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หน่วยการอบรมท่ี 1 
การรู้เร่ือง PISA 

 
1. สาระส าคัญ 
 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เป็นเครื่องมือชี้วัดคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศว่าอยู่ใน
ระดับใดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งยังสะท้อนจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการศึกษาของประเทศใน   
การพัฒนาคน โดยถือว่าก าลังคน (Human Capital) เป็นต้นทุนที่ส าคัญและเชื่อมโยงไปสู่ศักยภาพของการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความส าคัญของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) นับเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เตรียม
เยาวชนไทยให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพ่ือรองรับการประเมินได้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 

2. วัตถปุระสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน      
เพ่ือรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2015 

3. เนื้อหาการอบรม 
 3.1 ความส าคัญและสาระส าคัญในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
 3.2 ผลการประเมินของนักเรียนไทยกับนานาชาติ (PISA) 
 3.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทย 
 3.4 การบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน PISA 2015 

4. กิจกรรมการอบรม 
 กิจกรรมที่ 1 : บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจการรู้เรื่อง PISA (ตามใบความรู้) จ านวน 1 ชั่วโมง 
 กิจกรรมที่ 2 : ชมวีดิทัศน์การด าเนินงานเพื่อเตรียมรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  

       ของนานาประเทศ จ านวน 3 ชั่วโมง 

5. สื่อประกอบการฝึกอบรม 
5.1 ใบความรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจการรู้เรื่อง PISA   
5.2 วีดิทัศน์การด าเนินงานเพ่ือเตรียมรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ของนานาประเทศ 
5.3 PowerPoint 

6. การประเมินผลการอบรม 
6.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้ารับฟังเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
6.2 สังเกตความสนใจจากการเข้าชมวีดิทัศน์ และการสะท้อนความคิดเห็นในการน าไปประยุกต์ใช้ 
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ใบความรู้ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจการรู้เร่ือง PISA 

1. ความส าคัญของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  
 ความส าคัญของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA หรือ Programme for International Student 
Assessment เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือส ารวจว่าระบบการศึกษาของแต่ละประเทศได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมใน
สังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ ด้วยการประเมินกับนักเรียนที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปี การประเมินดังกล่าวตั้งอยู่บน
หลักการพ้ืนฐานที่ว่า คุณภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ประเทศที่
การศึกษามีคุณภาพ ย่อมสามารถสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ท าให้ประเทศนั้นมีโอกาสสูงที่จะประสบความส าเร็จ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคต 

2. เป้าหมายการประเมิน 
 PISA เน้นประเมินความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริงนอกโรงเรียนในอนาคต โดยการประเมินมุ่งวัด
ความสามารถของนักเรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

o การอ่าน (Reading Literacy) 
o คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
o วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
o การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เป็นด้านที่เพ่ิมขึ้นในปี 2015 

การประเมินจะแบ่งเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 ปี 2000 ปี 2003 และปี 2006 และระยะที่ 2 
ปี 2009  ปี 2012 และปี 2015 ในการประเมินผลนักเรียนจะวัดความสามารถทั้ง 3 ด้าน (การอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์) แต่เน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่งแตกต่างกันดังนี้ 

PISA 2000 และ PISA 2009 เน้นด้านการอ่าน น้ าหนักข้อสอบด้านการอ่าน 60% คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ อย่างละ 20% 

PISA 2003 และ PISA 2012 เน้นด้านคณิตศาสตร์ น้ าหนักข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60%       
การอ่านและวิทยาศาสตร์ อย่างละ 20% 

