
 

 

 
 
 
 
 
 

หน่วยย่อยที่ 1 
การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 

(เวลา 3 ชั่วโมง) 
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หน่วยย่อยที่ 1 
การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 

 

1. สาระส าคัญ    
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นความสามารถของบุคคลในการคิด ใช้ และตีความ

คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่หลากหลายรวมถึงการให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ใช้แนวคิดและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย และท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA เป็นการประเมินที่ชี้บอกคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
รู้จุดแข็งจุดอ่อนของระบบการศึกษาของประเทศ  ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ                  
การเรียนรู้ของนักเรียน  และถูกใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดล าดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
ความน่าลงทุนของประเทศ    

2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 

3. เนื้อหาการอบรม 

3.1 การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของPISA 
3.2 กรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของPISA   
3.3 ตัวอย่างข้อสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของ PISA 2015 
3.4 ความสามารถด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของPISA 

4. เวลา 
 จ านวน 3 ชั่วโมง 

5. กิจกรรมอบรมและเวลาที่ใช้ 

ล าดับ กิจกรรม ส่ือ เวลา (นาที) 

1 ชมวีดิทัศน์ คลิปวีดิทัศน์ 15 

2 วิทยากรน าเสนอ PowerPoint เกี่ยวกับ
ขอบข่ายการอบรมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

PowerPoint 15 

3 แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.1– 1.7          
ใบความรู้ที่ 2.3   
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอเป็นผัง

- ใบความรู้ที่ 1.1 กรอบการประเมิน    
  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 
- ใบความรู้ที่ 1.2 กระบวนการทาง 

90 
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ล าดับ กิจกรรม ส่ือ เวลา (นาที) 

ความคิดลงในกระดาษปรู๊ฟ 
 
 
 
 
 

   คณิตศาสตร์ของ PISA 
- ใบความรู้ที่ 1.3 เนื้อหาที่ประเมนิ 
- ใบความรู้ที่ 1.4 บริบทหรือ 
  สถานการณ์ 
- ใบความรู้ที่ 1.5 สมรรถนะทาง 
  คณิตศาสตร์ (Mathematical 
  Competencies) 
- ใบความรู้ที่ 1.6 ตัวอย่างข้อสอบ 
  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
- ใบความรู้ที่ 2.7 ความสามารถ 
  ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 

4 แต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1.1 –1.4 แสดงวิธี
หาค าตอบข้อสอบ PISA  
เรื่องท่ี 1 ปริมาณ (แฟลชไดรฟ์) 
เรื่องท่ี 2 ความไม่แน่นอนและข้อมูล  
           (แฟลชไดรฟ์) 
เรื่องท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงและ 
           ความสัมพันธ์(อัตราการหยด) 
เรื่องท่ี 4 ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ  
           (การซื้อห้องชุด) 
- น าเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการหาค าตอบ 
  หรือแนวคิดที่แตกต่าง 

- ใบงานที่ 1.1  
 สถานการณ์ท่ี 1 : แฟลชไดรฟ ์
 สถานการณ์ท่ี 2 : แฟลชไดรฟ ์
 สถานการณ์ท่ี 3 : อัตราการหยด 
 สถานการณ์ท่ี 4 : การซื้อห้องชุด 
 

60 

 

6. สื่อประกอบการฝึกอบรม 
 6.1  คลิปวีดิทัศน์เกี่ยวกับการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 
 6.2  ใบความรู้ที่ 1.1 กรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ของ PISA 
 6.3  ใบความรู้ที่ 1.2 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 6.4  ใบความรู้ที่ 1.3 เนื้อหาที่ประเมิน 
 6.5  ใบความรู้ที่ 1.4 บริบทหรือสถานการณ์ 
 6.6  ใบความรู้ที่ 1.5 สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Competencies) 
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        6.7  ใบความรู้ที่ 1.6 ตัวอย่างข้อสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 
        6.8  ใบความรู้ที่ 1.7 ความสามารถด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 
 6.9  ใบงานที่ 1.1   

7. การประเมินผลการอบรม 
 7.1 สังเกตจากการตอบค าถาม/การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 
 7.2 ประเมินความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
กรอบการประเมินการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

 

 

 
 

 

                  
 

                    

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ช่วยให้รู้และเข้าใจบทบาทของคณิตศาสตร์ที่มีในชีวิตจริงได้ แบบทดสอบของ 
PISA จะอยู่ในรูปแบบสถานการณ์ในชีวิตจริง ทั้งที่เกิดใกล้ตัวหรือในสังคมภายนอก นักเรียนต้องใช้ความรู้และ
ทักษะ ทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา เริ่มจากต้องคิดให้ได้ว่าคณิตศาสตร์ไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นอย่างไร 
และแปลงปัญหาในชีวิตจริงให้อยู่ในรูปแบบปัญหาทางคณิตศาสตร์ แล้วใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ช่วยให้ได้
ผลลัพธ์ จากนั้นจึงตีความและประเมินผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่บริบทในชีวิตจริง 

ส่วนตัว (Personal     
Context) 
ทางสังคม (Societal  
Context) 
การงานอาชีพ 
(Occupational Context) 
ทางวิทยาศาสตร ์ 
(Scientific Context) 

ปริมาณ  (Quantity) 
ความไม่แนน่อนและข้อมลู 
(Uncertainty  and Data) 
การเปลีย่นแปลงและ 
ความสัมพันธ ์(Change  
and Relationships) 
ปริภูมแิละรปูทรงสามมิต ิ 
 (Space and Shape) 
 

การคิดสถานการณ์ของ   
ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร ์
การใช้หลักการและ 
กระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
การตีความและประเมิน 
ผลลัพธ ์
 

บริบท เนื้อหาที่ประเมิน กระบวนการ 
ทางคณติศาสตร์ของ PISA 

 

กรอบการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 

นิยามการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ : 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน             

การคิด ใช้ และตีความคณิตศาสตร์ในในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายรวมถึงการให้เหตุผลอย่าง
เป็นคณิตศาสตร์ การใช้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย  และท านาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เน้นความรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน  แต่เน้น          
การน าคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนมาไปใช้ในสถานการณ์ของชีวิตจริง  โดยนักเรียนขยายความรู้ที่เรียนมา
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในสถานการณ์หรือบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
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ใบความรู้ที่ 1.2   
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ PISA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการทาง

คณติศาสตรข์อง PISA 

การใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ในการแก้ปัญหา 
 

การคิดสถานการณ์               
ของปัญหาในเชิง

คณิตศาสตร ์

การตีความและ 
ประเมินผลลัพธ์ 

ระบุประเด็นทาง
คณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิต
จริง 

ท าสถานการณ์หรือปัญหา
ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย  เพ่ือท า
ให้การวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ง่ายขึ้น 

