คำนำ
สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment : PISA) ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 2000 โครงการดั ง กล่ า วได้ ป ระเมิน
สมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุ 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยทาการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง ปี พ.ศ. 2561 จะครบรอบการประเมินอีก
ครั้งและกาหนดให้มีการประเมินด้านสมรรถนะที่เกี่ยวกั บโลก (Global Competence) เพิ่มเติมจาก
การประเมินที่ผ่านมา และยังคงใช้วิธีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer based Assessment :
CBA) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้พร้อมสาหรับการประเมิน
PISA 2018 ซึ่งจะดาเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักทดสอบทางการศึกษา โดยศูนย์ PISA สพฐ. ได้จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมฐานเพื่อ
เตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผล
การประเมิน PISA 2018 ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สานัก
ทดสอบทางการศึกษา โดยศูนย์ PISA สพฐ. จึงจัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ กรอบโครงสร้าง และ
ลักษณะการประเมินสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์ PISA 2018 ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูในโรงเรียน
กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ ให้ ส ามารถนาความรู้ไปขยายผลต่ อในระดับสถานศึ กษาได้อย่ างทั ด เที ย ม
นานาชาติ อีกทั้งหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสนับสนุน การพัฒนาทักษะการ
คิดแก้ปัญหาและทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ PISA สพฐ.
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ฐำนที่ 1
กำรประเมินสมรรถนะกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง PISA
(Scientific Literacy)
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ฐานที่ 1
การประเมินสมรรถนะการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง PISA
กิจกรรม
เนื้อหา
2.1 ตรวจสอบมโนทัศน์กรอบการประเมิน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
2.2 รูปแบบข้อสอบและกระบวนคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

2.3
2.4

ทาแบบทดสอบ
วิธีการตรวจให้คะแนน

วิธีการ
ปฏิบัติ

เวลา
สื่อประกอบ
10 นาที ใบกิจกรรมที่ 1.1

บรรยาย

30 นาที เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่อง
รูปแบบข้อสอบและ
กระบวนการคิด
แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมินการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์
30 นาที ใบกิจกรรมที่ 1.2
20 นาที PowerPoint

ปฏิบัติ
บรรยาย
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ฐานที่ 1
การประเมินสมรรถนะการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง PISA
สำระสำคัญ
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินสมรรถนะการรู้เรื่องวิทยศาสตร์ตามแนว
PISA มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดแก้ปัญหา ด้วยการนาสถานการณ์ปัญหาในบริบทต่างๆ ที่
สอดคล้องกับชีวิตจริงมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงความรู้ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ และแม้แต่การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ ดังนั้น ข้อคาถามตาม
แนว PISA จึงเป็นข้อคาถามที่มุ่งให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาด้วยรูปแบบทั้งแบบเลือกตอบ
แบบเขียนตอบแบบสั้น เขียนตอบแบบอิสระ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคาถามการคิดแก้ปัญหาตามกรอบแนวคิด
ประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA 2018
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการประเมินของแบบทดสอบการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA 2018
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA 2018
เวลำ
1 ชั่วโมง 30 นาที
บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม
1. ปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบมโนทัศน์กรอบแนวคิดการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
2. ฟังบรรยาย และศึกษาเอกสารเสริมความรู้ เรื่อง แนวคาถามการคิดแก้ปัญหาตามกรอบ
แนวคิดการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA 2018
3. ปฏิบัติกิจกรรมการทาแบบทดสอบและตรวจให้คะแนน
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กิจกรรม
1. วิทยากรตรวจสอบมโนทัศน์กรอบแนวคิดการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เข้ารับ
การอบรมฝึกปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบมโนทัศน์ตามแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.1
2. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตามเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง รูปแบบข้อสอบและ
กระบวนคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พร้อมยกตัวอย่าง
คาถามวัดความคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและ
เห็นตัวอย่างจองคาถามในด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
3. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมทาแบบทดสอบ
4. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
สือ่
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ตัวอย่างแบบทดสอบที่อนุญาตให้เผยแพร่ของ OECD
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สื่อประกอบกิจกรรมรำยกำรที่ 1