PISA 2006 และ PISA 2015 เน้นด้านวิทยาศาสตร์ น้ าหนักข้อสอบด้านวิทยาศาสตร์ 60%       
การอ่านและคณิตศาสตร์ อย่างละ 20% (PISA 2015 จะเพ่ิมการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ) 
  การรายงานผลการประเมิน PISA รายงานเป็นคะแนนเฉลี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งเป็น
คะแนนมาตรฐาน และรายงานเป็นระดับการรู้เรื่อง 6 ระดับ จากระดับ 1 (ต่ าสุด) จนถึงระดับ 6 (สูงสุด) และ
ก าหนดให้ระดับ 2 เป็นระดับพ้ืนฐานที่นักเรียนเริ่มแสดงว่ารู้และพอจะใช้ประโยชน์จากความรู้ได้ในอนาคต 
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3. สาระส าคัญในการประเมิน PISA 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการประเมินของ PISA ได้ก าหนดกรอบการประเมินความรู้และทักษะหรือที่เรียกว่า 
“การรู้เรื่อง” (Literacy) ไว้ 3 ด้าน แต่ในปี 2015 ได้ก าหนดกรอบการประเมินเพ่ิมเติมด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
โดยแต่ละด้านมีสาระส าคัญในการประเมิน ดังนี้ 
   3.1 การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การประเมินจะครอบคลุมการอ่านในองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน ดังนี้  
          (1) สถานการณ์ ซึ่งเป็นบริบท (Situation) หรือจุดประสงค์ของการอ่านที่เกิดขึ้น ได้แก่ บริบทส่วนตัว 
บริบทสาธารณะ บริบทการงานอาชีพ บริบทการศึกษา  
 (2) ถ้อยความหรือเนื้อความ (Text) โดยให้ความส าคัญกับลักษณะเด่นของถ้อยความในองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ ตัวสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สิ่งแวดล้อม : ผู้เขียนและข่าวสาร  รูปแบบของถ้อยความ : 
ต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่อง และทั้งสองแบบผสมกัน  ส านวนโวหารของถ้อยความ : พรรณนา  บรรยาย บอกเล่า - 
อธิบายเหตุผล โต้แย้ง ค าสั่ง และการติดต่อทางธุรกิจ  
 (3) กลยุทธ์การอ่าน (Aspect) เป็นกระบวนการอ่านที่แสดงความสามารถในกระบวนการต่อไปนี้   
การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve) การบูรณาการและตีความ ( Integrate and interpret) 
และการสะท้อนและการประเมิน (Reflection and evaluation) 
   3.2 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) การประเมินจะครอบคลุมบริบทในโลกชีวิตจริง 
อาทิ บริบทส่วนตัว สังคม การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ ได้แก่ ปริมาณ ความไม่แน่นอน
และข้อมูล การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ปริภูมิและรูปทรง และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแสดง
ให้เห็นการคิดวิธีการให้ออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ ใช้ความรู้คณิตศาสตร์  และตีความและแปลความเพ่ือ
ประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง 

3.3 การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จะครอบคลุม       
ใน 3 ด้าน คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ในโลกธรรมชาติที่เรียกว่า ความรู้วิทยาศาสตร์กับความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทักษะในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การระบุประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และการใช้ประจักษ์พยาน/ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจในวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนส่งเสริมการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.4 การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) ก าหนดกรอบการประเมินด้าน
พื้นฐานของนักเรียน (ความรู้ที่ติดตัวมา บุคลิกลักษณะ) ทักษะ (ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการแก้ปัญหา) 
และสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ในด้านการสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน การเลือก
วิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และการสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม    
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4. ผลการประเมินนักเรียนไทย... ตัวชี้วัดคุณภาพ 
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (PISA 2000) และพบว่า ผลการประเมินนักเรียน
นานาชาติ (PISA) ของนักเรียนไทยตั้งแต่ PISA 2000 - PISA 2012 ผลการประเมินทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ และเมื่อพิจารณาผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)                
ปี 2012 ซึ่งเป็นปีล่าสุดพบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยผลการประเมินของนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน    
แต่ยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD โดยด้านการอ่านได้ 441 คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ได้ 427 คะแนน ด้านวิทยาศาสตร์ได้ 
444 คะแนน และเมื่อเรียงล าดับคะแนนของนักเรียนจากประเทศต่างๆ นักเรียนไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 50 ทั้ง 3 ด้าน 
จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน 65 ประเทศ ดังแผนภูมนิี้ 

แนวโน้มคะแนนจาก PISA 2000 - 2012 

 

การรายงานผลการประเมิน 
 PISA รายงานผลการประเมินเป็นสองแบบหลัก คือ ในรูปคะแนนเฉลี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ย OECD ซึ่งเป็น
คะแนนมาตรฐาน และรายงานในรูปของระดับความสามารถ (การรู้เรื่อง) 6 ระดับ จากระดับ 1 (ต่ าสุด) จนถึง
ระดับ 6 (สูงสุด) และก าหนดให้ระดับ 2 เป็นระดับพ้ืนฐาน ที่นักเรียนเริ่มแสดงว่ารู้และพอจะใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ได้ในชีวิตจริงในอนาคต จ านวนร้อยละของนักเรียนที่อยู่ต่ ากว่าระดับ 2 เป็นตัวชี้บอกที่ส าคัญว่าคุณภาพ
ของทุนมนุษย์ในตลาดแรงงานในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร และจะชี้นัยถึงความสามารถในการแข่งขัน     
ของชาติในประชาคมโลก 

เมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนในเอเชียที่มีระดับต่ ากว่าระดับ 2 จากการประเมินทั้ง 3 ด้านพบว่า 
นักเรียนไทยมีจ านวนที่อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับ 2 ซึ่งเป็นระดับที่ถูกจัดว่าไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม    
มีมากกว่าร้อยละ 30 ทั้ง 3 ด้าน ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี มีจ านวน
ไม่ถึงร้อยละ 10 ดังแผนภูมนิี้ 

 

 

431
420 417 421

441
432

417 417 419
427

436
429

421 425

444

pisa 2000 pisa 2003 pisa 2006 pisa 2009 pisa 2012

การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การอ่าน 
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 



5 
 

 

 

หากติดตามแนวโน้มจากการประเมินครั้งแรก PISA 2000 จนถึง PISA 2012 พบว่า ใน 3 ด้านที่ประเมิน 
ด้านวิทยาศาสตร์กับการอ่านมีแนวโน้มสูงขึ้น คณิตศาสตร์ยังคงมีแนวโน้มลดต่ าลงจาก PISA 2000 คณิตศาสตร์
มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเฉพาะช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 เท่านั้น แต่คณิตศาสตร์ยังคงมีคะแนนต่ าที่สุดใน        
3 ด้านที่ประเมิน ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่ส าคัญคือ ผลการประเมินที่ลดต่ าลงทุกวิชาใน PISA 2003 ซึ่งครบ 3 ปี
หลังจากการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในปี 1999 (พ.ศ.2542) และยังคงลดลงหรือทรงตัวอยู่อีก 3 ปีต่อมา     
แล้วค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นในอีก 3 ปี และ 6 ปีต่อมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของนักเรียนไทย
เริ่มมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนในเอเชียที่มีระดับความสามารถต่ ากว่าระดับ 2 (PISA 2012) 
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5. ผลการประเมินความสามารถของนักเรียน : ตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 จากข้อมูลความเจริญทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากผลผลิตมวลรวมในประเทศ (gross domestic product : 
GDP) ของประเทศในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และมีผลการประเมินอยู่ใน              
ระดับต้น ๆ พบว่า GDP ซึ่งเป็นมูลค่าตลาดสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่
ค านึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ในช่วงตั้งแต่ปี 2007 – 2013 อาทิ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ จะพบว่าประเทศเหล่านี้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยดูจาก GDP 
(Growth National Average in Comparison with World Average) สูงกว่าหรือเทียบเท่า World Average เช่น     
ปี 2013 World Average คือ 2.9 % สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเจริญเติบโตของ GDP 7.7  ซึ่งสูงกว่า World 
Average อยู่ 4.8 ฮ่องกง 2.9 เท่ากับ World Average เกาหลี 3.0 สูงกว่า World Average อยู่ 0.1 สิงคโปร์ 3.9       
สูงกว่า World Average อยู่ 1.0 (ธนาคารโลก (The World Bank) หรือ IMF, 2014)  

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของประชาชนในประเทศเป็นทรัพยากรที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการผลิต
ของประเทศ และมีโอกาสสูงที่จะประสบความส าเร็จในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคต และเป็นแหล่งที่ท้าทายต่อ
การลงทุนของนานาประเทศ  

6. ข้อสังเกตผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยในแต่ละด้าน 
6.1 การรู้เรื่องการอ่าน 
ผลการประเมิน PISA 2012 นักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านไม่ถึงระดับพ้ืนฐาน มีอยู่ 33% ลดลงจาก PISA    

ปี 2009 ที่มีถึง 43% ส่วนนักเรียนที่มีการอ่านถึงระดับพื้นฐาน (ระดับ 2) มี 67% แสดงว่านักเรียนที่มีการอ่าน    
สูงกว่าระดับพ้ืนฐานมีจ านวนลดลง ส่วนการอ่านระดับสูงสุด (ระดับ 5 และ 6) เกือบไม่มีนักเรียนเลย (0.09%)  

6.2 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
ผลการประเมินคณิตศาสตร์ PISA ปี 2012 มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ถ้าดูจากปี 2000 พบว่าการประเมิน

คณิตศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก นักเรียนไทยที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับ 2 และที่ระดับ 2 มีมากกว่าค่าเฉลี่ย 
OECD ส่วนนักเรียนที่รู้คณิตศาสตร์สูงกว่าระดับ 2 มีน้อยกว่าค่าเฉลี่ย OECD  

6.3 การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ PISA 2012 นักเรียนไทยเพ่ิมขึ้นจาก PISA 2009 นักเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์    

ต่ ากว่าระดับพ้ืนฐาน และระดับพ้ืนฐานมีอยู่ 1 ใน 3 (34%) ส่วนนักเรียนที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับพ้ืนฐานมี        
2 ใน 3 เพ่ิมขึ้นจาก PISA 2009 ประมาณ 10% มีนักเรียน 1% ที่รูว้ิทยาศาสตร์ที่ระดับ 5 และ 6 

จากข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงคุณภาพนักเรียนไทยที่นอกจากจะแตกต่างกันไปใน   
แต่ละภูมิภาคแล้ว ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยกลางจากผลการประเมินนานาชาติ และต่ าต่อเนื่องมา 4 ครั้ง 

สิ่งเหล่านี้ นอกจากจะบ่งบอกคุณภาพเด็กและเยาวชนแล้ว ยังบอกถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของ
ประเทศ อีกทั้งได้กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความน่าเชื่อถือและการดึงดูดการลงทุนจาก
นานาชาติ 
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6.4 การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)  
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือเป็นกรอบการประเมินที่เพ่ิมขึ้นมาในปี 2015 ที่นักเรียนไทยจะต้องได้รับ       

การพัฒนาให้พร้อมรับการประเมิน โดยมีการก าหนดกรอบการประเมินด้านพ้ืนฐานของนักเรียน (ความรู้ที่ติดตัวมา 
บุคลิกลักษณะ) ทักษะ (ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการแก้ปัญหา) และสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
ในด้านการสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน การเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และการสร้าง
และรักษาระเบียบของกลุ่ม    

7. แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
และมีเยาวชนที่อยู่ในการดูแลที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมเยาวชนไทยเพ่ือรองรับการประเมินดังกล่าว จึงได้มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน      
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ปีงบประมาณ 2557-2558 
 มาตรการด าเนินงานมีทั้งสิ้น 6 มาตรการ ดังนี้  
 มาตรการที่ 1  การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง จากเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร        

การศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน  คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู   
พ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคมทั่วไป  ให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าและความส าคัญของการเข้า
ร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย 

 มาตรการที่ 2  การสร้างข้อสอบ จัดท าคลังข้อสอบตามแนว PISA การสร้างระบบการสอบ และการประมวลผล
การสอบบนระบบออนไลน์ 

 มาตรการที่ 3 การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 มาตรการที่ 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย 
(Proficiency test)  

 มาตรการที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มท่ีมีผลการสอบ PISA ปี 2555 (PISA 2012) ต่ า  
มาตรการที่ 6 การสร้างความเข้มแข็งของการก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นเครื่องมือส าคัญใน

การพัฒนาผู้เรียน 
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8. การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนเพื่อเร่งรัดพัฒนา 
   คุณภาพผู้เรียนรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2015 

8.1 สิ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาต้องด าเนินการ 
1) ก าหนดเป็นนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา 

การเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลนักเรียนตามแนว PISA  
2) กระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผล

นักเรียนนานาชาติ (PISA) 
    3) น าชุดฝึกอบรมไปขยายผล และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้า 
   4) จัดโครงการ/กิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5) ก าหนดผู้รับผิดชอบการพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยตรง 

6) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
8.2 สิ่งที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ 

1) สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ชี้ให้เห็นว่าผลการประเมินนักเรียนนานาชาติเป็นตัวชี้วัด
คุณภาพของประชาชนในชาติกับนานาชาติ 

2) จัดช่วงเวลาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ส่งเสริมการอ่านเอาเรื่อง จับใจความส าคัญ ตีความ 
และคิดวิเคราะห์ ให้ครอบคลุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

3) จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักข้อทดสอบ และคุ้นเคยกับข้อทดสอบ PISA 
4) จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ก่อนการสอบจริง (Pre-PISA) กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
5) ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
6) จัดท าข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. PISA โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ . 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ  
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิมพ์เผยแพร่. 

 

 