แปลงปัญหาให้อยู่ในรูป
ของภาษาทางคณิตศาสตร์ 
 
 

 

คิดและน ากลยุทธ์ในการหา
วิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไปใช้ 
ใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์  เพ่ือช่วยหาวิธี
แก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือ
เหมาะสม 

น ากฎเกณฑ์ข้ันตอนวิธีและ
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

 

ตีความผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทใน
ชีวิตจริง 

ประเมินความเป็นเหตุเป็น
ผลของวิธีแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในบริบทของ
ปัญหาชีวิตจริง 

อธิบายความสมเหตุสมผล
ของผลลัพธ์ หรือข้อสรุปทาง
คณิตศาสตร์กับบริบทของ
ปัญหากิจกรรมต่าง ๆ ของ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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กิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของPISA 
 1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
    การระบุประเด็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ของปัญหาที่ตั้งอยู่ในบริบทโลกชีวิตจริง 
    การรู้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของปัญหาหรือสถานการณ์ 

  การท าสถานการณ์หรือปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเพ่ือท าให้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น 
  การระบุข้อจ ากัดและสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และ 
 จากการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายที่รวบรวมที่รวบรวมได้จากบริบท 
  การน าเสนอสถานการณ์ในเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้ตวัแปร สัญลกัษณ์ แผนภาพ  
 และแบบจ าลองมาตรฐานที่เหมาะสม 
  การน าเสนอปัญหาในหลากหลายวิธีรวมถึงการจัดการกับปัญหาให้สอดคล้องกับแนวคิด 
 ทางคณิตศาสตร์และการสรา้งสมมติฐานที่เหมาะสม 
  การรู้ เข้าใจ และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่เฉพาะกับบริบทของปัญหากับ 
 ภาษาที่เป็นสัญลักษณ์และภาษาอย่างเป็นทางการที่จ าเป็นต้องใช้ในการแสดงเชิงคณิตศาสตร์ 
  การแปลงภาษาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือใช้การแสดงแทน 
  การรู้แง่มุมต่าง ๆ ของปัญหาซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่รู้ หรือแนวคิดหลักทางคณิตศาสตร์ 
      ที่รู้จักข้อเท็จจริงหรือวิธีการด าเนินการ 
  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ภายในปัญหาที่อยู่ในสถานการณ์เชิงคณิตศาสตร์ 

2. การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

    การคิดและน ากลยุทธ์ในการหาวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 
    การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือช่วยหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องและ 
        เหมาะสม 
    การน าข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธี และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 
   มาใช้ในการแก้ปัญหา 
    การจัดการด้านจ านวน ข้อมูลและข้อสนเทศเกี่ยวกับกราฟและสถิติ นิพจน์ พีชคณิตและ 
   สมการ และการแสดงแทนทางเรขาคณิต 
    การเขียนแผนภาพ กราฟ และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ และการสกัดข้อมูล 
   ทางคณิตศาสตร์ 
    การใช้และการสลับที่ระหว่างการแสดงแทนต่าง ๆในกระบวนการแก้ปัญหา 
    การสร้างข้อสรุปทั่วไปบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่เกิดจากการน าวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
   ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
   การสะท้อนข้อโต้แยงทางคณิตศาสตร์ การอธิบายและการแสดงเหตุผลต่อผลลัพธ์ 
   ทางคณิตศาสตร์ 
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 3. การตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ 
    การตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปท่ีบริบทโลกชีวิตจริง 
   การประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในบริบทของปัญหา 
   โลกชีวิตจริง 
   ความเข้าใจว่าสถานการณ์ในชีวิตจริงส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์และการคิดค านวณตาม 
   กระบวนการตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างไร เพ่ือตัดสินว่าจะปรับปรุงหรือ 
   น าผลไปใช้อย่างไร 
    อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดผลลัพธ์หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์จึงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
   กับบริบทของปัญหา 
   ความเข้าใจของขอบเขตและข้อจ ากัดของแนวคิดคณิตศาสตร์และหรือวิธีการแก้ปัญหา 
   ทางคณิตศาสตร์ วิจารณ์และระบุข้อจ ากัดของแบบจ าลองที่ใช้แก้ปัญหา 
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ใบความรู้ที่ 1.3 
เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ที่ประเมิน 

 

