิธีการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ แบบเดิมๆ เช่น 
การเขียนตอบส้ันๆ แบบเติมคำา หรือแบบปรนัย 
ซึ่งสะดวกและง่ายต่อ การตรวจ ไม่สามารถวัด
ความก้าวหน้า และทำาให้ไม่ทราบความรู้ ความ
สามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ครอบคลุม ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม ที่กำาหนดผล
การเรียนรู้แทนตัวชี้วัดตามมาตรฐาน คือ ไม่มีตัว
ชี้วัดมากำากับ ผลการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้
และต้องปฏิบัติได้ จึงมีความจำาเป็นต้องออกแบบ

การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกัน ดังนั้น  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการประเมิน 
ทางเลือกร่วมกับครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิบูล
สงเคราะห์ 1 ตำาบลนิคมสร้างตนเอง อำาเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สามารถ
วัดความรู้ ความสามารถให้หลากหลายรอบด้าน 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการประเมิน

ทางเลือกในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อกิจกรรมการประเมินทางเลือกกลุ่มวิชาเพ่ิม
เติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กร

1. ประชากร ท่ี ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้   
ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จำานวน 3 คน

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพิบูล
สงเคราะห์ 1 จำานวน 104 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนากิจกรรม
การประเมินทางเลือก
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กิจกรรมการ
ประเมินทางเลือก, ความพึงพอใจของนักเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมการประเมินทางเลือก จำานวน 1 
ชุด 3 ตอน

2. กจิกรรมการประเมนิทางเลือกในกลุม่
วิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม จำานวน 6 รายวิชา กิจกรรมการ
ประเมินรวม 33 กิจกรรม และเกณฑ์การประเมิน 
จำานวน 129 เกณฑ์การประเมิน มีค่าดัชนีความ
เหมาะสมของกิจกรรมการประเมินทางเลือกกับ
เกณฑ์การประเมิน อยู่ระหว่าง 0.67-1.00

3. แบบประเมินความสอดคล้องระหว่าง
กิจกรรมการประเมินทางเลือกกับเกณฑ์การ
ประเมินกิจกรรม สำาหรับผู้เช่ียวชาญเป็น แบบ
ประเมินค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่
สอดคล้อง 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รยีน
ท่ีมต่ีอกิจกรรมการประเมนิทางเลอืกกลุม่วชิาเพ่ิม
เติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (rating 
scale) 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด จำานวน 4 ด้าน รวม 17 ข้อ มีค่าดัชนี
ความเหมาะสม ระหว่าง 0.51-1.00 มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 

วิธีก�รพัฒน�

มีขั้นตอนในการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ขั้น
ตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการพัฒนา 

1. ผู้วิจัยทำาหนังสือขออนุญาตดำาเนิน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อขอ
อนุญาตปฏิบัติการวิจัยต่อผู้อำานวยการโรงเรียน
พิบูลสงเคราะห์ 1 ตำาบลนิคมสร้างตนเอง อำาเภอ
เมืองลพบุรี

2. ผู้อำานวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 
1 ทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานพัฒนากิจกรรมการ
ประเมินทางเลือกและเกณฑ์การประเมินในกลุ่ม
วิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

3. ผู้วิจัยและคณะทำางานประชุมร่วมกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งตรวจสอบทบทวน
หลกัสตูรโรงเรียนพบิลูสงเคราะห ์1 (ฉบบัปรบัปรงุ 
พุทธศักราช 2558) กลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพือ่สรา้งกรอบในการพฒันากจิกรรมการประเมนิ
ทางเลือก 

ในขั้นตอนน้ีใช้ เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ

1. หนงัสอืขออนญุาตดำาเนนิการวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรเีพือ่ขออนญุาตปฏบิตัิ
การวจิยัตอ่ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนพบิลูสงเคราะห ์1

2. คำาสั่งโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1  
แตง่ตัง้คณะทำางานพฒันากิจกรรมการประเมนิทาง
เลือกและเกณฑ์การประเมินในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

3. แบบบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการ วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จาก
การสรุป ประเด็นสำาคัญและเขียนเชิงพรรณนา

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการพัฒนา

1. ดำาเนินกิจกรรมอบรม การพัฒนา
กิจกรรมการประเมินทางเลือกให้แก่ครูผู้สอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จำานวน 5 วัน ในช่วงเวลาวันพุธ เวลา 13.00 
-15.30 น. 

