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สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
924  ถนนสุขมุวิท   แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ   10110 

โทร. 0 2392 4021 ตอ 2303   โทรสาร  0 2382 3240   e-mail : pisa@ipst.ac.th 

---------------------------------- 

ผลการประเมิน PISA 2018 

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดําเนินการอยางตอเนื่องทุก ๆ 

3 ป เพื่อติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย   การประเมินของ PISA 

เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเก่ียวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรใน

โรงเรียน หรือเรียกวา “ความฉลาดรู” (Literacy) ไดแก ความฉลาดรูดานการอาน (Reading Literacy)  ความฉลาดรู

ดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  และความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) การประเมิน

นักเรียนจะวัดทั้ง 3 ดาน ดังกลาวไปพรอมกัน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในแตละรอบการประเมิน ซึ่งความฉลาดรู

ทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งที่ประชากรจําเปนตองมีเพื่อการพัฒนาและ

การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

สําหรับรอบการประเมิน PISA 2018 เนนการประเมินดานการอาน  มีนักเรียนเขารวมการประเมินประมาณ 

600,000 คน ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ป จํานวนประมาณ 32 ลานคนทั่วโลก  จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ   

สําหรับประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ทําหนาที่เปนศูนยแหงชาติ 

(National Center) ไดดําเนินการจัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมา  มีนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 8,633 คน 

จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเขารวมการประเมินในรอบนี้ โดยนักเรียนไดทําแบบทดสอบและแบบสอบถาม

ทางคอมพิวเตอรผานแฟลชไดรฟขอสอบ  นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนดวย 

1. ผลการประเมินภาพรวมของประเทศ 

สําหรับผลการประเมินของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดานการอาน 393 คะแนน (คาเฉลี่ย

ของประเทศสมาชิก OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร 419 คะแนน (คาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD 489 คะแนน) 

และวิทยาศาสตร 426 คะแนน (คาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD 489 คะแนน)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 

พบวา ดานการอานมีคะแนนลดลง 16 คะแนน  สวนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมีคะแนนเพิ่มข้ึนประมาณ 3 คะแนน 

และ 4 คะแนน ตามลําดับ  ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือวาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่ผานมา 

อยางไรก็ตาม  เมื่อวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

คะแนนตั้งแตการประเมินรอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา  

ผลการประเมินดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทยไม

เปลี่ยนแปลง  แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลง

อยางตอเน่ือง 

 
รูป 1 ผลการประเมินของประเทศไทย ตั้งแต PISA 2000 ถึง PISA 2018 
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เมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนระหวางนักเรียนกลุมที่มีคะแนนสูง (เปอรเซ็นไทลที่ 90) กับนักเรียน

กลุมที่มีคะแนนต่ํา (เปอรเซ็นไทลที่ 10) ของไทย ในภาพรวมพบวา มีชองวางของคะแนนประมาณ 200 คะแนน  

โดยแนวโนมความแตกตางในดานการอานและวิทยาศาสตรยังคงที่ สวนดานคณิตศาสตรมีชองวางของคะแนนกวางข้ึน 

เนื่องจากนักเรียนกลุมสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน ในขณะที่นักเรียนกลุมต่ํามีคะแนนเฉลี่ยลดลง  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความ

แตกตางระหวางเพศ พบวา นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายในทุกดาน โดยเฉพาะดานการอานที่นักเรียน

หญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายถึง 39 คะแนน 

นอกจากที่ PISA รายงานผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ยแลว ยังมีการรายงานเปนระดับความสามารถ  

โดยแบงระดับความสามารถของนักเรียนในแตละดานเปน 6 ระดับ ซึ่งที่ระดับ 2 ถือเปนระดับพ้ืนฐานที่นักเรียน

สามารถใชทักษะและความรูในชีวิตจริงได (รายละเอียดระดับความสามารถในแตละดานดังภาคผนวก) พบวา ในดาน

การอาน คาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD มีนักเรียน 77% ที่มีความสามารถดานการอานตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  

สําหรับประเทศไทย มีนักเรียนในกลุมนี้ประมาณ 40%  ในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นักเรียนไทยที่มี

ความสามารถตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป มีประมาณ 47% และ 56% ตามลําดับ (คาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD 

คณิตศาสตร 76% และวิทยาศาสตร 78%)  ทั้งนี้ ในสองดานนี้มีสัดสวนของนักเรียนไทยที่มีความสามารถระดับสูง 

(ระดับ 5 และ 6) เพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับ PISA 2015 

จากผลการประเมิน PISA มีขอสังเกตที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมินชี้วา ระบบ

การศึกษาไทยมีสวนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในระดับสูงได  หากระดับนโยบาย

สามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา  โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปใหทั่วถึง ประเทศไทยก็จะ

สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได ประการที่สอง นักเรียนไทยทั้งกลุมที่มี

คะแนนสูงและกลุมที่มีคะแนนต่ํามีจุดออนอยูที่ดานการอาน ซึ่งใน PISA 2018 เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระ

ที่มาจากทั้งแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนไดอานสวนใหญอยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอน

ถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลกและสอดคลองกับการใชขอมูลในชีวิตจริงของผูคน

ทั่วโลก  ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอนเพื่อสราง

ความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป  และประการที่สาม แนวโนม

คะแนนการอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธกับความฉลาดรูดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ระบบการศึกษาไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนอยาง

เรงดวน 
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2. ผลการประเมินภายในประเทศตามกลุมโรงเรียน 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลภายในประเทศไดทําการวิเคราะหตามสังกัด/กลุมโรงเรียนเพื่อใหสะทอนถึงภาพ

ของระบบการศึกษาของประเทศ และเปนขอมูลใหแกหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชประโยชนทางการศึกษาอันจะ

นําไปสูการประสานความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศตอไป โดยแบงเปน 8 กลุมโรงเรียน ไดแก 

สพฐ. (ขยายโอกาส) หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สพฐ. (มัธยม) หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สช.   หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

กทม.  หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

อปท.  หมายถึง โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

สาธิต  หมายถึง โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สอศ.  หมายถึง สถานศึกษาในสงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

เนนวิทยาศาสตร  หมายถึง โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเนนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ผลการประเมิน PISA 2018 ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จําแนกตามกลุมโรงเรียน ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมิน PISA 2018 ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตามกลุมโรงเรียน 

กลุมโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 

การอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สพฐ. (ขยายโอกาส) 359 396 405 

สพฐ. (มัธยมศึกษา) 409 435 444 

สช. 412 436 443 

กทม. 370 398 414 

อปท. 373 393 406 

สาธิต 491 534 528 

สอศ. 354 376 379 

เนนวิทยาศาสตร 544 608 586 

เฉลี่ยประเทศ 393 419 426 
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สําหรับ PISA 2018 เปนรอบการประเมินที่เนนดานการอาน ดังนั้น ในดานการอานจึงสามารถวิเคราะหผล

จําแนกตามกระบวนการอานตามกรอบโครงสรางการประเมินได ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการประเมินการอานจําแนกตามกระบวนการอานในแตละกลุมโรงเรียน 

กลุมโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยจําแนกตามกระบวนการอาน 

การรูตําแหนง

ขอสนเทศ 

การมีความเขาใจ 

ในเนื้อเร่ือง 

การประเมินและ

สะทอนความคิดเห็น 

สพฐ. (ขยายโอกาส) 359 367 365 

สพฐ. (มัธยมศึกษา) 412 421 417 

สช. 406 416 415 

กทม. 371 377 372 

อปท. 368 378 372 

สาธิต 496 504 508 

สอศ. 348 353 351 

เนนวิทยาศาสตร 552 563 570 

เฉลี่ยประเทศ 393 401 398 

 

เมื่อพิจารณาตามระดับความสามารถของนักเรียนตามกลุมโรงเรียนในแตละดาน พบวา เกือบทุกกลุม

โรงเรียน มีนักเรียนมากกวาคร่ึงที่มีความสามารถต่ํากวาระดับพื้นฐาน (ต่ํากวาระดับ 2) ยกเวนกลุมโรงเรียนสาธิตและ

เนนวิทยาศาสตรที่นักเรียนสวนใหญมีความสามารถตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป รายละเอียดดังตาราง 3 – 5 

ตาราง 3 รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานการอานในแตละระดบั ตามกลุมโรงเรียน 

กลุมโรงเรียน 
ระดับความสามารถดานการอาน 

ต่ํากวา

ระดับ 1c 
ระดับ 1c ระดับ 1b ระดับ 1a ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