 PISA ได้ก าหนดกรอบการประเมินด้านเนื้อหา เป็น 4 เรื่อง ได้แก่ 

 1. ปริมาณ (Quantity) เป็นคณิตศาสตร์ที่พบเห็นและเกี่ยวข้อง 

   ความเข้าใจในเรื่อง การวัด การนับ ขนาดของปริมาณ หน่วย ดัชนี ขนาดเปรียบเทียบ  
   และแบบรูปและแนวโน้มของจ านวน ด้านความเป็นเหตุเป็นผลทางปริมาณ เช่น  
   ความรู้สึกเชิงจ านวน การใช้ตัวแทนแบบพหุคูณ การค านวณคล่อง การคิดค านวณในใจ  
   การประมาณการและการประเมินความสมเหตุสมผล การใช้ความรู้สึกเชิงจ านวน 
   ที่เหมาะสมจะท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมา  ที่กลับกัน  
   หรือที่ต้องการเรื่องสัดส่วนมาใช้  
   สามารถประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลง และบอกเหตุผลในการเลือกใช้ข้อมูลและ 
   ระดับความถูกต้องส าหรับเรื่องหนึ่ง สามารถเลือกวิธีการ และล าดับขั้นตอนเพื่อแสดงว่า 
   ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น และมีกรณีใดบ้างที่ท าไม่ได้ สามารถสร้างตัวแบบของวิธีการที่ใช้ 
   ส าหรับแก้ปัญหาที่ใช้ข้อมูลจากที่มีอยู่ในโลก 
 2. ความไม่แน่นอนและข้อมูล (Uncertainty and  Data)  
   เป็นเรื่องที่มีอยู่ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวิตประจ าวัน และเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจ 
   ส าคัญของการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย รวมทั้งทฤษฎี 
   ความน่าจะเป็นและสถิติ และเทคนิคการพรรณนา การน าเสนอข้อมูลซึ่งถูกสร้างข้ึนมา 
   เนื้อหาเรื่องความไม่แน่นอนและข้อมูล รวมถึงการรู้ว่าต าแหน่งใดที่มีความผันแปร 
   ในกระบวนการ มีการรับรู้ถึงปริมาณของความผันแปร การรับรู้ถึงความไม่แน่นอนและ 
   ความผิดพลาดจากการวัด และความรู้ในเรื่องโอกาสที่จะเกิดข้ึน 
   การคิด การตีความ เป็นและการประเมินข้อสรุปในสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 
   เป็นจุดส าคัญ ซึ่งการน าเสนอและการตีความข้อมูลเป็นแนวคิดหลักของเนื้อหาประเภทนี้ 
   ความไม่แน่นอนพบได้ในการท านายทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจความคิดเห็น  
   การพยากรณ์อากาศ และแบบแผนทางเศรษฐกิจ การมีความแปรผันในกระบวนการผลิต  
   คะแนนสอบ และผลการส ารวจ รวมทั้งโอกาสซึ่งพบได้ในกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
   ของแต่ละคน 
   การแก้ปัญหาที่อยู่ในเนื้อหาประเภทนี้ต้องใช้ความรู้ เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิต เช่น 
   การแสดงแทนด้วยกราฟ และสัญลักษณ์    
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 3. การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change and Relationships)  
   ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบต่าง ๆ และการรู้ว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    จะใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ืออธิบายและท านายการเปลี่ยนแปลงนั้น 
    ได้อย่างไร ซึ่งในทางคณิตศาสตร์การท าแบบจ าลองและความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูป 
    ของฟังก์ชันและสมการท่ีเหมาะสมได้รวมถึงการคิด การตีความ และการแปลความตัวแทน 
    ความสัมพันธ์ในเชิงความสัมพันธ์และกราฟด้วย 
   การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ พบได้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การเจริญเติบโต 
    ของสิ่งมีชีวิต ดนตรี วัฏจักรของฤดูกาล แบบแผนของสภาพอากาศ ระดับการจ้างงาน  
    และสภาวะทางเศรษฐกิจ 
   มุมมองทางคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร เช่น เรื่อง ฟังก์ชันและพีชคณิต ได้แก่ นิพจน์ทาง 
    คณิตศาสตร์ สมการและอสมการ การแสดงในรูปตารางและกราฟ ก็เป็นส่วนหนึ่งใน 
    การสร้างค าอธิบาย การสร้างแบบจ าลอง และการตีความการเปลี่ยนแปลง 
    ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

4. ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ (Space and Shape)  
  ครอบคลุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกแห่งในโลกท่ีเราสามารถ 
  เห็นได้และมีลักษณะเป็นกายภาพ ได้แก่ แบบรูป สมบัติของวัตถุ ต าแหน่งและทิศทาง  
  การแสดงแทนวัตถุ การเข้ารหัสและถอดรหัสของสาระที่มองเห็นจากภาพได้ การน าทาง 
  และปฏิบัติสัมพันธ์ของกลศาสตร์กับรูปร่างจริงและการแทน 
  เรขาคณิตเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับปริภูมิและรูปทรง แต่เนื้อหาปริภูมิและรูปทรง 
  มีรายละเอียดเกินกว่าสาระของวิชาเรขาคณิต ทั้งเรื่องความหมายและวิธีการ  
  ทัศนะการมองเห็น การวัดขนาด และพีชคณิต 
  PISA ถือว่าความเข้าใจแนวคิดหลักและทักษะเป็นสิ่งส าคัญของการรู้เรื่องของการรู้เรื่อง 
  ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปริภูมิและรูปทรง โดยการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ 
  ในเนื้อหาเรื่องปริภูมิและรูปทรงประกอบด้วยการด าเนินการขอบข่ายต่าง ๆ  เช่น  
  ความเข้าใจภาพวาดตามสัดส่วนที่มองเห็น การสร้างและการอ่านแผนที่ การเปลี่ยนรูปร่าง 
  โดยใช้และไม่ใช้เทคโนโลยี การตีความมุมมองภาพสามมิติจากมุมต่าง ๆ ที่มองเห็น  
  และสร้างภาพแทนรูปร่าง  
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ใบความรู้ที่ 1.4 
บริบทหรือสถานการณ์ 

 

 ลักษณะส าคัญของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  คือ  การที่คณิตศาสตร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
ที่อยู่ในบริบทหนึ่ง  ซึ่งเป็นบริบทในโลกจริงที่มีปัญหานั้นตั้งอยู่  ซึ่งแบ่งได้เป็น  4  กลุ่ม ดังนี้ 
 1. บริบทส่วนตัว (Personal Context)   

บริบทนี้จะเน้นที่กิจกรรมของบุคคล ครอบครวั หรือกลุ่มเพ่ือน  โดยอาจเป็นเรื่องส่วนบุคคล  
ซึ่งประกอบด้วย  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหาร การช็อปปิ้ง การเลน่เกม สุขภาพส่วนบุคคล  
การเดินทาง  กีฬา  การท่องเทีย่ว  การจัดตารางเวลาส่วนบุคคล และการจัดการทางการเงินสว่นบุคคล 

 2. บริบททางการงานอาชีพ (Occupational Context)   
บริบทนี้เน้นที่การท างานในโลกชีวิตจริง  เช่น  การวัดขนาด  การคิดค่าใช้จ่าย และการสั่งซื้อ

วัสดุส าหรับการก่อสร้าง  การเงนิ/การบัญชี  การควบคุมคุณภาพ  การจดัก าหนดการ/รายการสินค้า   
การออกแบบ/สถาปัตยกรรม และการท างานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  บริบทเกี่ยวกับอาชพีอาจมีความ
เกี่ยวข้องตั้งแต่งานที่ใช้แรงงานโดยไม่ต้องใช้ทักษะ  จนถึงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสงู 

 3. บริบททางสังคม (Societal  Context)   
บริบทนี้เน้นที่ชุมชนหนึ่ง ๆ  ไมว่่าจะเป็นระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ หรือระดับโลก  เชน่   

ระบบการลงคะแนนเสียง  การขนส่งสาธารณะ  การปกครองนโยบายภาครัฐ  ประชากร  การโฆษณา   
สถิติแห่งชาต ิและเศรษฐกิจ  แม้ว่าบริบทดังกล่าวจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล  แต่ถือว่ามีผลต่อสังคมใน
ภาพรวม 

 4. บริบททางวิทยาศาสตร ์(Scientific Context)  
บริบทนี้เกี่ยวข้องกับการน าคณติศาสตร์ไปใช้ในโลกชวีิตจรงิ และประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เช่น  สภาพภูมิอากาศ หรือภูมิประเทศ  ระบบนเิวศวิทยา  การแพทย์  
วิทยาศาสตร์อวกาศ  พันธุกรรม การวดั  และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกของคณิตศาสตร์ภายใต้บรบิททาง
วิทยาศาสตร์  
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ใบความรู้ที่ 1.5 
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Competencies) 