2. หลังจากดำาเนินการอบรม การพัฒนา
กิจกรรมการประเมินทางเลือกให้แก่ครูผู้สอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเสร็จ
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แล้ว ครูผู้สอนและผู้วิจัยร่วมกันออกแบบกิจกรรม
การประเมินทางเลือกกับเกณฑ์การประเมิน 
จำานวน 6 รายวิชา โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา
กิจกรรมการประเมินทางเลือก 1 เดือน

3. หลงัจากออกแบบกจิกรรมการประเมนิ
ทางเลือก จำานวน 6 รายวิชา เสร็จเรียบร้อย
แล้วนำากิจกรรมการประเมินทางเลือกไปให้ผู้
เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินความความ
สอดคล้องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น หลังจากนั้นนำามาปรับ
แก้ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ในขั้นตอนน้ีใช้ เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ

1. เอกสารและสือ่ประกอบการอบรมการ
พัฒนากิจกรรมการประเมินทางเลือกให้แก่ครูผู้
สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. ตารางแสดงกิจกรรมการประเมิน
ทางเลือกและเกณฑ์การประเมินสำาหรับครูผู้สอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3. แบบประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมการประเมินทางเลือกสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการใช้ 

1. นำากิจกรรมการประเมินทางเลือก
จำานวนและเกณฑ์การประเมิน ท่ีผ่านการปรับแก้
ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ไปใช้กับผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 

2. หลังจากครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
ประเมนิทางเลอืกเสรจ็แลว้ใหผู้เ้รยีนประเมนิความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการประเมิน
ทางเลือกจากแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ในขั้นตอนน้ีใช้ เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ

1. กิจกรรมการประเมินทางเลือกและ
เกณฑ์การประเมิน

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รยีน
ที่มีต่อกิจกรรมการประเมินทางเลือก

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความ
เหมาะสมของกิจกรรมการประเมินทางเลือก
สำาหรับผู้เ ช่ียวชาญ นำามาหาค่า ใช้สถิติเชิง
พรรณนา บรรยายสรุปลักษณะกิจกรรมการ
ประเมินทางเลือกแต่ละวิชา และคำานวณหาดัชนี
ความสอดคล้อง เกณฑ์การพิจารณา มีค่า IOC 
มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่าใช้ได้ให้คง
ไว้ หากมีค่าต่ำากว่า 0.50 แสดงว่าต้องมีการ
แก้ไขปรับปรุง โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รยีน
ที่มีต่อกิจกรรมการประเมินทางเลือกกลุ่มวิชา 
เพิ่มเติม ใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการประเมิน

ทางเลือกในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ร่วม
กับครูผู้สอนเพื่อสร้างกิจกรรมการประเมินทาง
เลือกในกลุ่มวิชาเพิ่มเติมจำานวน 6 รายวิชา ได้
จำานวนกิจกรรมการประเมินรวม 33 กิจกรรม 
และเกณฑ์การประเมิน จำานวน 129 เกณฑ์การ
ประเมนิ ดงัรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 จำานวน กิจกรรมการประเมิน 11 กิจกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 47 เกณฑ์การประเมิน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน กิจกรรมการประเมิน 
10 กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 38 เกณฑ์การ
ประเมิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน กิจกรรม
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การประเมิน 12 กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 44 
เกณฑ์การประเมิน (แสดงไว้ในตารางที่ 1 พร้อม
เกณฑ์การประเมินตามลำาดับ) ผลการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ของกิจกรรมการประเมิน
ทางเลอืกกบัเกณฑก์ารประเมนิของแตล่ะกจิกรรม
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

ต�ร�งที่ 1 ตวัอยา่งกจิกรรมการประเมนิทางเลือกในรายวชิาประวตัศิาสตรไ์ทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 3

ร�ยก�รกิจกรรมก�รประเมิน

1. จัดทำาแผ่นพับ (Brochure) แสดงภูมิหลังและพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยตามช่วงสมัยต่างๆ 