สพฐ. (ขยายโอกาส) 0.1 6.1 29.6 43.6 16.9 3.3 0.5 - - 

สพฐ. (มัธยมศึกษา) 0.05 2.3 15.2 33.0 30.8 15.3 3.3 0.2 0.001 

สช. 0.1 2.8 17.8 30.0 26.3 16.9 5.7 0.5 - 

กทม. 0.0 4.0 28.6 39.9 21.2 5.7 0.6 0.1 - 

อปท. 0.1 3.6 25.0 42.5 23.2 5.0 0.6 0.1 - 

สาธิต 0.0 0.2 2.2 8.0 31.2 40.2 16.4 2.0 0.01 

สอศ. 0.2 6.6 32.4 40.9 17.2 2.5 0.1 0.0 - 

เนนวิทยาศาสตร - - 0.04 1.1 12.5 41.7 37.8 6.8 0.1 

เฉลี่ยประเทศ 0.08 3.6 20.6 35.3 26.0 11.6 2.7 0.2 0.001 
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ตาราง 4 รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตรในแตละระดับ ตามกลุมโรงเรียน 

กลุมโรงเรียน 
ระดับความสามารถดานคณิตศาสตร 

ต่ํากวา 

ระดับ 1 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

สพฐ. (ขยายโอกาส) 31.9 30.4 23.3 10.4 3.4 0.6 0.04 

สพฐ. (มัธยมศึกษา) 18.0 25.8 28.1 18.1 7.7 2.1 0.3 

สช. 24.4 22.9 19.9 16.2 10.8 4.9 1.0 

กทม. 30.1 32.2 24.9 9.9 2.6 0.3 0.01 

อปท. 32.0 32.6 24.2 8.9 1.9 0.3 0.02 

สาธิต 1.9 6.7 17.2 28.3 27.0 15.2 3.8 

สอศ. 40.2 33.6 19.4 6.0 0.7 0.1 - 

เนนวิทยาศาสตร - 0.4 2.9 14.7 31.7 31.8 18.5 

เฉลี่ยประเทศ 25.0 27.7 24.6 14.3 6.1 1.9 0.3 

 

ตาราง 5 รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดานวิทยาศาสตรในแตละระดับ ตามกลุมโรงเรียน 

กลุมโรงเรียน 
ระดับความสามารถดานวิทยาศาสตร 

ต่ํากวา

ระดับ 1b 
ระดับ 1b ระดับ 1a ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

สพฐ. (ขยายโอกาส) 1.7 13.2 37.9 34.6 11.5 1.0 0.0 - 

สพฐ. (มัธยมศึกษา) 0.6 7.4 26.6 34.6 23.5 6.6 0.7 0.01 

สช. 1.5 11.5 25.7 27.9 20.9 10.4 2.0 0.03 

กทม. 0.6 10.7 38.2 36.0 12.6 1.9 0.1 - 

อปท. 1.1 13.2 39.4 34.2 10.4 1.5 0.1 0.02 

สาธิต 0.03 0.7 4.1 19.8 42.3 27.2 5.5 0.4 

สอศ. 3.0 21.6 44.2 25.7 5.1 0.3 0.0 - 

เนนวิทยาศาสตร - - 0.1 3.6 27.6 48.0 19.2 1.6 

เฉลี่ยประเทศ 1.3 11.6 31.6 31.7 17.8 5.3 0.7 0.02 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก http://www.ipst.ac.th/ และ https://pisathailand.ipst.ac.th/ 

สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

โทร. 0 2 392 4021 ตอ 2303 (e-mail:  pisa@ipst.ac.th)  

http://www.ipst.ac.th/
mailto:pisa@ipst.ac.th
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ภาคผนวก 
 

1. ระดับความสามารถดานการอาน 

PISA 2018 รายงานระดับความสามารถดานการอาน โดยเร่ิมจากระดับต่ําสุด (ระดับ 1c) จนถึงระดับสูงสุด 

(ระดับ 6) หรืออาจบอกคุณภาพเปนกลุมรวม เชน ที่ระดับ 5 และ 6 จัดวาเปนระดับสูง  ระดับ 3 และ 4 จัดเปนระดับ

ปานกลาง  และระดับ 2 เปนระดับพ้ืนฐานที่นักเรียนเร่ิมแสดงวารูและสามารถใชประโยชนจากความรูไดในชีวิตจริง  

แตถาต่ํากวาระดับ 2 ลงไปจัดวาเปนกลุมเสี่ยงที่นักเรียนแสดงวามีความสามารถไมถึงระดับพื้นฐานและไมสามารถใช

การอานใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได 

ระดับความสามารถดานการอานของนักเรียน 

ระดับ 
คะแนน

ตํ่าสุด ท่ีระดับนี้ นักเรียนสามารถ 

6 698 ท่ีระดับ 6  นักเรียนสามารถเขาใจเน้ือเรื่องท่ีมีความยาวมากและเปนนามธรรมซึ่งมีขอมูลท่ีสนใจซอนอยู

และมีความเช่ือมโยงกับภารกิจโดยออม  สามารถเปรียบเทียบความคลายหรือความแตกตาง และบูรณาการ

ขอมูลหลายแหลงท่ีอาจมีมุมมองท่ีขัดแยงกัน หรือลงขอสรุปจากขอมูลสวนตาง ๆ ท่ีไมตอเน่ืองกันซึ่งตอง

ใชหลักเกณฑหลายข้ันตอนและพิจารณาวาจะใชขอมูลท่ีสรุปไดอยางไร   

ผูอานท่ีระดับ 6 สามารถสะทอนไดอยางลึกซึ้งไปสูแหลงท่ีมาของเน้ือเรื่องโดยดูจากเน้ือหาหรือใชเกณฑท่ี

นอกเหนือจากในเน้ือเรื่องได  สามารถเปรียบเทียบความคลายหรือความแตกตางของขอมูลตลอดท้ังเรื่อง  

สามารถหาความคลาดเคลื่อนและความขัดแยงระหวางเน้ือเรื่องรวมท้ังสามารถแกไขไดโดยการวินิจฉัย

แหลงขอมูลตาง ๆ ความสนใจอยางแรงกลา และรองรอยท่ีบอกเปนนัยไปสูความถูกตองของขอมูลอ่ืน ๆ    

โดยท่ัวไปภารกิจท่ีระดับ 6 ตองการใหวางแผนอยางละเอียดถ่ีถวน ใชหลายเกณฑรวมกันในการสราง

ขอสรุปท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจและเน้ือเรื่อง  บทอานท่ีระดับน้ีอาจมีหน่ึงหรือหลายเน้ือเรื่องซับซอนท่ีรวม

หลายมุมมองท่ีอาจแตกตางกันเพียงเล็กนอย  ขอมูลท่ีตองการอาจซอนอยูในรายละเอียดโดยอาจอยู

ภายในเน้ือเรื่องเดียวหรือหลายเน้ือเรื่อง และอาจไมโดดเดนเน่ืองจากมีขอมูลอ่ืน ๆ แสดงอยูดวยมากมาย 

5 626 ท่ีระดับ 5  นักเรียนสามารถเขาใจเน้ือเรื่องท่ีมีความยาวมาก โดยสรุปไดวาขอมูลสวนใดท่ีเก่ียวของแมวา

ขอมูลท่ีสนใจอาจถูกมองขามไดงาย  สามารถบอกถึงท่ีมาหรือใชเหตุผลในรูปแบบอ่ืนจากความเขาใจท่ี

ลึกซึ้งเกินกวาสิ่งตาง ๆ ท่ีไดอาน  และยังสามารถตอบคําถามโดยนัยจากการสรุปความสัมพันธระหวาง

คําถามและขอมูลตาง ๆ ท่ีกระจายอยูในเน้ือเรื่องเดียว หลายเน้ือเรื่อง หรือหลายแหลงขอมูล  

ภารกิจดานการสะทอนตองการใหนักเรียนสรางหรือประเมินสมมติฐานจากขอมูลเฉพาะบางอยาง  

สามารถเห็นความแตกตางระหวางเน้ือหาและจุดประสงค หรือขอเท็จจริงกับความคิดเห็นในขอความท่ี

ซับซอนหรือท่ีเปนนามธรรมได  สามารถประเมินความเปนกลางหรือความลําเอียงจากรองรอยท่ีแสดง

อยางชัดเจนหรือโดยนัยในเน้ือหา และ/หรือแหลงของขอมูล  สามารถสรางขอสรุปจากคํากลาวอางท่ี

เช่ือถือไดหรือขอสรุปท่ีมีอยูในเน้ือเรื่อง 

ในภาพรวม ภารกิจท่ีระดับ 5 โดยท่ัวไปจะเก่ียวกับการจัดการกับแนวคิดท่ีเปนนามธรรมหรือขัดกับ

ความรูสึกผานหลายข้ันตอนถึงจะนําไปสูเปาหมาย นอกจากน่ียังตองการใหจัดการกับเน้ือเรื่องยาวหลาย

เน้ือเรื่อง โดยอานสลับไปมาเพ่ือเปรียบเทียบความคลายหรือความแตกตางของขอมูล  
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ระดับ 
คะแนน

ตํ่าสุด ท่ีระดับนี้ นักเรียนสามารถ 

4 553 ท่ีระดับ 4  นักเรียนสามารถเขาใจในขอเขียนท่ีคอนขางยาวในหน่ึงหรือหลายเน้ือเรื่อง  สามารถตีความถึง

ความหมายของภาษาท่ีแตกตางกันเพียงเล็กนอยในบางสวนของเน้ือเรื่องโดยเทียบกับเน้ือเรื่องในภาพรวม