 

PISA ไม่ได้สร้างข้อสอบเพ่ือวัดสมรรถนะโดดๆแต่ในการตอบข้อสอบนักเรียนจ าเป็นต้องมีและสามารถ
ใช้สมรรถนะต่าง ๆ หลายสมรรถนะในการแก้ปัญหาและ PISA เลือกประเมิน 8 สมรรถนะดังนี้ 
 1. การคิดและการใช้เหตุผล (Thinking and Reasoning)  
  เกี่ยวข้องกับความสามารถในการตั้งค าถามรู้ค าตอบทางคณิตศาสตร์บอกความแตกต่างของประโยค 
  (statements) (เช่นนิยามทฤษฎีการคาดคะเนสมมติฐานตัวอย่าง เป็นต้น) และความเข้าใจและ 
  การใช้ข้อจ ากัดของคณิตศาสตร์ 
 2. การสร้างข้อโต้แย้ง (Argumentation)  
  เกี่ยวข้องกับการรู้จักการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สามารถติดตามและประเมินการโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ 
  แบบต่างๆ มีความรู้สึกถึงความจริงและสามารถสร้างและแสดงการโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ 
 3. การสื่อสาร (Communication)  
  เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของตนความสามารถที่ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจตนโดยวิธีการต่าง ๆ บนพ้ืนฐาน 
  ของคณิตศาสตร์ทั้งในรูปของการพูดและการเขียน และสามารถเข้าใจการพูดและการเขียนของผู้อื่น 
  ด้วยเชน่กัน 
 4. การสร้างตัวแบบ (Modeling)  
  เกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้างของสถานการณ์ท่ีจะต้องน ามาสร้างเป็นตัวแบบ (Model) การแปลความ 
  เป็นจริงให้เข้าสู่โครงสร้างทางคณิตศาสตร์การประเมินความน่าเชื่อถือของตัวแบบวิเคราะห์วิจารณ์ 
  ตัวแบบและผลที่เกิดขึ้นการสื่อสารแนวคิดของตัวแบบและผล (รวมทั้งข้อจ ากัด) การติดตาม 
  และควบคุมกระบวนการของการสร้างตัวแบบ 
 5. การตั้งและการแก้ปัญหา (Problem posing and solving)  
  เกี่ยวข้องกับการตั้งค าถามการสร้างเป็นปัญหาคณิตศาสตร์และการนิยามปัญหาคณิตศาสตร์แบบต่างๆ 
  และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบต่างๆโดยวธิีการที่หลากหลาย 
 6. การแสดงเครื่องหมายแทน (Representation)  
  เกี่ยวข้องกับการแปลรหัส (decoding) และการเข้ารหัส (encoding) การแปลความการตีความและ 
  การบอกความแตกต่างของการแสดงเครื่องหมายของคณิตศาสตร์แบบต่างๆและความสัมพันธ์ระหว่าง 
  การแสดงเครื่องหมายแทนแบบต่างๆการเลือกและการเปลี่ยนระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ของการแสดง 
  เครื่องหมายแทน (Representation) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจุดประสงค์ 
 7. การใช้สัญลักษณ์ภาษาและการด าเนินการ (Using symbolic, language and operation)  
  เกี่ยวข้องกับการแปลรหัสการตีความสัญลักษณ์ภาษาคณิตศาสตร์และความเข้าใจการเชื่อมโยง 
  ของภาษาคณิตศาสตร์กับภาษาธรรมดาการแปลความจากภาษาธรรมดาไปเป็นสัญลักษณ์/ 
  ภาษาคณิตศาสตร์สามารถจัดการกับประโยคหรือพจน์ที่มีสัญลักษณ์และสูตรความสามารถ 
  ในการใช้ตัวแปร การแก้สมการและการค านวณ 
 8. การใชต้ัวช่วยและเครื่องมือ (Using of aids and tools)  
  เกี่ยวข้องกับการรับรู้และความสามารถในการใช้ตัวช่วยและเครื่องมือที่สามารถช่วยกิจกรรม 
  ทางคณิตศาสตร์และหมายรวมถึงความรู้ถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือนั้นๆ 
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ใบความรู้ที่ 1.6 
ข้อสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 

 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA 2015  
 25% วัดกระบวนการการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
  50% วัดการใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาประมาณ  
 25% วัดการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ประมาณ  

 การท าแบบทดสอบคณิตศาสตร์  นักเรียนต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเริ่มจากการคิดว่า
คณิตศาสตร์ไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นอย่างไร และแปลงปัญหาในชีวิตจริงให้อยู่ในรูปปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แล้วใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์  จากนั้นจึงตีความและประเมินผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่บริบทในชีวิตจริง 

 รูปแบบของข้อสอบ 
  รูปแบบของข้อสอบมีผลกระทบไม่เหมือนกันต่อการตอบของนักเรียนต่างกลุ่ม และเนื่องจาก 
PISA  ต้องทดสอบนักเรียนแตกต่างกันหลายกลุ่ม  จึงพิจารณาในการสร้างข้อสอบโดยให้มีข้อสอบที่มีรูปแบบ
หลากหลายมากกว่าจะเป็นข้อสอบแบบใดแบบหนึ่ง  โดยเลือกให้มีข้อสอบหลายแบบ และเลือกให้แต่ละแบบ 
มีจ านวนข้อใกล้เคียงกัน  ได้แก่ 
  สร้างค าตอบแบบเปิดหรือเขียนตอบอิสระ 
  สร้างค าตอบแบบปิด 
  ค าตอบแบบเลือกตอบธรรมดาและเลือกตอบเชิงซ้อน 

 การประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ ปี 2558 (PISA 2015) 
  การประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ ปี 2558 (PISA 2015) นักเรียนต้องท าข้อสอบจากคอมพิวเตอร์ 
โดยนักเรียนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องในสถานการณ์และข้อมูลที่ให้มาแล้วตอบค าถามด้วยการ 
  คลิกเลือกค าตอบซึ่งมีทั้งแบบเลือกตอบธรรมดาและเลือกตอบเชิงซ้อน   
  เลือกค าตอบจากรายการที่ก าหนดให้  
  พิมพ์ค าตอบเป็นตัวเลขหรือพิมพ์อธิบายค าตอบพร้อมแสดงวิธีการค านวณโดยปกติการท า
ข้อสอบ PISA สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ส าหรับแบบทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท าข้อสอบ จึงมีเครื่อง    
คิดเลขเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค านวณและมีปุ่มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไว้ส าหรับพิมพ์สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์   
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ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง เพนกวิน 