ตรวจสอบมโนทัศน์กรอบแนวคิดกำรประเมินกำรู้เรื่องวิทยำศำสตร์

การประเมินของ PISA ไม่เน้นความรู้วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเรียนตามหลักสูตรปกติในโรงเรียน
แต่ PISA เลือกประเมินการรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เพราะต้องการให้ความสาคัญ
กับศักยภาพของนักเรียน การใช้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริงในอนาคต เพื่อจะศึกษาว่าเยาวชน
วัยจบการศึกษาภาคบังคับจะสามารถเป็นประชาชนที่รับรู้ประเด็นปัญหา รับสาระ ข้อมูล ข่าวสาร และ
สามารถตอบสนองอย่างไร อีกทั้งเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเพียงใด พลเมืองของทุกชาติในปัจจุบันจะต้อง
เผชิญกับภารกิจที่ต้องใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้นว่า ทุกวันนี้ประชาชนถูกโหมด้วยประเด็น
ปัญหาต่างๆ เป็นต้นว่า เรื่องของก๊าซเรือนกระจกกับโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของประชากรกับการลดลงของ
อาหาร ป่าไม้ ชีวิตชนบทที่สูญหายไป นอกจากนี้ประชาชนยังต้องอ่านสิ่งต่างๆ เป็นต้นว่า เรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจ การแพทย์ การกีฬา ฯลฯ

กำรรูเ้ รื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คือ การทาให้นักเรียนทุกคนมีการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ซึ่ ง รวมถึ ง ความรู้ มิ ติ ต่ า งๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ ความรู้ ค วามสามารถ
ทางสติปัญญา กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
กับเทคโนโลยีด้วย ในการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ PISA ต้องการหาตัวชี้วัดว่านักเรียนรู้ทฤษฎี
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และแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ และสามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดีเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อหาคาตอบให้กับ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ประเด็นหลักที่ PISA ให้ความสาคัญในการประเมินผลวิทยาศาสตร์ คือ การประเมินผลต้องให้
ความชัดเจนกับสมรรถนะที่เหมาะสมกับนักเรียนวัย 15 ปี ว่าควรรู้อะไร ทาอะไรได้ และให้คุณค่า
กับอะไรบ้าง ภายในขอบเขตของบริบทส่วนตัว บริบทของสังคม และบริบทของโลก ซึ่งประเด็นนี้
อาจแตกต่างจากการเรียนการสอนและการประเมินผลตามปกติในโรงเรียน

นิยำมของกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
PISA ให้นิยาม “การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์” ไว้ว่า
กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) หมำยถึง ควำมสำมำรถ
ในกำรเชื่อมโยงสิ่งต่ ำ งๆ เข้ำ กับประเด็น ที่เ กี่ยวข้องกับ วิท ยำศำสตร์ และแนวคิด
ทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงไตร่ตรอง
บุ ค คลที่ รู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ (Scientifically Literacy Person) จะสื่ อ สารพู ด คุ ย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจาเป็นต้องใช้สมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง มีความสามารถในการรับรู้
เสนอ และประเมินคาอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเทคโนโลยี
2. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
มีความสามารถในการอธิบายและประเมินคุณค่าของการสารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ และ
นาเสนอแนวทางในการตอบคาถามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
3. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง
มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล คากล่าวอ้าง และข้อโต้แย้งในหลากหลายรูปแบบ
และลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
การประเมิ น การรู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ ข อง OECD/PISA ก าหนดไว้ นั้ น คลอบคลุ ม ความรู้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ความรู้ ด้ า นเนื้ อ หา (Content Knowledge) 2. ความรู้ ด้ า น
กระบวนการ (Procedural Knowledge) และ 3. ความรู้เกี่ยวกับการได้มาของความรู้ (Epistemic
Knowledge)
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1. ควำมรู้ด้ำนเนื้อหำ เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง แนวความคิดหลัก แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ โดย PISA เลือกประเมินความรู้ในสาขาวิชาหลัก ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
2. ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำร เป็นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการ
สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและแนวความคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะหา
ความรู้ เช่น การตรวจสอบซ้าเพื่อลดความผิดพลาดและความไม่แน่นอน การควบคุมตัวแปร และการมี
กระบวนการมาตรฐานเพื่อนาเสนอและสื่อสารข้อมูล
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรได้มำของควำมรู้ เป็นความรู้เกี่ยวกับบทบาทและลักษณะที่จาเป็นต่อ
กระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสิ่งต่างๆ ที่มีต่อ
วิทยาศาสตร์ เช่น คาถาม การสังเกต ทฤษฎี สมมติฐาน แบบจาลอง การอภิปรายโต้แย้ง การยอมรับ
รูปแบบที่หลากหลายในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และบทบาทในการตรวจสอบจากผู้อื่นที่ทาให้
ความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นน่าเชื่อถือ