ดวย ในภารกิจดานการตีความอ่ืน ๆ  สามารถแสดงความเขาใจหรือใชหมวดหมูเฉพาะได  สามารถ

เปรียบเทียบมุมมองตาง ๆ และลงขอสรุปจากหลายแหลงได 

นักเรียนยังสามารถคนหา ระบุ และรวมขอมูลหลายช้ินท่ีปนอยูกับตัวลวงท่ีเปนไปไดอ่ืน ๆ   สามารถสราง

ขอสรุปจากขอความในภารกิจเพ่ือประเมินความเก่ียวโยงของขอมูลท่ีเปนเปาหมาย  สามารถจัดการกับ

ภารกิจท่ีตองจดจําบริบทกอนหนาได 

นอกจากน้ีนักเรียนยงัสามารถประเมินความสัมพันธระหวางขอความเฉพาะกับจุดยืนของบุคคล หรือการสรุป

เก่ียวกับหัวขอ  สามารถสะทอนถึงกลยุทธท่ีผูแตงใชในการสื่อถึงประเด็นตาง ๆ จากลักษณะเดนของเน้ือเรื่อง 

(เชน ช่ือเรื่อง และ ภาพประกอบ)  สามารถเปรียบเทียบความคลายหรือความแตกตางของคํากลาวอางท่ี

แสดงอยูอยางชัดเจนในหลายเน้ือเรื่อง และประเมินความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาโดยใชเกณฑท่ีมีอยูอยาง

ชัดเจน  

เน้ือเรื่องท่ีระดับ 4 สวนใหญจะยาวและซับซอน โดยเน้ือหาและรูปแบบอาจไมเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไป 

หลายภารกิจจะเปนสถานการณท่ีตองใชหลายเน้ือเรื่อง  ภารกิจและเน้ือเรื่องตาง ๆ จะมีรองรอยบอก

โดยนัยหรือบอกแบบออม ๆ  

3 480 ท่ีระดับ 3  นักเรียนสามารถแสดงถึงความหมายตามตัวอักษรของเน้ือเรื่องหน่ึงหรือหลายเน้ือเรื่องโดย

เนื้อหาไมไดบอกโดยตรงหรือมีสิ่งช้ีบอก  สามารถรวมเน้ือหาเขาดวยกันเพ่ือสรางขอสรุปแบบพ้ืนฐาน

หรือขั้นสูง  สามารถรวมสวนตาง ๆ ของเนื้อเรื่องเขาดวยกันเพื่อหาใจความสําคัญ  เขาใจความสัมพันธ

หรือตีความคําศัพทหรือวลีตามบริบทเมื่อขอมูลท่ีตองการใชอยูในหนาเดียวกัน  

นักเรียนสามารถหาขอมูลโดยมีสิ่งช้ีบอกโดยนัย  และระบุถึงขอมูลเปาหมายท่ีไมไดอยูในตําแหนงท่ีโดดเดน 

และ/หรือมีขอมูลท่ีเบ่ียงเบนความสนใจ  ท่ีระดับ ในบางกรณีน้ีนักเรียนอาจรูถึงความสัมพันธระหวาง

ขอมูลหลายช้ินจากการใชเกณฑท่ีหลากหลาย 

ท่ีระดับ 3 นักเรียนสามารถสะทอนหน่ึงเน้ือเรื่องหรือชุดของเน้ือเรื่องเล็ก ๆ เพ่ือทําการเปรียบเทียบความ

คลายหรือความแตกตางมุมมองของผูแตงหลายคนจากขอมูลท่ีชัดเจน  ภารกิจดานการสะทอนท่ีระดับน้ี

ตองการใหผูอานทําการเปรียบเทียบ สรางคําอธิบาย หรือประเมินลักษณะสําคัญของเน้ือเรื่อง ภารกิจดาน

การสะทอนบางงานตองการใหแสดงความเขาใจในรายละเอียดของเน้ือเรื่องบางสวนในหัวขอท่ีคุนเคย  

แตงานอ่ืน ๆ ตองการความเขาใจเบ้ืองตนในเน้ือหาท่ีไมคุนเคย 

ภารกิจท่ีระดับ 3 ตองการใหพิจารณาลักษณะสําคัญตาง ๆ ในการเปรียบเทียบความคลาย ความแตกตาง 

หรือจัดกลุมขอมูล โดยขอมูลท่ีตองการจะไมเห็นเดนชัดหรืออาจมีขอมูลอ่ืน ๆ อยูดวยในปริมาณหน่ึง 

โดยท่ัวไปเน้ือเรื่องในระดับน้ีอาจมีอุปสรรคอ่ืน ๆ เชนแนวคิดท่ีตรงขามกับความคาดหมายหรือการใชคาํ

ในเชิงปฏิเสธ 
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ระดับ 
คะแนน

ตํ่าสุด ท่ีระดับนี้ นักเรียนสามารถ 

2 407 ท่ีระดับ 2  นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญของเน้ือเรื่องท่ีมีความยาวไมมากได  สามารถเขาใจ

ความสัมพันธหรือตีความความหมายโดยการสรุปแบบพ้ืนฐานไดจากเน้ือเรื่องท่ีจํากัดเมื่อขอมูลไมไดแสดง

ไวอยางโดดเดนและ/หรือมีขอมูลอ่ืนปนอยูเล็กนอย 

นักเรียนสามารถเขาไปเลือกหนาในชุดของเน้ือเรื่องไดหากมีสิ่งช้ีบอกท่ีชัดเจนหรือบางครั้งอาจมีหลายสิ่ง

ช้ีบอก และระบุขอมูลหน่ึงหรือหลายช้ินขอมูลไดโดยใชหลายเกณฑหรือเกณฑบางสวนท่ีบอกโดยนัย 

ผูอานท่ีระดับ 2 สามารถสะทอนถึงจุดประสงคของภาพรวมหรือวัตถุประสงคของรายละเอียดเฉพาะบางจุด

ไดในเน้ือเรื่องท่ีมีความยาวปานกลางและมีรองรอยบงบอกอยางชัดเจน  สามารถสะทอนจากภาพท่ัวไปหรือ

ลักษณะของแผนภาพ  สามารถเปรียบเทียบคํากลาวอางและประเมินเหตุผลท่ีใชสนับสนุนไดหากเปน

ขอความท่ีสั้นและเขียนไวอยางชัดเจน 

ภารกิจท่ีระดับ 2 อาจมีการเปรียบเทียบความคลายหรือความแตกตางของสิ่งหน่ึงในเน้ือเรื่อง โดยทั่วไป

ภารกิจดานการสะทอนที่ระดับนี้ตองการใหเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงระหวางเนื้อเรื่องกับความรูนอก

เน้ือเรื่องท่ีมาจากประสบการณหรือทัศนคติสวนบุคคล 

1a 335 ท่ีระดับ 1a  นักเรียนสามารถเขาใจประโยคหรือขอความสั้น ๆ ตามตัวอักษรได  สามารถรูถึงหัวขอหลัก

หรือจุดประสงคของผูเขียนในหัวขอท่ีคุนเคย  สามารถเช่ือมโยงอยางงายระหวางขอมูลท่ีอยูติดกัน หรือ

ระหวางขอมูลท่ีใหกับความรูท่ีมีอยูเดิมได 

พวกเขาสามารถเลือกหนาท่ีเก่ียวของในชุดของเน้ือเรื่องเพียงเล็กนอย ไดหากมีสิ่งช้ีบอกท่ีตรงไปตรงมา 

และสามารถระบุขอมูลหน่ึงหรือหลายช้ินขอมูลไดภายในเน้ือเรื่องสั้น ๆ 

ท่ีระดับ 2 นักเรียนสามารถสะทอนถึงจุดประสงคของภาพรวมและขอมูลท่ีมีความสําคัญได (เชน ใจความ

สําคัญกับรายละเอียดท่ีไมสําคัญ) ในเน้ือเรื่องงาย ๆ ท่ีมีรองรอยบงบอกอยางชัดเจน 

ภารกิจสวนใหญท่ีระดับน้ีมีรองรอยบงบอกวาตองทําอะไร วิธีทํา และอยูตรงไหนอยางชัดเจน นักเรียน

ควรตั้งสมาธิใหดี 

1b 262 ท่ีระดับ 1b  นักเรียนสามารถประเมินความหมายตามตัวอักษรของประโยคงาย ๆ ได  สามารถตีความตาม

ตัวอักษรของเน้ือเรื่อง โดยการเช่ือมโยงอยางงายระหวางขอมูลท่ีอยูในคําถามและ/หรือในเน้ือเรื่องได 

ท่ีระดับน้ี นักเรียนสามารถมองหาขอมูลช้ินเดียวในตําแหนงท่ีเดนชัด ขอมูลท่ีเขียนไวอยางชัดเจนในหน่ึง

ประโยค เน้ือเรื่องสั้น หรือรายการอยางงายได  สามารถเขาไปคนหาหนาท่ีเก่ียวของในชุดท่ีมีเน้ือเรื่อง