 

ค าถามที ่1 :  ฌอง สงสัยว่าขนาดของฝูงเพนกวินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพ่ือตรวจสอบ 
  ข้อสงสัยนี้ เขาได้ตั้งสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
    ตอนต้นปี ฝูงนกเพนกวินมีจ านวน 10,000 ตัว (5,000 คู่) 
   ในฤดูใบไม้ผลิของแต่ละปี เพนกวินแต่ละคู่เลี้ยวลูกนกเพนกวินหนึ่งตัว 
    ตอนสิ้นปี 20% ของนกเพนกวินทั้งหมด (ทั้งโตเต็มวัยและลูกนกเพนกวิน) จะตายลง 
  เมื่อสิ้นปีแรก จ านวนเพนกวิน (ทั้งโตเต็มวัยและลูกนกเพนกวิน) ในฝูงนี้มีจ านวนกี่ตัว 
ลักษณะค าถาม  : ค าถามข้อนี้จัดอยู่ในบริบทเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งวัดเนื้อหาด้านปริมาณต้องการให้นักเรียน 
   ท าความเข้าใจกับสถานการณ์แล้วค านวณจ านวนเพนกวินจากข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   ทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลงจึงเป็นการวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการคิดสถานการณ ์
   ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์เพราะต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและน ามาแปลงให้อยู่ 
   ในรูปคณิตศาสตร์ลักษณะการตอบเป็นแบบพิมพ์ค าตอบที่เป็นตัวเลขโดยนักเรียนสามารถ ใช้ 
   เครื่องคิดเลขที่อยู่มุมบนขวาเป็นตัวช่วยในการค านวณเมื่อได้ค าตอบแล้วให้น าตัวเลขที่ค านวณ 
   ได้ไปเติมลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้โดยการพิมพ์ตัวเลขตัวอย่างทางด้านขวา 
ตัวอย่างวิธีการคิด: 

จ านวนเพนกวินในฝูงตอนต้นปี 10,000 ตัว 5,000 คู่จ านวนลูกเพนกวินฤดูใบไม้ผลิ 5,000 ตัว 
รวมจ านวนเพนกวินทั้งหมด 10,000 + 5,000 = 15,000 ตัว 

จ านวนเพนกวินที่ตายไปตอนสิ้นปี (15,000) x 100
20

 =  3,000 ตัว 

จ านวนเพนกวินในฝูงเมื่อสิ้นปีแรกมีจ านวน 15,000 – 3,000 = 12,000 ตัว 
จากตัวอย่างทางด้านขวาล่างเมือ่ค านวณได้ค าตอบว่าเมื่อสิ้นปแีรกจะมีนกเพนกวินในฝูงจ านวน 12,000 ตัว 
จึงพิมพ์ตัวเลข 12,000 ลงในช่องว่างที่ก าหนด 



18 
 

 

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง พลังของลม 

 

เนื้อเรื่องได้ให้ข้อมูลคุณสมบัติเกี่ยวกับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังลมรุ่น E-82 
ลักษณะค าถามที่ 1 : ค าถามข้อนี้จัดอยู่ในบริบทเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งวัดเนื้อหาด้านการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ 
   และต้องการให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ก าหนดให้จึงเป็นการวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   ด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร ์เพราะต้องตีความผลลัพธ์ที่ได้กลับไปสู่บริบท 
   ชีวิตจริงและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของผลลัพธ์ที่ได้ 
แนวคิดค าตอบ : โจทย์ต้องการทราบว่าข้อความแต่ละข้อนั้นสามารถสรุปได้จากข้อมูลที่ก าหนดให้หรือไม่ 
 ข้อความที ่1 :  จากข้อมูลระบุว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง3,200,000 เซดต่อสถานีดังนั้นค่าใช้จ่ายในการสร้าง 
    สถานีผลิตไฟฟ้าพลังลม 3 สถานีเป็นเงิน 9,600,000  
    ข้อความที่ 1  จึงสรุปได้ถกูต้องตามข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 ข้อความที ่2 :  จากข้อมูลระบุว่าค่าบ ารุงรักษา 0.01 เซดต่อการผลิต 1 kWh และได้ผลตอบแทน 0.10 เซด 
    ต่อการผลิต 1 kWh ดังนั้นคิดเป็น 10% ของผลตอบแทน 
    ข้อความที ่2 จึงสรุปได้ไม่ถูกต้องตามข้อมูลที่ก าหนดให้ 

ค าถามที่ 1/2  
จากเรื่อง “พลังของลม” ทางด้านขวามือให้คลิกตัวเลือกในตารางเพื่อ
ตอบค าถาม 

จงตัดสินว่า ข้อความต่อไปนี้ซึ่งเกีย่วกับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังลมรุ่น E-
82 สามารถสรุปได้จากข้อมลูที่ก าหนดให้ใช่หรือไม่ ให้คลิกเลือก 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อความ 

ข้อความนี้สามารถสรุปได้จากข้อมูลที่ก าหนดให้
ใช่หรือไม่ 

ใช่ ไม่ใช่ 

การสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังลมสามสถานีจะเสยี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมากว่า 8,000,000 เซด 

  

ค่าบ ารุงรักษาสถานีผลิตไฟฟ้าพลังลมประมาณ 5% 
ของผลตอบแทนโดยประมาณ 

  

ค่าบ ารุงรักษาสถานีผลิตไฟฟ้าพลังลมขึ้นอยู่กับ
ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดทีผ่ลติได้ในหน่วยกิโลวัตต์-
ช่ัวโมง (kWh) 

  

ในหนึ่งปีมี 97 วันพอดี ท่ีสถานีผลติไฟฟ้าพลังลมไม่
ท างาน 
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 ข้อความที ่3 : จากข้อมลูระบุว่าค่าบ ารุงรักษา 0.01 เซดต่อการผลิต 1 kWh ดังนั้นเมื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ้น 
    เท่าใดค่าบ ารุงรักษาจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในหน่วย kWh  
    ข้อความที ่3 จึงสรุปได้ถูกต้องตามข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 ข้อความที ่4 : จากข้อมูลระบุว่าประสิทธิภาพของสถานีนี้ท างานได้ 97% ของปีดังนั้นท างานได้ประมาณ 
    354 วันหรือจะไม่ท างานประมาณ 11 วัน 
    ข้อความที ่4 จึงสรุปได้ไม่ถูกต้องตามข้อมูลที่ก าหนดให้ 