กรอบโครงสร้ำงกำรประเมินกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น PISA จึ ง ได้ ก าหนดกรอบโครงสร้ า งการประเมิ น ผล
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
1) บริ บ ท หมายถึ ง การรั บ รู้ ถึ ง สถานการณ์ ใ นชี วิ ต ในระดั บ ส่ ว นตั ว (เกิ ด กั บ ตั ว เอง
ครอบครัว หรือเพื่อน) ระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ และระดับโลก (ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นข่าว
ในสื่อหรือมีผลกระทบสืบเนื่องถึงสังคมโลกหรือต่อโลกอนาคต) ทั้งที่เป็นเรื่องในปัจจุบัน หรือในอดีตที่
ผ่านมา ซึ่งจาเป็นต้องมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ หมายถึง ความเข้าใจในข้อเท็จจริง แนวคิดหลัก และทฤษฎี
สาคัญที่ทาให้เกิดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ ประกอบด้วย
2.1) ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกและสิ่งประดิษฐ์ ทางเทคโนโลยี (ควำมรู้
ด้ำนเนื้อหำ) ได้แก่ ระบบทางกายภาพ ระบบสิ่งมีชีวิต ระบบของโลกและอวกาศ
2.2) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการสร้างแนวคิดต่างๆ (ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำร)
ได้ แ ก่ การตรวจสอบซ้ าเพื่ อ ลดความผิ ด พลาดและความไม่ แ น่ น อน การควบคุ ม ตั ว แปรและมี
กระบวน การมาตรฐานที่นาเสนอและสื่อสารข้อมูล
2.3) ความเข้าใจในเหตุผลพื้นฐานของกระบวนการสร้างความรู้ (ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรได้มำของควำมรู้) ซึ่งมีลักษณะสาคัญดังนี้ การสร้างและการระบุลักษณะของวิทยาศาสตร์ และ
ลักษณะที่ใช้ในการตัดสินความรู้ที่สร้างจากวิทยาศาสตร์
9

3) สมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการแปล
ความหมายข้อมูล และใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์
4) เจคติต่อวิทยำศำสตร์ หมายถึง การแสดงการตอบสนองต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยความสนใจ ให้ความสาคัญกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และรับรู้และ
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทั้งสี่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในการดาเนินชีวิต คนเราต้องเผชิญสถานการณ์
ที่หลากหลาย ในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับทั้งตนเอง ท้องถิ่น ประเทศ หรือสถานการณ์ของโลก เราจึง
ต้องมีและใช้สมรรถนะ เพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งการตอบสนองจะ
ทาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้และเจตคติต่างๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ ดังความสัมพันธ์ที่แสดงในรูป
ต่อไปนี้
รูป 1.1 กรอบการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ PISA 2015
บริบท
- ความรู้ด้านเนื้อหา
- ความรูด้ ้าน
กระบวนการ
- ความรู้เกี่ยวกับการ
ได้มาของความรู้

สมรรถนะ
บริบท
สถานการณ์ในชีวิต
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- ระดับบุคคล
- ระดับท้องถิ่น
- ระดับประเทศ
- ระดับโลก

• การอธิบาย
บุคคลต้อง
ปรากฏการณ์เชิง
แสดงออก
วิทยาศาสตร์
ถึงสมรรถนะ
• การประเมินและ
ต่างๆ
ออกแบบ
กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
• การแปลความหมาย
ข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานเชิง
วิทยาศาสตร์