เพียงเล็กนอย หากมีสิ่งช้ีบอกท่ีตรงไปตรงมาและมีรองรอยบงบอกอยางชัดเจน  

ภารกิจท่ีระดับ 1b จะช้ีนําใหผูอานพิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของในภารกิจและเน้ือเรื่อง เน้ือเรื่องท่ีระดับน้ี

โดยท่ัวไปจะสั้นและชวยเหลือผูอานเชน ใหขอมูลซ้ํา มีรูปภาพ หรือสัญลักษณท่ีคุนเคย มีขอความอ่ืนมา

บดบังนอยมาก 

1c 189 ท่ีระดับ 1c  นักเรียนสามารถเขาใจและยืนยันความหมายตามตัวอักษรของประโยคอยางงายท่ีสั้นได และ

อานเพ่ือบอกจุดประสงคท่ีชัดเจนและเขาใจงายไดภายในระยะเวลาท่ีจํากัด  โดยภารกิจท่ีระดับน้ีจะใชคํา

และโครงสรางของประโยคท่ีเขาใจงาย 
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2. ระดับความสามารถดานคณิตศาสตร 

PISA 2018 รายงานระดับความสามารถดานคณิตศาสตร โดยเร่ิมจากระดับต่ําสุด (ระดับ 1) จนถึงระดับสูงสุด 

(ระดับ 6) หรืออาจบอกคุณภาพเปนกลุมรวม เชน ที่ระดับ 5 และ 6 จัดวาเปนระดับสูง  ระดับ 3 และ 4 จัดเปนระดับ

ปานกลาง  และระดับ 2 เปนระดับพ้ืนฐานที่นักเรียนเร่ิมแสดงวารูและสามารถใชประโยชนจากความรูไดในชีวิตจริง  

แตถาต่ํากวาระดับ 2 ลงไปจัดวาเปนกลุมเสี่ยงที่นักเรียนแสดงวามีความสามารถไมถึงระดับพื้นฐานและไมสามารถใช

คณิตศาสตรใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได 

ระดับความสามารถดานคณิตศาสตรของนักเรียน 

ระดับ 
คะแนน

ตํ่าสุด 
ท่ีระดับนี้ นักเรียนสามารถ 

6 669 ท่ีระดับ 6  นักเรียนสามารถทําขอสอบขอท่ียากท่ีสุดของ PISA ไดถูกตอง นักเรียนสามารถสรางกรอบ

ความคิด สรางขอสรุปและสาระบนฐานของขอมูลการสํารวจตรวจสอบและการสรางตัวแบบของ

สถานการณท่ีซับซอนของปญหา  และสามารถใชความรูในบริบทท่ีไมเคยชินและไมเปนไปตามแบบแผนท่ีมี

มากอน  สามารถเช่ือมโยงแหลงขอมูลและสัญลักษณตาง ๆ อีกท้ังสามารถเช่ือมโยงและปรับใชอยาง

คลองแคลว นักเรียนท่ีระดับน้ี มีความสามารถในการคิดและการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร สามารถใช

ความสัมพันธของตัวแปร มีความเขาใจทางคณิตศาสตรของการใชสัญลักษณ การดําเนินการ และ

ความสัมพันธทางคณิตศาสตร เพ่ือนํามาสรางวิธีการและกลยุทธใหมสําหรับการแกปญหาในวิธีใหม 

นักเรียนสามารถสะทอนความเห็น การกระทํา และสามารถสื่อสารความเห็นและการกระทําท่ีตนคนพบ 

ตีความ และโตแยงไดชัดเจนแมนยํา อีกท้ังยังสามารถอธิบายถึงสาเหตุท่ีไดใชการกระทําน้ัน ๆ มาตั้งแตตน 

5 607 ท่ีระดับ 5  นักเรียนสามารถสรางและใชตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) สําหรับปญหา

คณิตศาสตรท่ีมีความซับซอน นักเรียนสามารถระบุขอจํากัดและขอตกลงเบ้ืองตนเฉพาะเรื่องน้ัน ๆ สามารถ

เลือก เปรียบเทียบ และประเมินถึงกลยุทธการแกปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือใชแกปญหาท่ีซับซอนท่ีเช่ือมโยงกับ

ตัวแบบ สามารถใชทักษะการคิดและทักษะการใหเหตุผล สามารถเช่ือมโยงการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ  

สัญลักษณและลักษณะของโจทยคณิตศาสตร และมองเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงของสิ่งเราท่ีเปนสวนของ

สถานการณ สามารถคิดวิเคราะหการทํางานของตน  สามารถสรางกฎเกณฑทางคณิตศาสตร  และสามารถ

สื่อสารการแปลความ ตีความ และการใชเหตุผลของตนใหเปนท่ีเขาใจได 

4 545 ท่ีระดับ 4  นักเรียนสามารถทําโจทยคณิตศาสตรท่ีมีรูปแบบชัดเจน แตอยูในสถานการณคอนขางซับซอน 

และอาจมีขอจํากัดเขามาเก่ียวของ หรือตองมีการกําหนดขอตกลงเบ้ืองตนบาง นักเรียนสามารถเลือกการ

นําเสนอแบบตาง ๆ หลายแบบรวมท้ังรูปแบบของสัญลักษณหรือใชผสมกันได โดยนํามาเช่ือมโยงกับ

สถานการณในโลกจริง สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตรท่ีมีอยูจํากัด และสามารถใชเหตุผลได และ

มองเห็นความสัมพันธของตัวแปรในสถานการณตรง ๆ ท่ีไมซับซอน  สามารถสรางคําอธิบายหรือขอโตแยง 

และสามารถสื่อสารสิ่งท่ีสรางข้ึนใหเปนท่ีเขาใจได  โดยสื่อสารคําอธิบายและขอโตแยงบนพ้ืนฐานของ 

การแปลความ การโตแยง และการกระทําของตน 
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ระดับ 
คะแนน

ตํ่าสุด 
ท่ีระดับนี้ นักเรียนสามารถ 

3 482 ท่ีระดับ 3  นักเรียนสามารถทําโจทยตามตัวอยางหรือวิธีการท่ีบอกไวชัดเจน รวมท้ังโจทยท่ีตองเลือก

ลําดับข้ันตอนดวย สามารถเลือกและใชกลยุทธท่ีไมซับซอนสําหรับการแกปญหา สามารถตีความ  

แปลความและใชสถานการณท่ีมีท่ีมาจากหลายแหลง  รวมท้ังสามารถใชความเปนเหตุเปนผลของ

แหลงท่ีมาน้ัน ๆ ได  สามารถสรางคําอธิบาย รายงานการตีความ และแปลความน้ัน ๆ และสามารถ

สื่อสารผลท่ีเกิดข้ึนได 

2 420 ท่ีระดับ 2  นักเรียนสามารถตีความ แปลความ และรูสถานการณในบริบทท่ีไมซับซอน ท่ีตองการ

ตัวอางอิงไมเกินสองตัว สามารถสกัดสาระสาํคัญจากแหลงขอมูลแหลงเดียวและสามารถใชสถานการณท่ี

นําเสนออยางงาย ๆ เพียงช้ันเดียว นักเรียนท่ีระดับน้ีสามารถใชวิธีการคิดสูตรคณิตศาสตร สามารถคิด

วิธีการ หรือขอตกลงเบ้ืองตน สามารถใชความเปนเหตุเปนผลแบบตรง ๆ และตีความผลท่ีพบอยาง

ตรงไปตรงมา  ระดับ 2 ถือวาเปนระดับพ้ืนฐานท่ีควรจะมี (Minimum Requirement) เปนระดับท่ีแสดงวา

นักเรียนพอจะใชประโยชนจากคณิตศาสตรในชีวิตไดในระดับเริ่มตน 

1 358 ท่ีระดับ 1  นักเรียนสามารถตอบคําถามท่ีเก่ียวของในบริบทท่ีเคยพบมากอนหรือท่ีคุนเคยและมีขอมูล

ชัดเจนให และคําถามท่ีถามตรง ๆ อยางชัดเจน  สามารถระบุสาระท่ีตองการและสามารถทําโจทยแบบท่ี

คุนเคยท่ีมีวิธีการทําหรือสถานการณกําหนดใหชัดเจน  และสามารถทําโจทยตามตัวอยางท่ีกําหนดใหได 
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3. ระดับความสามารถดานวิทยาศาสตร 

PISA 2018 รายงานระดับความสามารถดานวิทยาศาสตร โดยเร่ิมจากระดับต่ําสุด (ระดับ 1b) จนถึงระดับ

สูงสุด (ระดับ 6) หรืออาจบอกคุณภาพเปนกลุมรวม เชน ที่ระดับ 5 และ 6 จัดวาเปนระดับสูง  ระดับ 3 และ 4 

จัดเปนระดับปานกลาง  และระดับ 2 เปนระดับพ้ืนฐานที่นักเรียนเร่ิมแสดงวารูและสามารถใชประโยชนจากความรู

ไดในชีวิตจริง  แตถาต่ํากวาระดับ 2 ลงไปจัดวาเปนกลุมเสี่ยงที่นักเรียนแสดงวามีความสามารถไมถึงระดับพื้นฐานและ 

ไมสามารถใชวิทยาศาสตรใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได 

ระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ระดับ 
คะแนน

ตํ่าสุด 
ท่ีระดับนี้ นักเรียนสามารถ 

6 708 ท่ีระดับ 6  นักเรียนสามารถทําภารกิจวิทยาศาสตรท่ียาก ๆ ไดสําเร็จสมบูรณเกือบทุกขอ นักเรียน

สามารถดึงเอาความสัมพันธระหวางความรูกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ และโลกและ

อวกาศ มาสัมพันธกัน  สามารถใชความรูดานเน้ือหา ดานกระบวนการ และความรูเก่ียวกับการไดมาของ

ความรูในการใหคําอธิบายทางทฤษฎีหรือคาดคะเนปรากฏการณ เหตุการณ หรือกระบวนการท่ีไมคุนเคย  

หรือทํานายผลของเหตุการณ   ในการตีความ แปลความขอมูลและประจักษพยาน ก็สามารถแยกแยะ

สาระท่ีสอดคลองและไมสอดคลองกับขอมูลออกจากกันได และสามารถดึงเอาความรูภายนอกเขามาใช

กับเรื่องท่ีเรียนรูได  สามารถบอกความแตกตางของขอโตแยงไดวาขอโตแยงใดมีพ้ืนฐานบนประจักษพยาน

และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร กับขอใดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความคิดเห็นหรือขอพิจารณาของผูอ่ืน  นักเรียน

ท่ีระดับ 6 สามารถประเมินความเหมาะสมของการออกแบบเพ่ือการทดลอง การสํารวจตรวจสอบ  การเก็บ

ขอมูลภาคสนาม หรือการจําลองสถานการณท่ีซับซอนได และสามารถใหเหตุผลท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 

5 633 ท่ีระดับ 5  นักเรียนสามารถใชกรอบความคิดทางวิทยาศาสตรท่ีเปนนามธรรมเพ่ืออธิบายปรากฏการณ 

กระบวนการ หรือเหตุการณท่ีไมคุนเคยและมีความซับซอนมากข้ึน  สามารถใชกระบวนการความรูเก่ียวกับ

การไดมาของความรูท่ีมีความซับซอนในการประเมินการออกแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  

สามารถใหเหตุผลท่ีเลือกวิธีการทดลองวิธีใดวิธีหน่ึงและสามารถใชความรูตามทฤษฎีมาตีความหรือ

ทํานายผล  นักเรียนท่ีระดับ 5 สามารถประเมินวิธีการสํารวจตรวจสอบของปญหาท่ีกําหนดใหในเชิง

วิทยาศาสตรและระบุขอจํากัดในการแปลความขอมูล รวมถึงแหลงท่ีมาและผลกระทบจากความไมแนนอน

ของขอมูลทางวิทยาศาสตร 

4 559 ท่ีระดับ 4  นักเรียนสามารถใชความรูดานเน้ือหาสาระท่ียากข้ึน ซึ่งอาจเปนความรูท่ีบอกใหในขอความ

หรือเปนความรูท่ีเรียกคืนออกมาไดเอง เพ่ือนํามาใชสรางคําอธิบายในเหตุการณหรือกระบวนการท่ี

ซับซอนมากข้ึนและไมคุนเคยมากอน สามารถทําการทดลองเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวแปรอิสระมากกวา

สองตัวแปรข้ึนไปในบริบทท่ีมีขอจํากัดตาง ๆ  โดยสามารถอธิบายเหตุผลในการออกแบบ การทดลองได

ดวยความรูดานกระบวนการและความรูเก่ียวกับการไดมาของความรู  นักเรียนท่ีระดับ 4 สามารถแปล

ความหมายขอมูลท่ีมาจากขอมูลท่ีมีความซับซอนระดับกลาง หรือขอมูลท่ีไมคุนเคยและสรางขอสรุปท่ี

สมเหตุสมผลและท่ีขยายออกไกลกวาท่ีไดจากขอมูลเฉพาะหนา 
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ระดับ 
คะแนน

ตํ่าสุด 
ท่ีระดับนี้ นักเรียนสามารถ 

3 484 ท่ีระดับ 3  นักเรียนสามารถใชความรูดานเน้ือหาท่ีคอนขางซับซอนข้ึน เพ่ือระบุบอกประเด็นหรือสราง

คําอธิบายปรากฏการณเชิงวิทยาศาสตรท่ีรูจักคุนเคย ถาเปนสถานการณท่ีไมคุนเคย นักเรียนสามารถสราง

คําอธิบายท่ีสมเหตุสมผลโดยอาศัยตัวช้ีนําท่ีเหมาะสมบางอยาง  สามารถใชความรูเก่ียวกับการไดมาของ

ความรูหรือความรูดานกระบวนการในการหาความรูเพ่ือออกแบบและดําเนินการทดลองหาขอมูลใน

สถานการณท่ีมีขอจํากัดได  นักเรียนท่ีระดับ 3 สามารถแยกแยะอยางชัดเจนไดวาประเด็นใดเปน

วิทยาศาสตร (อธิบายได มีประจักษพยาน ตรวจสอบไดตามกระบวนการวิทยาศาสตร)  และประเด็นใด 

ไมเปนวิทยาศาสตร 

2 410 ท่ีระดับ 2  นักเรียนสามารถดึงเอาความรูดานเน้ือหาจากชีวิตประจําวันและความรูดานกระบวนการ

พ้ืนฐานมาใชเพ่ือบอกถึงคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ตีความขอมูล และตั้งปญหาของเรื่องเพ่ือออกแบบ 

การทดลองอยางงาย  นักเรียนสามารถใชความรูทางวิทยาศาสตรท่ัวไปเพ่ือบอกขอสรุปจากขอมูลชุด 

ท่ีไมซับซอน   นักเรียนท่ีระดับ 2 สามารถแสดงวามีความรูเก่ียวกับการไดมาของความรูหรือวิธีหาความรู 

เพ่ือระบุปญหาท่ีสามารถตรวจสอบไดโดยวิธีทางวิทยาศาสตร 

1a 335 ท่ีระดับ 1a  นักเรียนสามารถใชความรูดานเน้ือหาและกระบวนการสามัญเพ่ือเลือกบอกคําอธิบายของ

ปรากฏการณวิทยาศาสตรอยางงายท่ีตองการการคิดไมมาก สามารถทําการสํารวจตรวจสอบทาง

วิทยาศาสตรอยางเปนแบบแผนท่ีมีตัวแปรไมเกินสองตัวแปรไดเมื่อไดรับความชวยเหลือ   สามารถระบุ

ความสัมพันธหรือบอกถึงสาเหตุแบบงายไดและแปลความขอมูลท่ีเปนภาพหรือกราฟท่ีตองใชการคิดเพียง

เล็กนอย   นักเรียนท่ีระดับ 1a สามารถเลือกคําอธิบายหรือขอมูลท่ีเห็นไดชัดเจนจากท่ีกําหนดมาใหใน

บริบทท่ีคุนเคยหรือเก่ียวของตรง ๆ กับชีวิตสวนตัว ทองถ่ิน หรือโลก 

1b 261 ท่ีระดับ 1b  นักเรียนสามารถใชความรูสามญัเพ่ือนึกถึงปรากฏการณทางวิทยาศาสตรบางแงมุม  สามารถ

บอกแบบรูปอยางงายในชุดขอมูล จําคําศัพทหรือคําทางวิทยาศาสตรได สามารถทําการทดลองตามวิธีการ

ท่ีบอกไวชัดเจนได    
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กระทรวงศึกษาธิการ

เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมเยาวชนให้มี
ศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง

การประเมินผลท่ีริเร่ิมโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

PISA
คืออะไร?

มีประเทศจากท่ัวโลกเข้าร่วมการประเมิน PISA 201879 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ

FACT

นักเรียนทําข้อสอบ
บนคอมพิวเตอร์

(Computer-Based 
Assessment: CBA)

แบบออฟไลน์ผ่านแฟลชไดรฟ์

สําหรับผู้ท่ีสนใจ
เตรียมความพร้อม
ทําความคุ้นเคยกับ
ข้อสอบ และฝึก
การทําข้อสอบ
บนคอมพิวเตอร์

https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
สามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบได้ท่ี

2 ชม.
1 ชม.

ทําข้อสอบ

ตอบแบบสอบถาม

นักเรียนอายุ 15 ปี ท่ัวโลก
32,000,000 คน*

สุ่มนักเรียนเข้าร่วมการประเมิน

600,000 คน

* จากสมาชิก OECD 37 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และ
ประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก OECD 42 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ

ประเมิน
ใคร?

นักเรียนอายุ 15 ปี ของไทย
จํานวน696,833 คน
ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง

8,633 คน
จาก 290 โรงเรียน**

** จากโรงเรียน
ในสังกัด

สพฐ. สอศ. กทม. อปท.สช. สกอ.

สําหรับประเทศไทย

ประเมิน
อย่างไร?