 
 

 

ค าถามที่  1/2  

ลักษณะค าถามข้อนี้เป็นเลือกตอบเชิงซ้อน 
(Complex Multiple Choice)                           
โดยนักเรียนต้องคลิกเลือกค าตอบหนึ่งในสอง
ตัวเลือกของแต่ละแถวและต้องตอบถูกทุกแถว
จึงจะได้คะแนน ในการตอบต้องคลิกเลือกช่อง 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่”ในแต่ละแถว 

ค าถามที2่/2 

จากเรื่อง “พลังของลม” ทางด้านขวามือ ให้พิมพ์ค าตอบ 
ของนักเรียนเพื่อหาค าตอบ 

ปลายใบพัดของสถานีผลิตไฟฟ้าพลังลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
สูงสุดเท่าใด จงอธิบายกระบวนการหาค าตอบของนักเรียน 
และเขียนค าตอบในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง(กม./ชม.) โดย
ให้นักเรียนย้อนกลับไปใช้ข้อมูลของ  รุ่น E-82 

จงแสดงวิธีการหาค าตอบของนักเรียน 
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ลักษณะค าถามท่ี 2 :  ค าถามข้อนี้จัดอยู่ในบริบทเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และวัดเนื้อหาด้านการเปลี่ยนแปลงและ 
    ความสัมพันธ์และต้องการให้นักเรียนแก้ปัญหาจากบริบทที่ก าหนดให้จึงเป็นการวัด 
    กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
    โดยน าหลักการคิดเส้นรอบรูปวงกลมมาใช้ในการค านวณระยะทางของการหมุนของ 
    ใบพัดแล้วแปลงหน่วยตามที่โจทย์ต้องการการตอบค าถามข้อนี้นักเรียนต้องพิมพ์ค าตอบ 
    พร้อมแสดงวิธีท า 
หมายเหตุ :  ข้อสอบต้องการให้นักเรียนแสดงวิธีท าจะมีปุ่มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไว้ให้นักเรียนแทรก 
  สัญลักษณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการแสดงวิธีการค านวณประกอบค าตอบของนักเรียนเช่น 

  เครื่องหมายบวกลบคูณหารการพิมพ์เศษส่วนเลขยกก าลังและเครื่องหมาย เป็นต้น 
  เมื่อนักเรียนแทรกสัญลักษณ์แล้วคลิก “ตกลง” สัญลักษณ์ดังกล่าวจะปรากฏในกรอบค าตอบ 
  ของนักเรียนดังตัวอย่างการพิมพ์ค าตอบข้างล่าง 
ค าตอบถูก : ตัวอย่างค าตอบเช่น 
  • ความเร็วสูงสุดของการหมุนเท่ากับ 20 รอบต่อนาท ี

  ระยะทางต่อการหมุนหนึ่งรอบเท่ากับ 2x x40 ม. ≈ 250 ม. นั่นคือ 20x250 ม./นาท ี
   ≈ 5,000 ม./นาท ี≈ 83 ม./วินาที ≈ 300 กม./ชม. 20 รอบต่อนาท ี
   = 1,200 รอบ/ชม. 

   = 1,200x2 x40 ม./ชม. 

   = 96กม./ชม. 
  ส าหรับข้อนี้หากนักเรียนแสดงวิธีการค านวณได้ถูกต้องแต่ไม่ได้ตอบในหน่วยกม./ชม. ตามท่ีโจทย์
ต้องการนักเรียนจะได้คะแนนเพียงบางส่วนเท่านั้นคือค าตอบที่อยู่ในช่วงตั้งแต่  288,000 ถึง 301,714 ม./ชม. 
หรือ 4,800 ถึง 5,029 ม./นาทีหรือ 80 ถึง 84 ม./วินาทีตัวอย่างค าตอบ เช่น 

2 x  x 40 ม. ≈ 250 ม. นั่นคือ 20 x 250 ม./นาท ี≈ 5,000 ม./นาท ี≈ 83 ม./วินาที 
 

       
ตัวอย่างการพิมพ์ค าตอบ 
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ใบความรู้ที่ 1.7 
ความสามารถด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

 

 ความคิดหลักในการวัดผลของ PISA คือ นักเรียนได้เรียนรู้อะไร และสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ท าอะไร
ได้บ้าง PISA จึงมีวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพ่ือแยกแยะความสามารถของนักเรียน
ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ นักเรียนท าอะไรได้บา้ง 
6 ที่ระดับ 6 นักเรียนสามารถ 

- ใช้สาระและข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบของตนเองน ามาลงเป็นข้อสรุปและสร้างแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ และจ าลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนออกมาสร้างเป็นตัวแบบคณิตศาสตร์ได้ 

- เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรือจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ น ามาเชื่อมโยงระหว่างกันได้ 
- สามารถใช้เหตผุล และใช้ความคิดระดับสูงในเชิงคณิตศาสตร ์สามารถมองเหน็ความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเข้าใจและปฏิบัติภารกิจทางคณิตศาสตร ์
- สามารถสร้างวธิีการคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ในการจดัการกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่

เคยพบมาก่อน 
- สามารถสร้างสตูรคณิตศาสตร์จากแนวความคิดหรือข้อมูลที่มี 
- สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม่นย า เพ่ือบอกถึงสิ่งที่ตนพบ ตคีวาม แปลความ โต้แย้ง และ

อธิบายความสอดคล้องเหมาะสมของสิ่งต่าง ๆ เหลา่นี้กับสถานการณ์ท่ีเป็นมาตั้งแต่ต้น 
5 ที่ระดับ 5 นักเรียนสามารถ 

- สร้างตัวแบบ และใช้ตวัแบบในเรื่องที่มีความซับซ้อน สามารถระบุบออกข้อจ ากัดและข้อตกลง
เบื้องต้นเฉพาะเรื่องนั้น ๆ สามารถเลือก เปรียบเทียบ และประเมินกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
เพ่ือใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สัมพันธ์กับตัวแบบ 

- สามารถใช้ทักษะการคิดและทักษะการใช้เหตผุล สามารถเชื่อมโยงการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ 
สัญลักษณ์และลักษณะของโจทย์คณิตศาสตร์ และมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งเร้าที่เป็น
ส่วนประกอบของสถานการณ ์

- สามารถคิดวเิคราะห์การท างานของตน และสามารถสร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์  
- สามารถสื่อสารถึงการแปลความ ตีความ และการใช้เหตุผลของตนได้ 

4. ที่ระดับ 4 นักเรียนสามารถ 
- ท าโจทย์คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ท่ีมีตัวแบบชัดเจน และเปน็สถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมที่ค่อนข้าง