ส่งผลต่อ

เจตคติ
- ความสนใจใน
วิทยาศาสตร์
- การเห็นคุณค่าของ
วิธีการทางวิทยาศษ
สตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้
- ความตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม
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กรอบการประเมิ น การรู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ มี สี่ อ งค์ ป ระกอบที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ได้ แ ก่ บริ บ ท
สมรรถนะ ความรู้และเจตคติ ในการทาแบบทดสอบของ PISA นักเรียนต้องมีและใช้สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ทุกด้านเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตจริงและ
เกี่ยวข้องกับตัวเอง ท้องถิ่น ประเทศ หรือสถานการณ์ของโลก ทั้งนี้นักเรียนจะแก้ปัญหาได้ดีเพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้และเจตคติต่างๆ ที่แต่ละคนมีอยู่
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
ตรวจสอบมโนทัศน์กรอบแนวคิดกำรประเมินด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
(The Framework for the PISA Scientific Literacy Domain )
ชื่อ-สกุล.................................................................หมำยเลขประจำตัว......................................
สังกัด..........................................................................................................................................
คำชี้แจง สรุปกรอบการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จากใบความรู้ที่ 1.1 ลงในแผนผังด้านล่าง

กรอบกำรประเมินกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ Scientific Literacy Framework
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สื่อประกอบกิจกรรมรำยที่ 2
รูปแบบข้อสอบและกระบวนคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน
กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์

ข้อคาถามตามแนวการประเมิน PISA จะไม่มีข้อคาถามใดเลยที่สามารถหาคาตอบได้จาก
การค้นคืนข้อมูลจากเนื้อความในสถานการณ์ของข้อสอบ ดังนั้น คาถามตามแนวการประเมิน PISA
จึงเป็นคาถามประเมินทักษะการคิดขั้นสูง ในความสามารถของนักเรียนในการทาสิ่งต่อไปนี้
• การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
• การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาระหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
• การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
โดยข้อคาถามเพื่อการประเมินแต่ละสมรรถนะจะมีรูปแบบเฉพำะ ดังตารางสังเคราะห์ข้อคาถาม
ต่อไปนี้
ด้ำนกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ในเชิงวิทยำศำสตร์
นักเรียนแสดงสมรรถนะนี้โดยการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์หนึ่งๆ
สมรรถนะนี้ ร วมถึ ง การบรรยาย และการตี ค วามปรากฏการณ์ และคาดการณ์ ห รื อ พยาการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น การประเมินจะรวมถึงการให้นักเรียนระบุว่า คาบรรยาย คาอธิบาย
ใดสมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร คาคาดการณ์จะเป็นไปได้หรือไม่ด้วยเหตุผลอะไรเป็นต้น เช่น ใน
สถานการณ์ที่มีคดีฆาตกรรม และมีการตรวจ DNA เกิดขึ้น ให้นักเรียนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ มาระบุ
ว่าคาบรรยายเกี่ยวกับ DNA ข้อใดบรรยายได้เหมาะสม เป็นต้น
จากสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ
PISA จึงใช้สถานการณ์และคาถามเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงสมรรถนะเหล่านั้น
13

ด้ำนกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์
ในเชิงวิทยำศำสตร์

สร้ำงคำอธิบำยที่
สมเหตุสมผล

พฤติกรรม

เขียนอธิบายปรากฏการณ์
โดยใช้หลักการ
วิทยาศาสตร์

ตัวอย่ำงคำถำม
-

-

บรรยำยหรือตีควำม

บรรยาน ตีความ
คาดการณ์ หรือพยาการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

-

-

-

ระบุข้อควำมที่
สมเหตุสมผล

ระบุว่าคาบรรยาย
คาอธิบายในสถานการณ์
ใดที่สมเหตุสมผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
คาคาดการณจะเป็นไปได้
หรือไม่ด้วยเหตุผลอะไร

-

คลอรีนถูกเติมลงไปในน้าเพื่ออะไร
ทาไมการใช้กล้องโทรทรรศน์มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ จึงทาให้
สังเกตเห็นดาวที่มีความสว่างน้อยได้
จงให้เหตุผลหนึ่งข้อว่า
ทาไมจึง
แนะนาให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่โดยเฉพาะเด็กและคนแก่
ข้อใดอธิบายถึงการเกิดกลางวันและ
กลางคืนบนโลก
มีฟอสซิลของซากสัตว์ทะเลหลาย
ชนิด อยู่ในชั้นหินปูน A แกรนด์แคน
ยอน มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปี
ก่อนที่อธิบายว่าทาไมฟอสซิลเหล่านี้
จึงถูกพบที่นั้น
จงอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ
อะตอมและโมเลกุลในการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นกับก๊าซในเครื่องแปลง
ไอเสีย
จะเกิดอะไรขึ้นกับวัคถุในรถยนต์
อุณหภูมิของกาแฟและน้าแร่น่าจะ
เป็นเท่าใดหลังจากตั้งไว้ 10 นาที
ข้อความใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของ
ปอด
เหตุผลใดเป็นคาอธิบายความกังวลนี้
ได้ดีที่สุด

