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PISA คืออะไร 

ประเมินผลนัก เรียนนานาชาติ (Programme for International Student 

Assessment หรือ PISA) เปนโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองคการเพื่อ

ความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development หรือ OECD) มีจุดประสงคเพื่อสํารวจวาระบบการศึกษาของประเทศไดเตรียม

เยาวชนของชาติใหพรอมสําหรับการใชชีวิตและการมีสวนรวมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม 

โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ป ที่จะใชความรูและทักษะเพื่อเผชิญกับ

โลกในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ในดานการอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร 

 

PISA ประเมินอะไร 

PISA ประเมินสมรรถนะที่เรียกวา Literacy ซึ่งในที่นี้จะใชคําวา “การรู เรื่อง” และ PISA 

เลือกประเมินการรู เรื่องในสามดาน ไดแก การรู เรื่องการอาน (Reading Literacy) การรู เรื่อง

คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการรู เรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

PISA ไดแบงการประเมินออกเปน 2 รอบ กลาวคือ รอบที่ 1 (Phase I: PISA 2000 PISA 2003 

และ PISA 2006) และรอบที่ 2 (Phase II: PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) ในการ

ประเมินผลนักเรียนจะวัดความรู ทั ้ง 3 ดาน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในการประเมินแตละ

ระยะ กลาวคือ 

1) การประเมินผลระยะที่ 1 (PISA 2000 และ PISA 2009)  เนนดานการอาน  ( มี

น้าํหนักขอสอบดานการอาน 60% และที่เหลือเปนดาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางละ 

20%) 

2) การประเมินผลระยะที่ 2 (PISA 2003 และ PISA 2012)  เนนดานคณิตศาสตร 

(น้ ําหนักขอสอบดานคณิตศาสตร 60% และดานการอานและวิทยาศาสตรอยางละ 20%) 

3) การประเมินผลระยะที่ 3 (PISA 2006 และ PISA 2015)  เนนดานวิทยาศาสตร 

(น้ ําหนักขอสอบดานวิทยาศาสตร 60% และดานการอานและคณิตศาสตรอยางละ 20%) 

 

 

 

 



การรู เรื่องการอาน 

การอานตามนิยามของ PISA  

PISA ใหนิยามการรู เรื่องการอาน (Reading literacy) ไววา หมายถึง ความรูและทักษะ

ที่จะเขาใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ไดอาน ตีความหรือแปลความหมายของขอความที่ไดอาน 

และประเมิน คิดวิเคราะห ยอนกลับไปถึงจุดมุงหมายของการเขียนไดวาตองการสงสารสาระอะไร

ใหผูอาน ทั้งนี้ เ พื่อจะประเมินวานักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในการอานของตนและสามารถใชการ

อานใหเปนประโยชนในการเรียนรู  ในการมีสวนรวมในกิจกรรมและความเปนไปของสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือไมเพียงใด เพราะการประเมินของ PISA นั้นเนน “การอานเพื่อการเรียนรู” 

มากกวาทักษะในการอานที่เกิดจากการ “การเรียนรู เ พื่อการอาน” และ PISA ประเมินผลเพื่อ

ศึกษาวานักเรียนจะสามารถรู เรื ่องที ่ไดอาน สามารถขยายผลและคิดยอนวิเคราะหความหมายของ

ขอความที่ไดอาน เ พื่อใชตามวัตถุประสงคของตนในสถานการณตาง  ๆ อยางกวางขวางทั้ง ใน

โรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียน 

นิยามเรื ่องการอานของ PISA จึงมีความหมายกวางกวาการอานออกและอานรู เรื่องในสิ่งที ่

อานตามตัวอักษรเทานั ้น แตการอานยังไดรวมถึงความเขาใจเรื่องราวสาระของเนื้อความ สามารถ

คิดพิจารณาถึงจุดมุงหมายของการเขียน สามารถนําสาระจากขอเขียนไปใชในจุดมุงหมายของตน 

และทําใหสามารถมีสวนรวมในสังคมสมัยใหมที่มีความยุ งยากซับซอนขึ้น  ดวยการสื่อสารจาก

ขอเขียน 

วิ ธี ก า ร วั ด ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น ข อ ง  P I S A   