2. สืบค้นข่าว บทความ เอกสาร และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยตามช่วงสมัยต่างๆ จากสื่อแหล่ง
ต่างๆ แล้วนำามาวิเคราะห์ อภิปราย

3. เขียนบทความพร้อมทั้งนำาเสนอเกี่ยวกับปัญหา และข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์ไทยตามช่วงสมัยต่างๆ 

4. ผลิต VDO นำาเสนอ ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยตามช่วงสมัยต่างๆ 

รวม 4 กิจกรรมก�รประเมิน

ต�ร�งที่ 2 เกณฑ์การประเมิน  แผ่นพับ (Brochure) แสดงภูมิหลังและพัฒนาการของประวัติศาสตร์
ไทยตามช่วงสมัยต่างๆ 

ร�ยก�ร
ประเมิน

ระดับคุณภ�พ
4 3 2 1

เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุมตาม
หัวเรื่องการนำาเสนอ
เนื้อหา น่าสนใจ เชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ลำาดับเรื่องราวได้ต่อ
เนื่องและมีรายละเอียด
สนับสนุนอย่างหลาก
หลากแหล่งที่มาของ
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
การอ้างอิงถูกต้องตาม
รูปแบบ 

เนื้อหาครอบคลุม
ตามหัวเรื่อง การนำา
เสนอเนื้อหาน่าสนใจ 
นำาเสนอข้อมูลในเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์
และมีรายละเอียด
สนับสนุน แหล่งที่มา 
ของข้อมูลมีความน่า
เชื่อถือการอ้างอิง 
ยังมีข้อผิดพลาดบ้าง 

เนื้อหาครอบคลุม
ตามหัวเรื่องการนำา
เสนอเนื้อหาไม่ค่อย
น่าสนใจนำาเสนอ
ข้อมูลยังขาดราย
ละเอียดสนับสนุน
บางประการแหล่ง
ที่มาของข้อมูลไม่
ค่อยมีความน่าเชื่อ
ถือ การอ้างอิงยังมี
ข้อผิดพลาดบ้าง

เนื้อหาไม่ครอบคลุม
ตามหัวเรื่อง การนำา
เสนอเนื้อหาไม่น่า
สนใจนำาเสนอข้อมูล
น้อยรายละเอียด
สนับสนุนไม่หลาก
หลายแหล่งที่มาของ
ข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อ
ถือการอ้างอิงมีข้อผิด
พลาดมาก
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ร�ยก�ร
ประเมิน

ระดับคุณภ�พ
4 3 2 1

การใช้ภาษา ใช้ภาษาถูกต้องตามตาม
หลักไวยากรณ์ สละ
สลวย ตรงประเด็น 
ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
การใช้ถ้อยคำา สำานวน 
ประโยคเหมาะสม 
การใช้ย่อหน้า 
เครื่องหมายวรรค ตอน
ถูกต้องสมบูรณ์แบบ

ใช้ภาษาถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ สละ
สลวย ตรงประเด็น 
ชัดเจน ง่ายต่อการ
เข้าใจการใช้ถ้อยคำา 
สำานวน ประโยค
เหมาะสม การใช้
ย่อหน้า เครื่องหมาย
วรรคตอนถูกต้อง
สมบูรณ์แบบเป็นส่วน
ใหญ่ มีข้อผิดพลาด
ด้านการใช้ภาษา 1-2 
จุด

ใช้ภาษาถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
การเขียน ใช้คำา
ฟุ่มเฟือย วกวนยาก
ต่อการเข้าใจการ
ใช้ถ้อยคำาสำานวน
ประโยค ไม่ค่อย
เหมาะสม  
การใช้ย่อหน้า 
เครื่องหมายวรรค
ตอนมีข้อผิดพลาด
ด้านการใช้ภาษา 
3-5 จุด

ใช้ภาษาได้ ไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ 
การเขียน ใช้คำา
ฟุ่มเฟือย วกวนยาก
ต่อการเข้าใจ การใช้
ย่อหน้าเครื่องหมาย
วรรคตอนไม่ถูกต้อง  
มีข้อผิดพลาดด้านการ
ใช้ภาษา 5 จุดขึ้นไป

กระบวน
การทำางาน

มีการวางแผนการ
ทำางาน กำาหนดขั้น
ตอนการทำางานชัดเจน 
ทำางานตามกระบวนการ
ที่วางแผนไว้ งานที่มอบ
หมายเสร็จสมบูรณ์
ตรงตามเวลาที่กำาหนด