14

ด้ำนกำรประเมินและออกแบบกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
บุคคลที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต้องมีความสามารถในการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการสร้างความรู้ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
จากสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ด้านการประเมินและออกแบบกระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ PISA จึงใช้สถานการณ์และคาถามเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง
สมรรถนะเหล่านั้น
ด้ำนกำรประเมินและกำรออกแบบฯ

พฤติกรรม

ระบุปัญหำที่ต้องกำรสำรวจ
ตรวจสอบจำกกำรศึกษำทำง
วิทยำศำสตร์ที่กำหนดให้

ระบุปัญหา

แยกแยะได้ว่ำประเด็นปัญหำ
หรือคำถำมใดสำมำรถ
ตรวจสอบได้ด้วยวิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร์

แยกแยะ

เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบปัญหำ เสนอวิธี
ทำงวิทยำศำสตร์ที่กำหนดให้

ประเมินวิธีสำรวจตรวจสอบ
ปัญำหำทำงวิทยำศำสตร์ที่
กำหนดให้
บรรยำยและประเมินวิธีกำร
ต่ำงๆ ที่นักวิทยำศำสตร์ใช้ใน
กำรยืนยันถึงควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อมูล และควำมเป็นกลำง

ประเมินวิธี

บรรยาย
ประเมิน
สรุปอ้างอิง

ตัวอย่ำงคำถำม

-การทดลองนี้ต้องการตอบคาถามอะไร
-จากการทดลองดังกล่าว มีนาและดนัย
พยายามหาคาตอบของคาถามข้อใด
ต่อไปนี้
-คาถามเหล่านี้สามารถตอบโดยการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ได้หรือไม่
-คาถามต่อไปนี้สามารถตอบโต้โดยการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้
-คากล่าวอ้างใด สามารถทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการได้
-ถ้าต้องการทดสอบ............ ควรทดสอบ
การทดลองคู่ใด
-ผู้ที่ใช้น้าทางบ้านควรทาอะไรกับน้าก่อน
ใช้ดื่ม ถ้าพบว่ายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่
เป็นอันตรายอยู่ในน้าประรปา
-การออกแบบการทดลองใดต่อไปนี้ดีที่สุด

- จงเลือกคาตอบและคาอธิบายที่มีข้อมูล

สนับสนุนจากบทความ
- เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงใช้พื้นที่
ปลูกมากกว่าหนึ่งแห่ง
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ด้ำนกำรประเมินและกำรออกแบบฯ

และกำรสรุปอ้ำงอิงจำก
คำอธิบำย

พฤติกรรม

ตัวอย่ำงคำถำม

-จงบอกเหตุผลว่าทาไมไข้หลังคลอดจึงไม่
น่าเกิดจากการเกิดแผ่นดินไหว
-จงเลือกคาตอบหรือคาอธิบายที่มีข้อมูล
สนับสนุนจากบทความ
-จงอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียอย่างละ 1
ข้อ ของการใช้ลมผลิตไฟฟ้า เปรียบเทียบ
กับใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ด้ำนกำรแปลควำมหมำยข้อมูลและกำรใช้ประจักษ์พยำนในเชิงวิทยำศำสตร์
สาหรับนักเรียนวัย 15 ปี สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานเขิง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง การที่บุคคลต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล คากล่าว
อ้าง และข้อโต้แย้ง และลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
ด้ำนกำรแปลควำมหมำยข้อมูลฯ
พฤติกรรม
ตัวอบ่ำงคำถำม
แปลข้อมูลที่นาเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่ แปลข้อมูล นาเสนอ
รูปแบบอื่น
รูปแบบอืน่