ในการทดสอบการอาน นักเรียนจะไดรับขอความตางๆ หลากหลายแบบดวยกันใหอาน 

แลว ใหแสดงออกมาวามีความเขา ใจอยา ง ไร  โดยใหตอบโต ตอบสนอง สะทอนออกมา เปน

ความคิดหรือคําอธิบายของตนเอง และใหแสดงวาจะสามารถใชสาระจากสิ่งที่ไดอานในลักษณะ

ตาง ๆ กัน ไดอยางไร  

องคประกอบของความรู และทักษะการอานที ่ประเมิน 

PISA เลือกที ่จะประเมินโดยใชแบบรูปการอาน 3 แบบดวยกัน ไดแก 

ก )  การอ านข อ เ ขี ยนรู ปแบบต า งๆ  

PISA ประเมินการรู เรื่องจากการอานขอความแบบตอเนื่อง ใหจําแนกขอความแบบตางๆ 

กัน เชน การบอก การพรรณนา การโตแยง  นอกจากนั้น ยังมีขอเขียนที่ไมใชขอความตอเนื่อง 

ไดแก การอานรายการ ตาราง แบบฟอรม กราฟ และแผนผัง เปนตน ทั้งนี้  ไดยึดสิ่งที่นักเรียนได

พบเห็นในโรงเรียน และจะตองใชในชีวิตจริงเมื ่อโตเปนผู ใหญ 

ข) สมรรถนะการอานดานตางๆ 3 ดาน 

เนื่องจาก PISA ใหความสําคัญกับการอานเพื่อการเรียนรู  มากกวาการเรียนเพื่อการอาน 

นักเรียนจึงไมถูกประเมินการอานธรรมดา (เชน อานออก อานไดคลอง แบงวรรคตอนถูก ฯลฯ) 



เพราะถือวานักเรียนอายุ 15 ป จะตองมีทักษะเหลานั้นมาแลวเปนอยางดี แต PISA จะประเมิน

สมรรถภาพของนักเรียนในแงมุมตอไปนี้ 

1 )  ความสามารถที่จะดึง เอาสาระของสิ ่ง ที ่ไดอานออกมา (Retrieving information) 

ตอไปจะใชคําวา “คนสาระ” 

2 )  ความเขา ใจขอความที่ไดอาน สามารถตีความ แปลความสิ ่ง ที่ไดอาน คิดวิเคราะห

เนื้อหาและรูปแบบของขอความที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู  ( Interpretation) 

ซึ ่งตอไปจะใชคําวา “ตีความ” 

3 )  ความเขา ใจขอความที่ไดอาน สามารถตีความ แปลความสิ ่ง ที่ไดอาน คิดวิเคราะห

เ นื ้อห าและร ูปแบบของขอคว าม ที ่เ กี ่ย ว ข อ งกับสิ ่ง ต า งๆ  ในช ีว ิตหร ือ ใน โ ลก ที ่อยู   พ ร อม ทั ้ง

ความสามารถในการประเมินขอความที่ไดอาน และสามารถใหความเห็น หรือโตแยงจากมุมมอง

ของตน (Reflection and Evaluation) หรือเรียกวา “วิเคราะห” 

ค )  ความสามารถ ในการ ใช ก า รอ าน  

PISA ประเมินความรูและทักษะการอานอีกองคประกอบหนึ่ง โดยดูความสามารถในการ

ใชการอานที่วามีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของขอเขียนไดมากนอยเพียงใด เชน ใชนว

นิยาย จดหมาย หรือชีวะประวัติเ พื่อประโยชนสวนตัว ใชเอกสารราชการหรือประกาศแจงความ

เพื่อสาธารณประโยชน ใชรายงานหรือคูมือตางๆ เพื่อการทํางานอาชีพ ใชตําราหรือหนังสือเรียน 