มีการวางแผนการ
ทำางาน กำาหนดขั้น
ตอนการทำางาน
ชัดเจน ทำางาน
ตามกระบวนการที่
วางแผนไว้ งานที่มอบ
หมายเสร็จสมบูรณ์ช้า
กว่ากำาหนด 1-2 วัน

มีการวางแผนการ
ทำางาน กำาหนดขั้น
ตอนการทำางานไม่
ชัดเจน ทำางาน
ไม่ตรงตาม
กระบวนการที่
วางแผนไว้ งานที่
มอบหมายเสร็จช้า
กว่ากำาหนด 1-2 วัน

ไม่มีการวางแผนการ
ทำางาน ไม่กำาหนดขั้น
ตอนการทำางานทำางาน
ไม่ตรงตาม
กระบวนการที่วางแผน
ไว้ งานที่มอบ
หมายเสร็จช้ากว่า
กำาหนดมากกว่า 2 วัน 

ความคิด
สร้างสรรค์

มีแนวคิดแปลกใหม่ ชิ้น
งานแสดงให้เห็นความ
สามารถในการคิด 
ออกแบบ และนำาเสนอ
ได้ น่าสนใจ มีการแทรก
ภาพ ประกอบชิ้นงาน 

มีแนวคิดแปลกใหม่ 
ชิ้นงานแสดงให้เห็น
ความสามารถในการ
คิด ออกแบบ และนำา
เสนอได้ น่าสนใจพอ 
สมควร มีการแทรก
ภาพ ประกอบชิ้นงาน 

มีแนวคิดไม่ค่อย
แปลกใหม่ ชิ้นงาน
แสดงให้เห็นความ 
สามารถในการคิด
น้อย การออกแบบ
และการนำาเสนอไม่
ค่อยน่าสนใจ

มีแนวคิดไม่แปลกใหม่ 
ชิ้นงานไม่แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถใน
การคิด การออกแบบ
และการนำาเสนอ
ไม่น่าสนใจ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
เรียนที่มีต่อกิจกรรมการประเมินทางเลือกกลุ่ม
วิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรมหลงัจากการเรยีนดว้ยกจิกรรมการ
ประเมินทางเลือก ผู้วิจัยได้นำาเสนอไว้ใน ตารางที่ 
3 และ 4 ตามลำาดับ

ต�ร�งที่ 2 (ต่อ)
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ต�ร�งที่ 3 จำานวนและร้อยละผู้เรียน ตามระดับชั้น

ระดับชั้น จำ�นวน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 32.50

มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 30.00

มัธยมศึกษาปีที่ 1 39 37.50

รวม 104 100

จากตารางที ่3 พบวา่ ผูเ้รยีนสว่นใหญอ่ยู่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 37.50 
รองลงมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อย

ละ 32.50 และ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 คิด
เป็นร้อยละ 30.00 ตามลำาดับ

ต�ร�งที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เรยีนเกีย่วกบั การจดัการเรียน
การสอน โดยใช้กิจกรรมการประเมินทางเลือก 4 ด้าน

ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ย

(µ)
ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น

(σ)
ระดับ

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.77 .788 มากที่สุด

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 4.70 .854 มากที่สุด

ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 4.38 .832 มาก

ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.88 .958 มากที่สุด

รวม 4.68 0.858 ม�กที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
กิจกรรมการประเมินทางเลือก โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด (µ) = 4.68 เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นการวดัผลและประเมินผลมคีา่
เฉลี่ยสูงที่สุด (µ) = 4.88 รองลงมา ด้านกิจกรรม
การเรยีนการสอน (µ) = 4.77 และ ด้านการใช้สือ่
การเรียนการสอน มค่ีาเฉลีย่นอ้ยท่ีสดุ (µ) = 4.38

อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมการประเมิน

ทางเลือกในกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการ
วิจัยพบว่า ครูผู้สอนสามารถพัฒนากิจกรรมการ
ประเมินทางเลือกในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จำานวน 
6 รายวิชา ได้จำานวนกิจกรรมการประเมินรวม 
33 กิจกรรม และเกณฑ์การประเมิน จำานวน 
129 เกณฑ์การประเมิน ซึ่งในขั้นตอนที่ 2 ขั้น
การพัฒนา การออกแบบกิจกรรมการประเมิน
ทางเลือก หลังจากผู้วิจัย ดำาเนินการอบรม ครูผู้
สอนเสรจ็แลว้ ผูว้จิยัใหค้รผููส้อนออกแบบกจิกรรม
การประเมินทางเลือกและเกณฑ์การประเมินด้วย
ตนเอง โดยผู้วิจัยทำางานร่วมกับครูผู้สอน โดย
ได้ติดตาม ให้คำาแนะนำา และสอบถามปัญหาใน
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การออกแบบกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง แต่ในขณะ
ติดตามตรวจสอบนั้น ผู้วิจัยพบว่า ผู้ครูสอนระดับ
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ออกแบบกจิกรรมทีไ่มห่ลาก
หลาย ยังยึดกับกิจกรรมภายในห้องเรียน และยัง
คงใช้การการทดสอบโดยการเขียนแบบเดิมเป็น
ส่วนใหญ่ จากการพูดคุยและตรวจสอบของผู้วิจัย 
พบว่า ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ได้
จบสายครุศาสตร์โดยตรง และได้รับบรรจุแต่งตั้ง
เป็นขา้ราชการใหม ่จึงอาจทำาใหข้าดประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการสอน ทำาให้ออกแบบ
กิจกรรมการประเมินได้ไม่หลากหลายเท่าที่ควร  
ผู้วิจัยจึงนัดเวลาผู้สอนเพิ่มเติมเพื่อ ให้คำาแนะนำา
ในการออกแบบกิจกรรม และเทคนิคการวัดผล
และประเมินผล ผลจากการแนะนำา และการ
ติดตามของผู้วิจัย ทำาให้ได้กิจกรรมการประเมิน
ทางเลือกและเกณฑ์การประเมิน ที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมทุกระดับชั้น หลังจากสร้างกิจกรรม
การประเมินทางเลือกพร้อมเกณฑ์การประเมิน
เสร็จแล้วผู้วิจัยนำาไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ
สอนสังคมศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการวัดผลและประเมินผล จำานวน 
5 ท่าน ประเมินคุณภาพกิจกรรมการประเมินทาง
เลือกและเกณฑก์ารประเมนิ ซึง่ผลการประเมนิพบ
วา่ คา่ดชันคีวามเหมาะสม (IOC) ของกจิกรรมการ
ประเมนิทางเลอืกกบัเกณฑก์ารประเมนิของแตล่ะ
กิจกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ี่
กำาหนดไว้ที่ 0.50 แต่ยังมีกิจกรรมและเกณฑ์การ
ประเมินบางกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อแนะนำา
และข้อเสนอแนะไว้ ผู้วิจัยได้นำาผลมาปรึกษา 
ครูผู้สอนและปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้ไดกิ้จกรรมและเกณฑก์ารประเมนิทีม่คีวาม
สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลของ สอดคล้อง
กับสมนึก ภัททิยธนี (2553) กล่าวไว้ว่า การ
หาคุณภาพของแบบทดสอบ หรือการวัดผลและ
ประเมินผลถือเป็นกระบวนการที่สำาคัญเนื่องจาก

แบบทดสอบที่จะนำาไปใช้ในบทเรียนถ้าเป็นแบบ
ทดสอบที่มีคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์จะส่งผลให้บท
เรียนหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพดี
ตามไปด้วย แต่ถ้าแบบทดสอบหรือกิจกรรมไม่มี
คณุภาพจะสง่ผลถงึประสทิธิภาพและประสทิธผิล
ของบทเรียนเช่นกัน 