เน้นการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้
ความรู้และทักษะในชีวิตจริง
มากกว่าการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรในโรงเรียน

ทุก ๆ
3 ปี

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
Reading Literacy

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
Mathematical Literacy

60%

20%

20%

สัดส่วนข้อสอบ
PISA 2018

3
ด้าน
+ สมรรถนะการอยู่ใน

สังคมโลก (Global 
Competence) 

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
Scientific Literacy

ผลการประเมิน โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
Programme for International Student Assessment

2018

76.6%
ม.4 / 
ปวช.1

19.9%
ม.3

2.5%
ม.5 / ปวช.2 

0.9%
ม.1 และ ม.2

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
• คิดสถานการณ์ของปัญหา
• ใช้หลักการและกระบวนการในการแก้ปัญหา
• ตีความและประเมินผลลัพธ์

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
• รู้ตําแหน่งข้อสนเทศในเนื้อเร่ือง
• มีความเข้าใจในเนื้อเร่ือง
• ประเมินและสะท้อนความคิดเห็น
ต่อเนื้อเร่ือง

สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก
• เข้าใจในมุมมองและทัศนะของผู้อื่น
• พิจารณาประเด็นสําคัญระดับโลกและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
• เปิดรับและมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้อย่างเหมาะสม
• สร้างความผาสุกของส่วนรวมอย่างยั่งยืน

+

กรอบการประเมิน PISA 2018

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
• อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
• ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
• แปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยาน



คะแนนเฉล่ียประเทศไทย

คะแนนเฉล่ียประเทศ/เขตเศรษฐกิจ OECD

คะแนนเฉล่ียประเทศ/เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ

แนวโน้มคะแนนของไทยตั้งแต่
PISA 2000 - PISA 2018

การอ่าน
400

450

500

คะแนน

431

421 417
421

441

409 393

ประเทศไทย
ค่าเฉล่ีย OECD

PISA แบ่งระดับความสามารถของนักเรียนออกเป็น

6 ระดับ (ระดับ 1-6)
ระดับ 5 - 6 ความสามารถระดับสูง

ระดับ 3 - 4 ความสามารถระดับปานกลาง

ระดับ 2 เป็นระดับพ้ืนฐานท่ีนักเรียนเร่ิมแสดงว่ารู้และ
พอจะใช้ประโยชน์จากความรู้ในชีวิตจริงได้

ต่ํากว่า
ระดับ 2

ความสามารถต่ํากว่าระดับพ้ืนฐาน

PISA 2018 NEWS
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PISA Thailand
อีเมล: pisa@ipst.ac.th
เว็บไซต์: https://pisathailand.ipst.ac.th

คณิตศาสตร์

ระดับ 5 - 6
ระดับ 3 - 4
ระดับ 2

ตํ่ากว่าระดับ 2

ระดับ 5 - 6
ระดับ 3 - 4
ระดับ 2

ตํ่ากว่าระดับ 2

ระดับ 5 - 6
ระดับ 3 - 4
ระดับ 2

ตํ่ากว่าระดับ 2

8.7
44.9

23.7
22.6

0.2
14.3

26.0
59.5การอ่าน

2.3
20.4

24.6
52.7

10.9
42.9

22.2
24.0คณิตศาสตร์

6.8
45.5

25.8
22.0

0.7
23.1

31.7
44.5

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในระดับต่าง ๆ
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย OECD

ประเทศไทย
ผลคะแนน PISA 2018

300

400

500

600
คะแนน

การอ่าน

487

393

คณิตศาสตร์

489

419

วิทยาศาสตร์

489

426 ผลการประเมิน
ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
ของไทยมีแนวโน้ม
ไม่เปลี่ยนแปลง

แต่ผลการประเมิน
ด้านการอ่าน
มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง

NOTE

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

นักเรียนไทยในโรงเรียน

ทุกสังกัดมีคะแนน
วิทยาศาสตร์สูงข้ึน
เมื่อเทียบกับ PISA 2015

นักเรียนไทยท่ีมีความสามารถระดับสูงในด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
กลุ่มท่ีมคีวามสามารถตํ่ากว่าระดับพื้นฐาน
มีจํานวนน้อยลง เมื่อเทียบกับ PISA 2015

นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่า
นักเรียนชายท้ังสามด้านโดยเฉพาะ
ด้านการอ่านซ่ึงสูงกว่า
นักเรียนชายถึง 39 คะแนน

นักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส
สามารถทําคะแนนการอ่าน
อยู่ในกลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 75 ข้ึนไป

มีจํานวนถึง 13%
มากกว่าค่าเฉล่ีย OECD (11%)

ตามภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนแล้ว
นักเรียนท่ีด้อยโอกาสน่าจะมีผลการประเมินต่ํา แต่กลับ
มีผลการประเมินสูง อย่างพลิกความคาดหมาย

2018
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รายละเอียดโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 

(Programme for International Student Assessment: PISA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  จุดประสงคและการประเมินของโปรแกรม PISA 

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student 

Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 

Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ

การศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต

ในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเก่ียวกับการใชความรูและ

ทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน  ปจจุบันมีประเทศจากท่ัวโลกเขารวม 

การประเมินนีก้วา 80 ประเทศ   

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป  ซ่ึงเปนวัยท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ  โดยทําการประเมินในทุก ๆ 3 ป 

เก่ียวกับความฉลาดรูดานการอาน (Reading Literacy)  ความฉลาดรูดานคณิตศาสตร (Mathematical 

Literacy)  และความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) การประเมินนักเรียนจะวัดความรูท้ัง 3 ดาน 

ดังกลาวไปพรอมกัน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในการประเมินแตละระยะ  ตั้งแต PISA 2015 เปนตนมา 

รูปแบบการประเมินไดเปลี่ยนเปนการทําแบบทดสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer-based Assessment: CBA)  

โดยการคลิกเลือกตอบ  พิมพคําตอบ  ใชเมาสลากและวางคําตอบ  หรือคลิกเลือกคําตอบจากรายการท่ี

กําหนดให    

2.  ประเทศไทยกับการเขารวมโปรแกรม PISA 

ประเทศไทยไมใชสมาชิก OECD แตสมัครเขารวมโปรแกรม PISA  ในฐานะประเทศรวมการประเมิน 

(Partner countries)  ปจจุบันประเทศไทยไดยกระดับความสัมพันธกับ OECD  โดยเขารวมเปนสมาชิก

สมทบ (Associate members) ของโปรแกรม PISA เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 

ประเทศไทยไดเขารวมการประเมิน PISA ตั้งแตการประเมิน PISA ครั้งแรกในป พ.ศ. 2543 (PISA 

2000) และดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันในรอบการประเมิน PISA 2021  สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  เปนผูดําเนินงานโปรแกรม PISA ในประเทศ

ไทยในฐานะศูนยแหงชาติ (National Center)  ซึ่งดําเนินงานดานกระบวนการวิจัยเปนหลักและใหขอมูล

เชิงนโยบายที่ไดจากผลการประเมิน PISA แกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 

สสวท. ในฐานะผูดําเนินงานโปรแกรม PISA ในประเทศไทย ไดประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย   

สําหรับการดําเนินงานภายในประเทศ สสวท. ไดรวมมือกับผูแทนจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผูแทนจากสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร และผูแทนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  โดยมีบทบาทหนาท่ีใน

การใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และติดตอประสานงานกับโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

การวิจัยในทุกข้ันตอนอยูภายใตมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard) และปฏิบัติตาม

กระบวนการที่ OECD กําหนด เชน การสุมตัวอยาง การแปลเครื่องมือ และวิธีการจัดสอบ เพื่อใหการวิจัย

ของทุกประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน สามารถนําผลมาวิเคราะหรวมกันได   สําหรับประเทศไทย

จะสุมตัวอยางนักเรียนท่ีเขารวมการประเมินประมาณ 9,000 คน จากกวา 300 โรงเรียน ซ่ึงสุมจากโรงเรียน

ในทุกสังกัดท่ัวประเทศ  ในปจจุบัน เขาสูการประเมิน PISA 2021 ซ่ึงจะมีการจัดสอบเพ่ือทดลองใชเครื่องมือ 

(Field Trial)  ในเดือนสิงหาคม 2563 และจัดสอบเพ่ือการวิจัยหลัก (Main Survey) ในเดือนสิงหาคม 2564  
 

3.  ติดตอกับโปรแกรม PISA ไดอยางไร 

สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

เลขท่ี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท  0 2392 4021 ตอ 2303 

โทรสาร 0 2382 3240 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  pisa@ipst.ac.th     เว็บไซต  https://pisathailand.ipst.ac.th/ 



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
Programme for International Student Assessment

2021

สิงหาคม
2564

นักเรียนทําข้อสอบ
บนคอมพิวเตอร์

(Computer-Based 
Assessment: CBA)

แบบออฟไลน์ผ่านแฟลชไดรฟ์

2 ชม.
1 ชม.

ทําข้อสอบ

ตอบแบบสอบถาม

สําหรับผู้ท่ีสนใจ
เตรียมความพร้อม
ทําความคุ้นเคยกับ
ข้อสอบ และฝึก
การทําข้อสอบ
บนคอมพิวเตอร์

https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
สามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบได้ท่ี

ม.4 / 
ปวช.1

ม.3

ประเมิน
ใคร?