เพื ่อการศึกษา เปนตน 

การรู เรื ่องคณิตศาสตร 

กรอบการประเมินผลการรู คณิตศาสตร  

จุด มุงหมายหลักๆ ของการประเมินผลของ PISA ก็เ พื่อตองการพัฒนาตัวชี ้วัดวาระบบ

การศึกษาของประเทศที่รวมโครงการสามารถใหการศึกษาเพื่อเตรียมตัว เยาวชนอายุ 15 ปให

พรอมที่จะมีบทบาทหรือมีสวนสรางสรรค และดํา เนินชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมไดมากนอย

เพียงใด การประเมินของ PISA มีจุดหมายที่มองไปในอนาคตมากกวาการจํากัดอยูที่การวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตรที ่นักเรียนไดเรียนในปจจุบัน และการประเมินผลก็มุงความชัดเจนที่จะหา

คําตอบวานักเรียนสามารถนําสิ่ง ที่ไดศึกษาเลา เรียนในโรงเรียนไปใชในสถานการณที่นักเรียนมี

โอกาสที่จะตองพบเจอในชีวิตจริงไดหรือไมอยางไร PISA ไดใหความสําคัญกับปญหาในชีวิตจริง 

ในสถานการณจริงในโลก (คําวา “โลก” ในที่นี้หมายถึง สถานการณของธรรมชาติ สังคม และ

วัฒนธรรมทีบุ่คคลนั ้นๆ อาศัยอยู ) 

ปกติคนเราจะตองพบกับสถานการณตางๆ เชน  การจับจายใชสอย การเดินทาง การ

ทําอาหาร การจัดระเบียบการเงินของตน การประเมินสถานการณ การตัดสินประเด็นปญหาทาง

สังคมการเมือง ฯลฯ ซึ่งความรู คณิตศาสตรสามารถเขามาชวยทําใหการมองประเด็น การตั ้ง



ปญหา หรือการแกปญหามีความชัดเจนยิ่งขึ้น การใชคณิตศาสตรดังกลาวนั้น แมจะตองมีรากฐาน

มาจากทักษะคณิตศาสตรในชั ้น เรียน แตก็จํา เปนตองมีความสามารถในการใชทักษะนั ้นๆ ใน

สถานการณอื ่นๆ  นอก เหนือ ไปจากสถานการณของปญหาคณิตศาสตร ล วนๆ  หร ือแบบฝก

คณิตศาสตรที่เรียนในโรงเรียนที่นักเรียนจะสามารถคิดอยูในวงจํากัดของเนื้อหาวิชา โดยไมตอง

คํานึงถึงความเปนจริงมากนัก แตการใชคณิตศาสตรในชีวิตจริงนักเรียนตองรูจักสถานการณ หรือ

สิ ่งแวดลอมของปญหา ตองเลือกตัดสินใจวาจะใชความรู คณิตศาสตรอยางไร 

เนือ้หาคณิตศาสตร  

เ นื้ อ ห า ค ณิ ต ศ า ส ต ร  ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ข อ ง  P I SA  ค ร อ บ ค ลุ ม สี่ เ รื ่ อ ง

ด ว ย กัน  

1) ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ (Space and Shape) 

เรื ่องของแบบรูป (Pattern) มีอยูทุกหนทุกแหงในโลก แมแตการพูด ดนตรี การจราจร 

การกอสราง ศิลปะ ฯลฯ รูปรางเปนแบบรูปที่เห็นไดทั่วไป เปนตนวา รูปรางของบาน โรงเรียน 

อาคาร สะพาน ถนน ผลึก ดอกไม ฯลฯ แบบรูปเรขาคณิตเปนตัวแบบ (Model) อยางงายที่พบ

อยู ในสิ ่งตางๆ ที ่ปรากฏ 

การศึกษาเรื ่อ งของรูปรา งมีความเ กี่ยวของอยา ง ใกลชิดกับแนวคิดของ เรื ่อ ง ที่ว า ง  ซึ ่ง