2. ความพึงพอใจของผู้เ รียนที่มีต่อ
กิจกรรมการประเมินทางเลือกกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
สาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการประเมินทางเลือก โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านการวัดผลและการประเมินมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อาจเป็นเพราะในขณะที่ผู้วิจัยและครูผู้
สอนร่วมกันออกแบบ เกณฑ์การประเมินกิจกรรม
การประเมินทางเลือก ผู้วิจัยและผู้สอนได้ศึกษา
เทคนิค วิธีการการวัดผลและการประเมินผลที่
ครอบคลุมและหลากหลายในทุกกิจกรรมการ
ประเมิน โดยครูผู้สอนสร้างเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสมโดยพิจารณาจากกิจกรรม ระดับการ
ศึกษา และทักษะที่ต้องการประเมินจากผู้เรียน 
รวมทั้งธรรมชาติของเนื้อหาวิชาแต่ละบทเรียน
เพื่อที่จะสามารถประเมินผู้เรียนได้ครบทุกด้าน 
นอกจากนี้ในการประเมินผลการเรียนรู้ยังใช้วิธี
การประเมินหลายลักษณะ กล่าวคือ นอกจากครู
ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนเองแล้ว ผู้เรียนยังมี
โอกาสได้ประเมินผลงานของตนเอง หรือประเมิน 
ผลงานของเพื่อนได้อีกด้วย นอกจากน้ียังมีการ
ประเมินร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งโดย
สว่นใหญ่ ผูส้อนจะใหเ้กณฑ์ในการประเมนิผูเ้รยีน
ก่อนเพื่อให้ผู้เรียนประเมินตามที่กำาหนดไว้ และ
หลังจากประเมิน เสร็จแล้ว ก็จะนำางานประเมิน
ไปประเมินอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ลักษณะการประเมินเช่นนี้ เป็นการประเมินที่เปิด
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โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของ
ท้ังตนเองและของเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เช่ือมัน่ตนเอง สามารถพัฒนา
ข้อมลูได ้(กรมวชิาการ, 2548) การประเมนิโดยผู้
เรยีนลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิการ
เรียนรู้ที่เป็นสภาพจริง ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ใน
การตัดสินใจ โดยผู้สอนควรร่วมมือกับผู้เรียนใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และร่วมกันตรวจ
สอบว่า ได้เรียนรู้มากน้อยเพียงใด (Wiggins,  
2006) จากการสังเกตของครูผู้สอน ขณะสอน
และกำาหนดกิจกรรมการประเมินให้ผู้ เรียน  
พบวา่ ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและแปลกใจในกจิกรรม
ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
นั้นมีทั้งปฏิบัติภายในโรงเรียน ภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน กิจกรรมที่ต้องสอบถามพูดคุย
กับผู้สูงอายุเพื่อขอความรู้ หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวของ ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์ (2555) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนนั้น ผู้สอนต้องเร้าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจและอยากเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ปฏิบัติ และ
กิจกรรมต้องสอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของ
ผู้เรียน ซึ่งต้องใช้ทักษะการคิดท่ีซับซ้อน ทักษะ
การทำางาน ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและ
การแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง 
อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์จริงใน ชีวิตจริง เน้น
พฒันาการทีป่รากฏให้เห็นทัง้ในและนอกห้องเรยีน 
กิจกรรมตา่งๆ เหลา่นีท้ำาใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ
และอยากเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กง�นวิจัย

1.1 ก่อนทำาการวิจัย ครูผู้สอนและผู้
ปฏิบัติกิจกรรมต้องเข้าใจพื้นฐานหลักการวัดผล
และประเมนิผลการเรยีนการสอนตามแนวคิดและ
หลักการการประเมินทางเลือกที่ตรงกัน พร้อม
ทั้งมองภาพการวัดและการประเมินผลทางเลือก
เปน็การวัดและประเมนิผลแบบปกตท่ีิใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน

2.1 ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย 
ครอบคลุม และแยกเกณฑ์การประเมินแต่ละ
ระดบัใหช้ดัเจน เพือ่ท่ีจะไดแ้ยกพฤตกิรรมทีผู้่เรยีน
แสดงออกได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ครผูู้สอนในการเสรมิจดุดอ้ยและเปน็ประโยชนต์อ่
ผู้เรียนที่จะได้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรตอ่ยอดงานวจิยันีโ้ดยนำารายวชิา
ต่างๆ มาบูรณาการระหว่างรายวิชา และกำาหนด
ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
assessment) ที่ตรงตามวิถีชีวิตประจำาวัน (Real 
life) ให้มากขึ้น

2.2 ควรเพิ่มเติมผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
กจิกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ ผูป้กครอง คนในชมุชน 
หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียนเพื่อที่จะ
ทำาใหก้ารวดัผลและประเมนิผลครอบคลมุและเปน็
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
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