* จากโรงเรียน
ในสังกัด

สพฐ. สอศ. กทม. อปท.สช. สกอ.

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
• รู้ตําแหน่งข้อสนเทศในเนื้อเร่ือง
• มีความเข้าใจในเนื้อเร่ือง
• ประเมินและสะท้อนความคิดเห็นต่อเนื้อเร่ือง

กําหนดกรอบ
และวางแผน
งานวิจัย

พิจารณาความ
เหมาะสมของ
เครื่องมือ

“เครื่องมือ” หมายถึง 

ข้อสอบและแบบสอบถาม*
แปลเครื่องมือ

ทดลองใช้
เครื่องมือ ส.ค.

2563

จัดสอบ
PISA 2021

ส.ค.
2564 สุ่มกลุ่มนักเรียน

ท่ีจะเข้าสอบ 
PISA 2021

OECD 
เผยแพร่

ผลการประเมิน

ธ.ค.
2565

วิเคราะห์ข้อมูล /
จัดทํารายงาน
ในประเทศ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใ
หญ่เป็น

นักเรียนช้ัน ม.4 และ ม.3

ณ ปีการศึกษา 2564

FACT

ข้ันตอนการดําเนินงาน PISA 2021

ประเมิน
อย่างไร?

เน้นการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้
ความรู้และทักษะในชีวิตจริง
มากกว่าการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรในโรงเรียน

3
ด้าน

ทุก ๆ
3 ปี

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
Reading Literacy

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
Mathematical Literacy

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
Scientific Literacy

60% 20%20%

สัดส่วนข้อสอบ PISA 2021

ความคิดสร้างสรรค์Creative Thinking
+

ความคิดสร้างสรรค์
• สร้างแนวคิดท่ีหลากหลาย
• สร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์
• ปรับปรุงและประเมินแนวคิด

+

Formulate

Em
ploy

Interpret
& Evaluate

Reasoning

*
ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
• คิดสถานการณ์ของปัญหา (Formulate)
• ใช้หลักการและกระบวนการในการแก้ปัญหา (Employ)
• ตีความและประเมินผลลัพธ์ (Interpret & Evaluate)

โดยท้ัง 3 กระบวนการ จะใช้การให้เหตุผล (Reasoning) 
ร่วมด้วย

กรอบการประเมิน PISA 2021

เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมเยาวชนให้มี
ศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง

การประเมินผลท่ีริเร่ิมโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

PISA
คืออะไร?

ปัจจุบันมีประเทศจากท่ัวโลกเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 80 ประเทศ

FACT

PISA Thailand
อีเมล: pisa@ipst.ac.th
เว็บไซต์: https://pisathailand.ipst.ac.th

2561

2566

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
• อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
• ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
• แปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยาน

ม.5 / ปวช.2 

ม.1 และ ม.2

นักเรียนอายุ 15 ปี ของไทย
ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างประมาณ

9,000 คน
จากกว่า 300 โรงเรียน*



ขั้นตอน
การดําเนินงาน ในประเทศไทย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

สสวท . ทําห น้าที่ เป็นศูนย์ แห่งชาติ  ( N a t i o n a l  Ce n t e r )
รับผิดชอบดําเนินงานวิจัยโปรแกรม PISA ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่ OECD กําหนด โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี

เสนอความเห็นและตัดสินระดับความเหมาะสมของข้อสอบไปยัง 
OECD ท้ังในแง่บริบทเนื้อหา วัฒนธรรมของประเทศ ความเหมาะสม
ของสถานการณ์ ข้อคําถาม และเกณฑ์การให้คะแนน

กําหนดกรอบและ
วางแผนงานวิจัย1 พิจารณาความเหมาะสม

ของเครื่องมือ2 แปลเครื่องมือ3 ทดลองใช้เครื่องมือ4

ปีท่ี 1
ปีท่ี
3

สอบ PISA 6 สุ่มตัวอย่าง
ปีท่ี
4

5ตรวจข้อสอบ 7วิเคราะห์ข้อมูล /
รายงานผลในประเทศ 9 OECD เผยแพร่

ผลการประเมิน

ปีท่ี
5

8

“เครื่องมือ” หมายถึง 
ข้อสอบและแบบสอบถาม*

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling)
แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย หรือ ชั้นภูมิ ก่อนทําการสุ่ม
ประชากรในแต่ละช้ันภูมิมีลักษณะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันระหว่างช้ันภูมิ

การแบ่งช้ันภูมิ

กลุ่มโรงเรียน
7 กลุ่ม

ระดับช้ันท่ีเปิดสอน
3 กลุ่ม

แบ่งตามสังกัด/ประเภทของโรงเรียน
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
3. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
6. โรงเรียนสาธิตในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7. โรงเรียนท่ีเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1. ม.ต้น เท่านั้น
2. ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.
3. ม.ปลาย เท่านั้น/ปวช.

ศูนย์ต่างประเทศสุ่มโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลประชากรอายุ 15 ปี
จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลนักเรียนอายุ 15 ปี
ในโรงเรียนจากสังกัดการศึกษาต่าง ๆ
จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จัดทําข้อมูลประชากรนักเรียนอายุ 15 ปี 
ของแต่ละโรงเรียนส่งให้ศูนย์ต่างประเทศ

สสวท. สุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนละไม่เกิน 42 คน ด้วยโปรแกรมท่ี OECD กําหนด

กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนท่ีครอบคลุมนักเรียนอายุ 15 ปี
ซึ่งสะท้อนถึงระบบการศึกษาของประเทศ

การแปลเคร่ืองมือ3

“ศูนย์ต่างประเทศ”
เป็นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
และได้รับมอบหมายจาก OECD

ให้ดําเนินงานด้านต่าง ๆ

การสุ่มตัวอย่าง5

คณะทํางานพิจารณาการแปล
เพ่ือจัดทําต้นร่าง 1

ต้นฉบับเคร่ืองมือภาษาอังกฤษ
(ข้อสอบและแบบสอบถาม)

ฉบับแปลภาษาไทย (1) ฉบับแปลภาษาไทย (2)

ประเด็นพิจารณา
• มีความถูกต้องตรงตาม
ข้อกําหนดของการแปล

• มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ชัดเจน 
เข้าใจง่าย ไม่กํากวม

• มีความเหมาะสมกับวัย
ของผู้สอบ

• มีความยุติธรรมต่อ
ผู้สอบทุกคน

• ไม่มีการบอกใบ้หรือ
ชี้นําคําตอบ

ต้นร่าง 2

ผู้เช่ียวชาญทางภาษา (อังกฤษและไทย)
ของศูนย์ต่างประเทศพิจารณาการแปล

ต้นร่าง 3
คณะทํางานประชุมพิจารณา
และ/หรือปรับแก้ในประเด็น
ท่ีได้จากการบรรณาธิการกิจ

คณะทํางานแปล (1) คณะทํางานแปล (2)

ต้นฉบับเคร่ืองมือภาษาไทย

บรรณาธิการกิจโดยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านเน้ือหาและภาษา

ต้นร่าง 1

คณะทํางานพิจารณาปรับแก้ต้นร่าง 1

คณะทํางานพิจารณาข้อคิดเห็น
จากศูนย์ต่างประเทศ และปรับแก้

เพ่ือจัดทําต้นฉบับ

ก



ส่งข้อมูลการตรวจ
ให้ศูนย์ต่างประเทศ

ฝึกอบรมผู้ตรวจ1

ตรวจข้อสอบ

ตรวจคุณภาพ
การตรวจข้อสอบ

ตรวจโดยใช้ผู้ตรวจ

ข้อสอบของผู้เข้าสอบทั้งหมด
จะได้รับการตรวจทีละข้อ
ตามข้ันตอนท่ี 1-3 ทุกข้อ

กระบวนการตรวจข้อสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ี OECD กําหนด
เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ
และสามารถนําผลการประเมินของ
แต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันได้

2

3

4ศูนย์ต่างประเทศ
วิเคราะห์ผลการตรวจ5

การตรวจข้อสอบ7

ขั้นตอน
การดําเนินงาน ในประเทศไทย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

การวิเคราะห์ข้อมูล / 
รายงานผลในประเทศ9 รายงานผลเป็นภาพรวมของประเทศ

ไม่มีการรายงานผลรายบุคคล

รปูแบบของเครื่องมือ PISA

เลือกตอบเขียนตอบแบบสั้น

2

1เขียนตอบแบบยาว

1

ตรวจให้คะแน
น

อัตโนมัติโดยใ
ช้

คอมพิวเตอร์

การควบคุม
คุณภาพการตรวจ

ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ

ผู้ตรวจทุกคนมีมาตรฐานการตรวจเดียวกัน
โดยมีค่า Reliability ไม่ต่ํากว่า 0.85
(ค่าใกล้เคียง 1 หมายถึงผู้ตรวจมีมาตรฐานการตรวจเดียวกัน)