ตองการความเขา ใจในเรื ่องสมบัติของวัตถุและตําแหนง เปรียบเทียบของวัตถุ เราตองรู ว า เรา

มองเห็นวัตถุสิ ่งของตา งๆ อยา งไร  และทํา ไมเราจึงมอง เห็นมันอยาง ที่เ ร า เห็น เ ราตอง เขา ใจ

ความสัมพันธระหวางรูปรางและภาพในความคิด หรือภาพที่เ รามองเห็น เปนตนวา  มองเห็น

ความสัมพันธของตัวเมืองจริงกับแผนที่ รูปถายของเมืองนั้น ขอนี้รวมทั้งความเขาใจในรูปรางที ่

เปนสามมิติที่แสดงแทนออกมาในภาพสองมิติ มีความเขาใจในเรื่องของเงาและภาพที่มีความลึก 

(Perspective) และเขาใจดวยวามันทํางานอยางไร 

2) การเปลี ่ยนแปลงและความสัมพันธ (Change and Relationships) 

โ ล ก แ ส ด ง ใ ห เ ร า เ ห ็น ถ ึง ก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ม า ก ม า ย ม ห า ศ า ล  แ ล ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห ็น ถ ึง

ความสัมพัน ธ ทั ้ง ชั ่ว คราวและถาว รของการ เปลี ่ยนแปลง ในธร รมชาติ (ตัวอยา ง เช น  ม ีกา ร

เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตขณะเจริญเติบโต การหมุนเวียนของฤดูกาล การขึ้นลงของกระแสน้าํ 

การ เปลี ่ยนแปลงของอวกาศ  การ ขึ้นลงของหุ น  การวา ง งานของคน )  การ เปลี ่ยนแปลงบาง

กระบวนการสามารถบอกไดหรือสราง เปนตัวแบบไดโดยตรง  โดยใชฟงกชันทางคณิตศาสตร 

ความสัมพันธทา งคณิตศาสตรส วนมาก เปนรูปของสมการหรืออสมการ  แตความสัมพันธ ใน



ธรรมชาติอื่นๆ ก็อาจเกิด ขึ้นไดเชนกัน ความ สัมพันธหลายอยางไมสามารถใชคณิตศาสตรได

โดยตรง ตองใชวิธีการอื ่นๆ และจําเปนตองมีการวิเคราะหขอมูล เพื ่อระบุถึงความสัมพันธ 

3) ปริมาณ (Quantity) 

จุดเนนของเรื่องนี้ คือ การบอกปริมาณ รวมทั้งความเขาใจเรื่องของขนาด (เปรียบเทียบ) 

แบบรูปของจํานวน และการใชจํานวน เพื่อแสดงปริมาณและแสดงวัตถุตางๆ ในโลกจริงๆ ในเชิง

ปริมาณ (การนับและการวัด) นอกจากนี้ปริมาณยังเกี่ยวของกับกระบวนการและความเขาใจเรื่อง

จํานวนที่นํามาใชในเรื ่องตางๆ อยางหลากหลาย 

4) ความไมแนนอน (Uncertainty) 

เรื่องของความไมแนนอนเกี่ยวของกับสองเรื่อง คือ ขอมูล และ โอกาส ซึ่งเปนการศึกษา

ทาง “สถิติ” และเรื ่องของ “ความนาจะเปน” ขอแนะนําสําหรับหลักสูตรคณิตศาสตรในโรงเรียน

สําหรับประเทศสมาชิก OECD คือ ใหความสําคัญกับเรื่องของสถิติและความนาจะเปนใหเปน

จุดเดนมากกวาที่เคยเปนมาในอดีต เพราะวาโลกปจจุบันในยุคของ “สังคมขอมูลขาวสาร” ขอมูล

ขาวสารที่หลั่งไหลเขามาและแมวาจะอางวาเปนขอมูลที่ถูกตองตรวจสอบไดก็จริง แตในชีวิตจริง