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุป

-จงเขียนคาบรรยายภาพของการ์ตนู
สาหรับเพื่อน
- จงให้เหตุผลหนึ่งข้อเพื่อแสดงความ
สงสัยว่านักวิทยาศาสตร์ที่ทางานให้กับ
บริษัทเข้าข้างเจ้าของบริษัท โดยใข้
ข้อความที่ไม่เหมือนกับคากล่าวของ
นักวิทยาศาสตร์ที่ห่วงใยชุมชน
- จงใช้ข้อมูลจากแผนผัง เพื่อยกตัวอย่าง
ว่าเครื่องแปลงไอเสียทาให้ไปจากท่อไอ
เสียเป็นอันตรายน้อยลงได้อย่างไร
-ข้อสรุปเหล่านี้ถูกต้องตามข้อมูลที่ได้จาก
กราฟหรือไม่
-นักเรียนจะเปลี่ยนส่วนผสมอย่างไรเพื่อ
ทาให้ลิปสติกอ่อนลงกว่าเดิม
ข้อสรุปต่อไปนี้สามารถสรุปจากกราฟ
ข้างบนได้หรือไม่
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ด้ำนกำรแปลควำมหมำยข้อมูลฯ
ระบุข้อสันนิษฐำน ประจักษ์พยำน
และเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิทยำศำสตร์

แยกแยะระหว่ำงข้อโต้แย้งที่มำจำก
ประจักษ์พยำนและทฤษฎี
ทำงวิทยำศำสตร์ กับที่มำจำกกำร
พิจำรณำจำกสิ่งอื่น
ประเมินข้อโต้แย้งทำงวิทยำศำสตร์
และประจักษ์พยำนจำกแหล่งที่มำ
หลำกหลำย

พฤติกรรม

ตัวอบ่ำงคำถำม
-ข้อสนเทศใดในตารางที่แสดงว่า ม้าในยุค
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิล
ทั้งสามชนิด
-เหตุผลเหล่านั้น เป็นเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์หรือไม่

จงยกตัวอย่างว่า กราฟส่วนใดไม่
สนับสนุนข้อสรุปของอัจฉริยะ

ข้อคาถามในสมรรถนะการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตอบคาถาม ข้อควรระวังคือ ต้องไม่ใช่คาถามที่นักเรียนใช้การค้นคืน
ข้อมูลจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ก็สามารถตอบได้
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รูปแบบกำรตอบข้อสอบ

รูปแบบการตอบคาถามที่ใช้วัดสมรรถนะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มี 3 รูปแบบ ซึ่งข้อสอบแต่
ละรูปแบบมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของข้อสอบทั้งหมด รูปแบบทั้ง 3 ได้แก่
1. เลือกตอบ : มีลักษณะการตอบคาถาม ดังนี้
• การเลือกหนึ่งคาตอบจากสี่หรือห้าตัวเลือก
• การเลือกคาตอบที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในภาพหรือข้อความ
ตัวอย่าง
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2. เลือกตอบเชิงซ้อน : มีลักษณะการตอบคาถาม ดังนี้
• การเลือก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในชุดคาถาม ซึ่งจะได้คะแนนเมื่อตอบถูกทั้งหมด
ในชุดคาถามนั้น
• การเลือกมากกว่าหนึ่งคาตอบจากรายการที่กาหนดให้
• การเติมคาในประโยคให้สมบูรณ์โดยการเลือกคาตอบจากรายงานที่กาหนดให้
• การลากคาตอบลงมาวางในตาแหน่งที่กาหนดให้ โดยให้ลากและวางคาตอบเพื่อ
การจับคู่ การเรียงลาดับ หรือการจาแนกประเภท
ตัวอย่าง