ซับซ้อน ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดบ้างหรือต้องมีการก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นบ้าง 
- สามารถเลือกและผสมผสานรปูแบบต่าง ๆ ที่มีให้ รวมทั้งรูปแบบของสัญลักษณ์ด้วยโดยน ามา

เชื่อมโยงโดยตรงกับสถานการณ์ในโลกจริง 
- สามารถใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนามาแล้ว และสามารถใช้เหตุผลอย่างยืดหยุ่นได้ และ

มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเรา้ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ด ี
- สามารถสร้างค าอธิบายและข้อโต้แยง และสื่อสารค าอธิบายและข้อโต้แย้งบนพ้ืนฐานของการแปล

ความ การโต้แย้ง และการกระท าของตน 
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ระดับ นักเรียนท าอะไรได้บา้ง 
3 ที่ระดับ 3 นักเรียนสามารถ 

- ท าโจทย์ที่มีวิธีการที่บอกไว้ชดัเจน รวมทั้งโจทย์ที่ตัดสินใจเลือกล าดับขั้นตอนด้วย 
- เลือกและใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซับซ้อนส าหรับการแก้ปัญหา 
- แปลความและใชส้ถานการณ์ท่ีน าเสนอมาจากหลายแหล่ง และสามารถให้เหตุผลได้ตามแหลง่ที่มา

นั้น ๆ  สามารถสร้างค าอธิบายหรือรายงานการตีความ แปลความนั้น ๆ  
- แสดงการใช้เหตผุลได ้และสามารถบอกและสื่อสารผลที่เกิดขึ้น 

2 ที่ระดับ 2 นักเรียนสามารถ 
- ตีความและรูส้ถานการณ์ในบรบิทที่ไม่ซับซ้อน ที่ต้องการการอ้างอิงไม่เกินสองตัว 
- สกัดสาระส าคัญจากแหล่งข้อมูลแหล่งเดียวและสามารถใชส้ถานการณ์ท่ีน าเสนออย่างง่ายชั้นเดียว 
- สามารถใช้วิธีการคิด สูตรคณิตศาสตร์ วิธีการหรือข้อตกลงเบื้องต้น สามารถใชเ้หตผุลตรงไปตรงมา

และตีความผลที่พบอย่างตรงไปตรงมา 

1 ที่ระดับ 1 นักเรียนสามารถ 
- ตอบค าถามที่เกี่ยวข้องในบริบทที่คุ้ยเคย ที่มีข้อมูลชัดเจนให ้และค าถามต้องถามอย่างชัดเจน 
- ระบุสาระที่ต้องการและสามารถท าโจทย์แบบเดิมที่คุ้ยเคยที่มีวิธีการท าหรือสถานการณ์ก าหนดให้

ชัดเจน 
- ท าโจทย์ตามตวัอย่างที่ก าหนดให้ได้ 

 
หมายเหต ุ

 
ถ้านักเรียนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ระดับหนึ่งได้ จะถูกจัดไวก้ลุ่ม “ต่ ากว่าระดับ 1” 
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ใบงานที่ 1.1 
 

 

ค าชี้แจง  ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัตกิิจกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี ้
  1. ศึกษาสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ดังนี้ 

   สถานการณ์ที่ 1 :  แฟลชไดรฟ์ (ค าถามที่ 1) 
   สถานการณ์ที่ 2 :  แฟลชไดรฟ์ (ค าถามที่ 2) 
   สถานการณ์ที่ 3 :  อัตราการหยด (ค าถามที่ 1) 
   สถานการณ์ที่ 4 :  อัตราการหยด (ค าถามที่ 2) 
   สถานการณ์ที่ 5 :  การซื้อห้องชุด 
  2. คิดและพิจารณาข้อมูลจากสถานการณ์ที่ได้รับแล้วตอบค าถามลงในแบบบันทึกใบงาน (ข้อ 1) 
  3. แสดงวิธีหาค าตอบของสถานการณ์ลงในแบบบันทึกใบงาน  (ข้อ 2) 
  4. น าเสนอผลงาน 
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แฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีขนาดเล็ก 
อนันต์มีแฟลชไดรฟ์อันหนึ่งซึ่งเก็บเพลงและรูปถ่ายไว้ แฟลชไดรฟ์มีความจุ 1 GB (1,000 MB) 
กราฟข้างล่างแสดงสถานะดิสก์ปัจจุบันของแฟลชไดรฟ์ของอนันต์ 

 
ค าถามที่ 1 : แฟลชไดรฟ์ 

อนันต์ต้องการย้ายอัลบั้มรูปถ่ายขนาด 350 MB ลงในแฟลชไดรฟ์ของเขา แต่พ้ืนที่ว่างในแฟลชไดรฟ์   
มีไม่พียงพอ ซึ่งเขาไม่ต้องการลบรูปถ่ายใดๆ ที่มีอยู่ออก แต่เขายินดีที่จะลบอัลบั้มเพลงสองอัลบั้มออก 
แฟลชไดรฟ์ของอนันต์ เก็บอัลบั้มเพลงขนาดต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

อัลบั้ม ขนาด 
อัลบั้ม 1 100 MB 
อัลบั้ม 2 75 MB 
อัลบั้ม 3 80 MB 
อัลบั้ม 4 55 MB 

อัลบั้ม 5 60 MB 
อัลบั้ม 6 80 MB 

อัลบั้ม 7 75 MB 
อัลบั้ม 8 125 MB 

 
ถ้าลบอัลบั้มเพลงอย่างมากท่ีสุดสองอัลบั้มจะท าให้แฟลชไดรฟ์ของอนันต์มีพ้ืนที่ว่างเพียงพอที่จะเพ่ิมอัลบั้มรูป
ถ่ายใช่หรือไม่ จงเขียนวงกลมล้อมรอบค าว่า “ใช่”“ไม่ใช่” และแสดงวิธีการค านวณเพ่ือสนับสนุนค าตอบของ
นักเรียน 
ค าตอบ ใช่ / ไม่ใช่ 
 

 

 

แฟลชไดรฟ ์
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แบบบันทึกใบงาน : แฟลชไดรฟ์ 
 

 

1. ให้คิดและพิจารณาข้อมูลจากโจทย์ที่ได้รับและตอบค าถามให้สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่ประเมิน 
 
 

บริบท 
 
 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

รูปแบบของข้อสอบ 
 
 