เราก็ตอง เผชิญกับความไมแนนอนหลายอยาง  เชน  ผลการเลือกตั ้ง ที่ไมคาดคิด การพยากรณ

อากาศที่ไมเ ที่ยงตรง การลมละลายทางเศรษฐกิจ การเงิน การพยากรณตางๆ ที่ผิดพลาด แสดง

ใหเห็นถึงความไมแนนอนของโลกคณิตศาสตรที่เขามามีบทบาทในสวนนี้คือ การเก็บขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การเสนอขอมูล ความนาจะเปน และการอางอิง (สถิติ) 

เนื้อหาคณิตศาสตรสี่ดานดังกลาวนี้ คือ จุดเนนของ OECD/PISA ซึ่งอาจจะไมใชจุดเนน

ของหลักสูตรคณิตศาสตรในหลายๆ ประเทศหรือหลายๆ หลักสูตร 

สมรรถนะทางคณิตศาสตร (Mathematical Competencies) 

ความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรลวนๆ ยังไมเพียงพอสําหรับการแกปญหา แงมุมที่สําคัญของ

การรู เรื่องคณิตศาสตรที่สําคัญอีกดานหนึ่ง คือ เรื่องของ “กระบวนการทางคณิตศาสตร” หรือ 

การคิดใหเปนคณิตศาสตร (Mathematising) กระบวนการที่นักเรียนนํามาใชในความพยายามที ่

จะแกปญหานั้น ถือวาเปน สมรรถนะทางคณิตศาสตร สมรรถนะตางๆ เหลานี้จะสะทอนถึงวิธีที ่

นักเรียนใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา  

สมรรถนะของคนไมใชสิ่งที่จะแยกออกมาวัดไดโดดๆ แตในการแสดงความสามารถอยาง

ใดอยา งหนึ ่ง  อาจมีหล ายสมรรถนะซอนกันอยู  น ัก เ ร ียนจํา เป นตอ งมีและสามารถใช หลาย

สมรรถนะหรือเรียกวา กลุมของสมรรถนะในการแกปญหา ซึ ่งรวมไวเปนสามกลุ ม คือ 



1) Reproduction (การทําใหม) 

2) Connection (การเชื ่อมโยง) 

3) Reflection and Communication (การสะทอนและการสื ่อสารทางคณิตศาสตร) 

นอกจากขอสอบของ  PISA จะใชสถานการณที ่มีอยู ใ น โลกของความเปนจริงแลว  ย ัง

ตองการใหนักเรียนใชความคิดที่สูงขึ้นไปจากการคิดคํานวนหาคําตอบที่เปนตัวเลข แตตองการให

นักเรียนรู จักคิด ใชเหตุผล และคําอธิบายมาประกอบคําตอบของตนอีกดวย  

ภารกิจการประเมินการรู เรือ่งทางคณิตศาสตร 

ภารกิจการประ เมินการรู  เ รื ่อ งทางคณิตศาสตรของ  PISA จึง ใหคว ามชัด เจน ที ่คว าม

ตองการใหนักเรียนเผชิญหนากับปญหาทางคณิตศาสตรที่มีอยูในแวดวงของการดําเนินชีวิต ซึ่ง

ตองการใหนักเรียนระบุสถานการณที่สําคัญของปญหา กระตุนใหหาขอมูล สํารวจตรวจสอบ และ

นําไปสู การแกปญหา ในกระบวนการนี ้ตองการทักษะหลายอยาง เปนตนวา ทักษะการคิดและการ

ใชเหตุผล ทักษะการโตแยง การสื่อสาร ทักษะการสรางตัวแบบ การตั้งปญหาและการแกปญหา 

การนําเสนอ การใชสัญลักษณ การดําเนินการ ในกระบวนการเหลานี้  นักเรียนตองใชทักษะตางๆ 

ที่หลากหลายมารวมกัน หรือใชทักษะหลายอยางที่ทับซอนหรือคาบเกี่ยวกัน ดังนั้นการที่ PISA 

เลือกใชคําวา การรู เรื่องคณิตศาสตร แทนคําวา “ความรูคณิตศาสตร” ก็เ พื่อเนนความชัดเจน