บางส่วนตรวจโดยใช้ผู้ตรวจ

PISA Thailand
อีเมล: pisa@ipst.ac.th
เว็บไซต์: https://pisathailand.ipst.ac.th

สสวท . ทําห น้าที่ เป็นศูนย์ แห่งชาติ  ( N a t i o n a l  Ce n t e r )
รับผิดชอบดําเนินงานวิจัยโปรแกรม PISA ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่ OECD กําหนด โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี

กําหนดกรอบและ
วางแผนงานวิจัย1 พิจารณาความเหมาะสม

ของเครื่องมือ2 แปลเครื่องมือ3 ทดลองใช้เครื่องมือ4

ปีท่ี 1
ปีท่ี
3

สอบ PISA 6 สุ่มตัวอย่าง
ปีท่ี
4

5ตรวจข้อสอบ 7วิเคราะห์ข้อมูล /
รายงานผลในประเทศ 9 OECD เผยแพร่

ผลการประเมิน

ปีท่ี
5

8

“เครื่องมือ” หมายถึง 
ข้อสอบและแบบสอบถาม*

เสนอความเห็นและตัดสินระดับความเหมาะสมของข้อสอบไปยัง 
OECD ท้ังในแง่บริบทเนื้อหา วัฒนธรรมของประเทศ ความเหมาะสม
ของสถานการณ์ ข้อคําถาม และเกณฑ์การให้คะแนน

การวิจัยของ PISA ออกแบบเพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผล
ภาพรวมของประเทศ ดังน้ัน นักเรียนอายุ 15 ปี
ที่ได้รับการสุ่มจะไม่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแต่จะเป็น
ตัวแทนของประเทศเพ่ือสะท้อนให้เห็นภาพระบบการศึกษา
ของแต่ละประเทศว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มตัวอย่างของ PISA ได้จากการสุ่มอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าตัวอย่างที่ได้
จะเป็นตัวแทนที่ครอบคลุมนักเรียนอายุ 15 ปี ทั้งหมด และเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างแท้จริง โดย OECD 
จะดําเนินการสุ่มโรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันศูนย์แห่งชาติจะสุ่มนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยโปรแกรมที่ OECD กําหนด

ความจริง

บางประเทศได้คะแนนสูงเป็นเพราะเลือกนักเรียนมาสอบ
แต่ที่ประเทศไทยได้คะแนนตํ่าเป็นเพราะสุ่มเจอแต่นักเรียนอ่อนความเชื่อที่ 4

โครงการ PISA ไม่ได้เน้นการเปรียบเทียบผลคะแนนเท่าน้ัน แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระบบการศึกษาของประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนของชาติสําหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคม
โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศ และยังใช้เป็นแนวทางในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม การใช้คะแนนเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถระบุอันดับผลการประเมิน
ท่ีแน่นอนของแต่ละประเทศได้ แต่จะต้องพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยร่วมด้วย 
ดังนั้น การรายงานอันดับของแต่ละประเทศจึงรายงานเป็นช่วงโดยไม่ได้ระบุเป็นอันดับท่ีแน่นอน

ความจริง

คะแนนจากการสอบ PISA ใช้เพื่อจัดอันดับหรือแข่งขันความเชื่อที่ 2

ความเชื่อ
ท่ีไม่เป็นจริงเก่ียวกับ

ผลการประเมิน PISA ไม่ได้รายงานเป็นคะแนนเฉลี่ยของทั้งสามด้านหลัก แต่จะรายงานคะแนนเฉลี่ยของประเทศ/
เขตเศรษฐกิจแยกกันในแต่ละด้านความจริง

คะแนนเฉล่ียของประเทศคือคะแนนเฉล่ียของทั้งสามด้านหลัก 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน)ความเชื่อที่ 3

ศูนย์แห่งชาติมีบทบาทในการดําเนินงานวิจัยโครงการ PISA ตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่ OECD กําหนด
ทุกข้ันตอนตั้งแต่การสุ่มตัวอย่าง การแปลเคร่ืองมือ กระบวนการจัดสอบ และการตรวจข้อสอบ เพื่อให้ทุกประเทศ
ที่เข้าร่วมการประเมิน ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และได้ข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้

ความจริง

แต่ละประเทศไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดําเนินงานวิจัย PISAความเชื่อที่ 1

PISA กําหนดให้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีการแบ่ง
ประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย หรือ ช้ันภูมิ ก่อนทําการสุ่ม โดยประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะต้องมีลักษณะ
เหมือนกัน แต่แตกต่างกันระหว่างช้ันภูมิ

สําหรับประเทศไทยจะใช้การแบ่งช้ันภูมิ 2 ประเภท ได้แก่ การแบ่งตามกลุ่มโรงเรียน (สังกัดและประเภทของโรงเรียน)
และระดับช้ันที่เปิดสอน เน่ืองจากประชากรในแต่ละกลุ่มโรงเรียนและระดับช้ันที่เปิดสอนมีลักษณะเหมือนกัน และ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้เป็นตัวแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม การแบ่งช้ันภูมิตามกลุ่ม
จังหวัดอาจมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ PISA กําหนด เน่ืองจากภายในแต่ละจังหวัดมีความ
หลากหลายของการบริหารจัดการด้านการศึกษา เช่น ความแตกต่างของสังกัดและประเภทของโรงเรียน
การแบ่งช้ันภูมิตามกลุ่มจังหวัดจะทําให้ได้ประชากรที่มีลักษณะไม่ตรงตามเง่ือนไขของการสุ่มแบบช้ันภูมิ

ความจริง

การสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งกลุ่มรายจังหวัดสามารถเป็น
ตัวแทนที่ดีของประเทศไทยได้ความเชื่อที่ 5
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ความเชื่อ
ท่ีไม่เป็นจริงเก่ียวกับ

PISA Thailand
อีเมล: pisa@ipst.ac.th
เว็บไซต์: https://pisathailand.ipst.ac.th

การวิจัยของ PISA ออกแบบเพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลในภาพรวมของประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ดังน้ัน 
ในทางสถิติ นักเรียนอายุ 15 ปี ที่ได้รับการสุ่มจะไม่สามารถใช้เป็นตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้
แต่จะเป็นตัวแทนเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพระบบการศึกษาของแต่ละประเทศว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

ความจริง

คะแนนรายโรงเรียนสามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ๆ ได้ความเชื่อที่ 8

การเข้าร่วมการประเมิน PISA เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม หากประเทศใดไม่พร้อม
ที่จะเข้าร่วมการประเมินทั้งประเทศอาจสมัครเข้าร่วมเป็นบางภูมิภาคได้ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนสมัครเข้าร่วม
เพียงบางมณฑลเพื่อเป็นการเตรียมการสําหรับการเข้าร่วมการประเมินทั้งประเทศ โดยมณฑลเซ่ียงไฮ้เข้าร่วม
การประเมินตั้งแต่ PISA 2009 ต่อมาใน PISA 2015 ได้เข้าร่วมเพิ่มอีก 3 มณฑล ได้แก่ ปักก่ิง เจียงซู และกวางตุ้ง
ส่วนใน PISA 2018 มีการเปลี่ยนจากมณฑลกวางตุ้งเป็นเจ้อเจียง ทั้งน้ี สาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่สามารถ
นําผลการประเมินบางรอบมาเปรียบเทียบกันได้เน่ืองจากมีมณฑลเข้าร่วมแตกต่างกัน 

ความจริง

สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเลือกสอบเพียงบางมณฑลได้ความเชื่อที่ 9

PISA แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความยากจนไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะการศึกษาและนโยบายสาธารณะจะสามารถ
สร้างความแตกต่างให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสได้ ในการประเมิน PISA 2018 พบว่า มีนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส
ถึง 13% ที่สามารถทําคะแนนได้อยู่ในกลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ข้ึนไป ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยประเทศสมาชิก OECD
มีนักเรียนกลุ่มน้ีเพียง 11% แสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถมีสมรรถนะสูงได้ แม้อยู่ในสถานะที่ไม่พร้อม
โดย PISA ถือว่า นักเรียนเหล่าน้ีมีความไม่ย่อท้อทางการศึกษา (academic resilience) ซ่ึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความไม่ย่อท้อทางการศึกษา คือ การสนับสนุนจากพ่อแม่ บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน และการมี
กรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset) 

ความจริง

นักเรียนด้อยโอกาส ไม่มีทางจะเรียนได้ดีความเชื่อที่ 7

แม้ว่าผลการประเมินของนักเรียนไทยจะตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศสมาชิก OECD แต่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนไทย
ทั้งหมดด้อยคุณภาพ ข้อมูลจากผลการประเมินช้ีให้เห็นว่า นักเรียนไทยส่วนหน่ึงมีคุณภาพทัดเทียมกับ
นักเรียนจากกลุ่มประเทศที่มีคะแนนสูงสุดห้าอันดับแรก (Top 5) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาของไทย
บางส่วนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดับสูงได้ ดังน้ัน การกําหนดนโยบายที่สามารถสร้าง
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนไทย
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้

ความจริง

ผลการประเมินของ PISA สะท้อนว่านักเรียนไทยทั้งประเทศด้อยคุณภาพความเชื่อที่ 6
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