 
2. วิธีหาค าตอบของสถานการณ์ 
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แฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีขนาดเล็ก 
อนันต์มีแฟลชไดรฟ์อันหนึ่งซึ่งเก็บเพลงและรูปถ่ายไว้ แฟลชไดรฟ์มีความจุ 1 GB (1,000 MB) 
กราฟข้างล่างแสดงสถานะดิสก์ปัจจุบันของแฟลชไดรฟ์ของอนันต์ 

 
ค าถามที ่2 : แฟลชไดรฟ์ 
ในช่วงหลายสัปดาห์ต่อมาอนันต์ลบรูปถ่ายและเพลงบางส่วนออกแต่ได้เพ่ิมไฟล์รูปถ่ายและเพลงใหม่เข้าไปด้วย
สถานะดิสก์ใหม่แสดงในตารางข้างล่าง : 
 

เพลง 550 MB 
รูปถ่าย 338 MB 

พ้ืนที่ว่าง 112 MB 

 
พ่ีชายของอนันต์ให้แฟลชไดรฟ์อันใหม่กับเขาซึ่งมีความจุ 2 GB (2,000 MB) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ว่าง 
ทั้งหมดอนันต์จึงย้ายสิ่งที่เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์อันเก่าลงในอันใหม่ 
กราฟใดต่อไปนี้แสดงสถานะดิสก์ของแฟลชไดรฟ์อันใหม่จงเขียนวงกลมล้อมรอบ 1, 2, 3หรือ 4 

 
ที่มา :PISA 2012 

แฟลชไดรฟ์ 
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แบบบันทึกใบงาน : แฟลชไดรฟ์ (ค าถามที่ 2) 

 

 

1. ให้คิดและพิจารณาข้อมูลจากโจทย์ที่ได้รับและตอบค าถามให้สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่ประเมิน 
 
 

บริบท 
 
 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

รูปแบบของข้อสอบ 
 
 

 
2. วิธีหาค าตอบของสถานการณ์ 
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การให้ยาทางหลอดเลือดถูกใช้เพ่ือให้ของเหลวและยาแก่ผู้ป่วย 

 
พยาบาลต้องการค านวณอัตราการหยด (D) ในหน่วยหยดต่อนาทีส าหรับการให้ยาทางหลอดเลือด 

เขาใช้สูตร D =  

โดย 
dแทนสัมประสิทธิ์การหยดหน่วยเป็นจ านวนหยดต่อมิลลิลิตร 
vแทนปริมาตรของยาที่ให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือดหน่วยเป็นมิลลิลิตร 
nแทนเวลาของการให้ยาทางหลอดเลือดหน่วยเป็นชั่วโมง 

 
ค าถามที ่1: อัตราการหยด 

พยาบาลคนหนึ่งต้องการให้ระยะเวลาในการให้ยาทางหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า 
จงอธิบายอย่างย่อๆว่าD เปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าn เพิ่มข้ึนสองเท่าแต่d และvไม่เปลี่ยนแปลง 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

n

dv

60

อัตราการหยด 
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แบบบันทึกใบงาน : อัตราการหยด (ค าถามที่ 1) 
 

 

1. ให้คิดและพิจารณาข้อมูลจากโจทย์ที่ได้รับและตอบค าถามให้สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่ประเมิน 
 
 

บริบท 
 
 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

รูปแบบของข้อสอบ 
 
 

 
2. วิธีหาค าตอบของสถานการณ์ 
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การให้ยาทางหลอดเลือดถูกใช้เพ่ือให้ของเหลวและยาแก่ผู้ป่วย 

 
พยาบาลต้องการค านวณอัตราการหยด (D) ในหน่วยหยดต่อนาทีส าหรับการให้ยาทางหลอดเลือด 

เขาใช้สูตร D =  

โดย 
dแทนสัมประสิทธิ์การหยดหน่วยเป็นจ านวนหยดต่อมิลลิลิตร 
vแทนปริมาตรของยาที่ให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือดหน่วยเป็นมิลลิลิตร 
nแทนเวลาของการให้ยาทางหลอดเลือดหน่วยเป็นชั่วโมง 

 
ค าถามที ่3: อัตราการหยด 

พยาบาลต้องการค านวณหาปริมาตรของยาที่ให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือด (v) จากอัตราการหยด(D) 
การให้ยาทางหลอดเลือดโดยใช้อัตราการหยด 50 หยดต่อนาทีกับผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นเวลา3 ชั่วโมงในการให้ยา
ทางหลอดเลือดครั้งนี้สัมประสิทธิ์การหยดเป็น 25 หยดต่อมิลลิลิตรปริมาตรของยาที่ให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือด
เป็นเท่าใดในหน่วยมิลลิลิตร 
ปริมาตรของยาที่ให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือด: ................................... มิลลิลิตร 

ที่มา :PISA 2012 
 
 
 

 
 
 

n

dv

60

อัตราการหยด 
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แบบบันทึกใบงาน : อัตราการหยด (ค าถามที่ 3) 
 

 

1. ให้คิดและพิจารณาข้อมูลจากโจทย์ที่ได้รับและตอบค าถามให้สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่ประเมิน 
 
 

บริบท 
 
 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

รูปแบบของข้อสอบ 
 
 

 
2. วิธีหาค าตอบของสถานการณ์ 
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นี่เป็นแบบแปลนของห้องชุดซึ่งพ่อแม่ของจักรต้องการซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที ่1: การซื้อห้องชุด 
 การประมาณพ้ืนที่ของพ้ืนทั้งหมดของห้องชุด (รวมระเบียงและแผนผัง ) นักเรียนสามารถวัดขนาด 
 ของแต่ละห้องและค านวณพ้ืนที่ของแต่ละห้องแล้วบวกพ้ืนที่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
 อย่างไรก็ตามมีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการประมาณพ้ืนที่ของพ้ืนทั้งหมดโดยนักเรียน 
 ต้องวัดความยาวเพียง 4 ด้านเท่านั้นจงท าเครื่องหมายลงบนแบบแปลนข้างบนเพ่ือแสดง 
 ความยาวด้านส่ีด้านซึ่งต้องใช้ประมาณการพ้ืนที่ของพ้ืนทั้งหมดของห้องชุด 
 

ที่มา : PISA 2012 
 

การซื้อห้องชุด 
 

มาตราส่วน: 
1 ซม.แทน 1 ม. 
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แบบบันทึกใบงาน : การซื้อห้องชุด 
 

 

1. ใหค้ิดและพิจารณาข้อมูลจากโจทย์ที่ได้รับและตอบค าถามให้สมบูรณ์ 

เนื้อหาที่ประเมิน 
 
 

บริบท 
 
 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

รูปแบบของข้อสอบ 
 
 

 
2. วิธีหาค าตอบของสถานการณ์ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