ของความรูคณิตศาสตรที่นํามาใชในสถานการณตางๆ ทั้งนี้  โดยถือขอตกลงเบื้องตนวาการที่คน

หนึ่งจะใชคณิตศาสตรได คนนั้นจะตองมีความรูพื้นฐานและทักษะทางคณิตศาสตรมากพออยูแลว 

ซึ ่งนั ่นก็หมายถึงสิ ่งที ่นักเรียนไดเรียนไปขณะอยู ในโรงเรียน  

เจตคติและความรูสึกที่เ กี่ยวของกับคณิตศาสตร เชน ความมั่นใจ ความอยากรูอยากเห็น 

ความสนใจความรู สึกวาตรงปญหาหรือตรงกับประเด็น และความอยากที่จะเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว 

แมจะไมถือวาเปนเรื่องคณิตศาสตร แตก็ถือวามีสวนสําคัญในการทําใหรู เรื่องคณิตศาสตร เพราะ

โดยความเปนจริงแลวการรู เรื่องคณิตศาสตรจะไมเกิดขึ้น หากบุคคลขาดเจตคติและความรูสึกตอ

คณิตศาสตร และมีหลักฐานเปนที่ยอมรับวามีความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางการรู เรื ่องทาง

คณิตศาสตรกับเจคติและความรูสึกตอคณิตศาสตร ในการประเมินผลของ PISA จะไมมีการวัด

ดานนี ้โดดๆ โดยตรง แตจะมีการหยิบยกมาพิจารณาในบางองคประกอบของการประเมิน 

 

 



การรู เรื่องวิทยาศาสตร 

กรอบการประเมินผลวิทยาศาสตรของ PISA 2006 

แนวคิดของการประเมินการรู  เ รื ่อ งวิทยาศาสตรของ  PISA 2006 มีหลักการบนพื้นฐานวา

ประชาชนพลเมืองที่ตองใชชีวิตในสังคมที่ตองเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปนตอง

รูอะไร และสามารถทําอะไรได ในสถานการณที่เ กี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

ประชาชนควรใหความ สําคัญกับ เ รื ่อ งอะ ไ ร  กรอบการประ เมินผลของ PISA จึงครอบคลุม

ประเด็นตางๆ ดังสรุปยอขางลางนี้ สวนรายละเอียดกรอบโครงสรางการประเมินผลของ PISA ดู

ไดจาก ความรู และสมรรถนะทางวิทยาศาสตรสําหรับโลกวันพรุ งนี ้ (สสวท. , 2551) 

• ความรู วิทยาศาสตรสําหรับประชาชน  ซึ่งครอบคลุม ความรู ที ่ใชไดในบริบทที่คนปกติ

ทั่วไปมักจะตองประสบในชีวิตจริง ความรูในกระบวนการวิทยาศาสตร และความรูในเรื่อง

ความเชื ่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

• สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ ่ง ส ามารถนิย ามไดสั ้นๆ  ว าคือความสามารถในการ ใช

วิทยาศาสตรเ พื่อระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร อธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร 

และใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร  

• การใหความสําคัญกับสิ ่ง ที ่มีบทบาทและมีสวนรวมสรางสังคมวิทยาศาสตร ทั ้ง ในชีว ิต

สวนตัว ในบริบทสังคม และในบริบทของโลกโดยรวม นั่นคือ ความสนใจในวิทยาศาสตร 

สนับสนุนสง เส ริมการ ใชกร ะบวนการวิทยาศาสตร และแสดงความรับผิดชอบตอ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  

จุดเนนของ PISA คือใหความสําคัญกับศักยภาพของนักเรียนในการใชวิทยาศาสตรที่เ กี่ยวของ

ในชีวิตจริงในอนาคต เพื่อจะศึกษาวาเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับจะสามารถเปนประชาชน

ที่รับรู ประเด็นปญหา รับสาระ ขอมูล ขาวสาร และสามารถตอบสนองอยางไร อีกทั้งเปนผูบริโภค

ที ่ฉลาดเพียงใด กรอบโครงสรางการประเมินผลของ PISA จึงครอบคลุมแงมุมตาง ๆ ตอไปนี้  

1) บริบทของวิทยาศาสตร ไดแก สถานการณในชีวิตที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ทั ้งในระดับสวนตัว สังคม และโลก 

2 )  ความรู ทางวิทยาศาสตร ซึ ่งประกอบดวยสองสวน ไดแก “ความรู วิทยาศาสตร” คือ 

ความรู ใน เรื ่อ ง โลกธรรมชาติที ่เ กี ่ย วขอ ง ในชีว ิตจริง  ซึ ่งจํากัดอยู ใ นสี ่ร ะบบ ไดแก ระบบทาง

กายภาพ (รวมความรู  เ คมีและฟสิกส)  ระบบสิ ่งมีช ีว ิต  ระบบของโลกและอวกาศ และระบบ

เทคโนโลยี ซึ่งผสมผสานอยู ในสามระบบแรก นอกจากนั ้นยังประกอบดวย “ความรู  เกี ่ยวกับ



วิทยาศาสตร” คือ  ความรู ในวิธ ีก ารหรือกระบวนการหาความรู ทา งว ิทยาศาสตรที ่ส ามารถ

ประยุกตใชกับชีวิตจริงได 

3) สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ ่งหมายถึงการใชความรู วิทยาศาสตรในสามดานหลักๆ ไดแก 

• การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร (Identifying Scientific Issues)  

• การอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (Explain Phenomena Scientifically)  

• การใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตร (Using Scientific Evidence) 

4 )  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร ไดแก การแสดงการตอบสนองตอวิทยาศาสตรดวยความสนใจ 

สนับสนุนการสืบหาความรูวิทยาศาสตร และแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งตางๆ เชน ในประเด็น

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PISA ประเมินใคร 

PISA เล ือกประ เมินนัก เ ร ียนอายุ 15  ป ซึ ่ง เปนว ัย ที ่จบการศึกษาภาคบังคับ  การสุ ม

ตัวอยางนักเรียนทําตามระบบอยางเครงครัด เ พื่อประกันวานักเรียนเปนตัวแทนของนักเรียนทั้ง

ระบบ อีกทั้งการวิจัยในทุกขั้นตอนตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของ OECD ทุกประเทศตองทํา

ตามกฎเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยางเครงครัด เ พื่อใหการวิจัยมีคุณภาพอยูในระดับเดียวกัน 

และขอมูลของทุกประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื ่อใหสามารถนํามาวิเคราะหรวมกันได 

สําหรับ PISA ประเทศไทย ไดกําหนดกรอบการสุมตัวอยาง (sampling frame) เปน

นักเรียนอายุ 15 ป ที ่กําลังศึกษาอยู ในชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ขึ ้นไป จากโรงเรียนทุกสังกัด ไดแก 

• โรงเรียนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

• โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

• โรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

• โรงเรียนในสังกัดสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ ่น  

• โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

• วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จํานวนโรงเรียนและนักเรียนกลุ มตัวอยางในการประเมินผลของ PISA 

 

 จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

PISA 2000 179 5,340 

PISA 2003 179 5,236 

PISA 2006 212 6,192 

PISA 2009 230 6,225 

 

 

 

 



หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เนื่องจากตามขอตกลงในการดําเนินโครงการ PISA ของ OECD ไมอนุญาตใหเปดเผย

รายชื ่อของโรงเรียนกลุ มตัวอยาง ทั ้งนี ้โรงเรียนกลุ มอยางของไทยอยู ในสังกัด ดังตอไปนี ้ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

5. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

6 .  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทอง ถิ่น  กรมสง เสริมการปกครองสวนทอง ถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 

 

ติดตอโครงการ PISA ประเทศไทย 

 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. ) 

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0 2392 4021 ตอ 2303 

โทรสาร 0 2382 3240 

e-mail: pisa@ipst.ac.th  

 

Link to OECD / PISA 

http://www.pisa.oecd.org 
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