3. เขียนตอบ : มีลักษณะการตอบคาถาม ดังนี้
• การเขียนคาตอบแบบสั้นเป็นกลุ่มคา หรือการเขียนคาตอบแบบยาวเป็นย่อหน้า
สั้นๆ (อาจเป็นคาอธิบายที่ประกอบด้วยประโยค 2-4 ประโยค
• ข้อคาถามบางข้อจะให้วาดภาพ เช่น กราฟ หรือ แผนภาพ สาหรับการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ข้อคาถามลักษณะนี้ จะมีการปรับแก้ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการตอบคาถามที่ต้องการได้
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โดยข้อสอบแบบเขียนตอบจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ข้อสอบเขียนตอบโดยใช้คนตรวจให้
คะแนน ซึ่งเป็นข้อสอบที่นักเรียนต้องพิมพ์คาตอบและอธิบายคาตอบหรือแสดงความคิดเห็นประกอบ
และข้อสอบเขียนตอบโดยคอมพิวเตอร์ตรวจให้รหัสคะแนนอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อสอบที่นักเรียนพิมพ์
คาตอบซึ่งเป็นคาตอบที่ตายตัว
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กำรตรวจให้คะแนน
แม้ว่าข้อสอบปกติจะเป็นการให้คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือมีคะแนนกับไม่มีคะแนน แต่
ข้อสอบประเภทเลือกตอบเชิงซ้อน หรือตอบอิสระจะมีคะแนนบางส่วน ให้ด้วยสาหรับการตอบที่มี
ส่วนถูกบ้างหรือมีการใช้เหตุผลบางอย่างที่สอดคล้องกับคาอธิบาย แต่ ไม่ถูกทั้งหมด คู่มือการตรวจให้
คะแนนข้อสอบประเภทนี้ จะแยกคาตอบของนักเรียนออกจากกันตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ สามอย่ าง
ด้วยกัน คือ คะแนนเต็ม คะแนนบางส่วน และไม่มีคะแนน
การที่นักเรียนได้คะแนนเต็มบางครั้งอาจจะไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามเนื้อหาวิชา
ทีเดียว แต่นักเรียนได้แสดงว่ามีความรู้และเข้าใจ สามารถสร้างความคาอธิบายที่ สมเหตุสมผล แสดง
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงออกว่าเป็นผู้รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับของเด็กอายุ 15 ปี บางครั้ง
แม้คาตอบอาจจะไม่เหมือนกัน ก็อาจมีคะแนนเต็มเท่ากัน ถ้านักเรียนสามารถแสดงออกให้เห็น ว่ามี
ความเข้าใจเรื่องราวมีการใช้เหตุผลได้สอดคล้อง ส่วนคาตอบที่ความถูกต้องที่ลดลง ก็จะได้คะแนน
บางส่วน ส่วนคาตอบที่ไม่มีคะแนน เป็นคาตอบที่ไม่ได้ตอบคาถามที่โจทย์ต้องการ ไม่สมเหตุสมผล
อาจตอบถูกแต่ไม่มีคาอธิบ ายหรื ออธิบายผิ ด ให้ เหตุผ ลผิ ด หรือ บางครั้งดูเหมือนคาตอบถูก แต่
นักเรียนลองข้อความจากตัวคาถามมาตอบ พวกนี้จะไม่มีคะแนนให้
ในทางปฏิบัติจริง การตรวจให้คะแนน PISA ไม่ได้ให้เป็นคะแนน แต่ให้เป็นรหัสคะแนน เป็น
การตรวจที่ใช้วิธีให้รหัสคาตอบ โดยคู่มือการให้รหัสคาตอบจะกาหนดรหัสให้เป็นคะแนนเต็ม คะแนน
บางส่วน หรือไม่มีคะแนน และทุกข้อจะมีเกณฑ์การตอบและตัวอย่างคาตอบที่จะได้รหัสในแต่ละกลุ่ม
แล้วรหัสจะถูกนาไปเปลี่ยนเป็นคะแนนภายหลัง และข้อสอบแต่ละข้อก็อาจกาหนดรหัสต่างกัน การ
ให้รหัสสาหรับคะแนนเต็มและคะแนนบางส่วนมีประโยชน์มากสาหรับการวิเคราะห์การเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย น หรื อ จุ ด อ่ อ นที่ ค รู ส ามารถให้ ข้ อ มู ล กลั บ ได้ เพราะบางครั้ ง นั ก เรี ย นอาจได้ ค ะแนนเต็ ม
เหมือนกัน แต่ใช้เหตุผ ลต่างกัน หรื อไม่ได้คะแนนเหมือนกันแต่ผิ ดด้ว ยเหตุผลต่างกัน การใช้รหั ส
คะแนนทาให้ครูทราบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ผิดหรือถูกอย่างไร
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่เผยแพร่ได้
ชื่อ-สกุล.................................................................หมำยเลขประจำตัว......................................
สังกัด..........................................................................................................................................
คำชี้แจง 1. ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบที่กาหนดให้ เลือกมาเพียง 1 ข้อ
2. เปลี่ยนกันตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน

แบบทดสอบเรื่อง ท้าน้าดืม่
รูปแสดงการทาน้าใช้สาหรับบ้านที่อยู่ในเมืองให้สะอาดพอสาหรับดื่ม

ค้าถามที่ 1 : ท้าน้าดื่ม
การทาน้าดื่มจาเป็นต้องมีแหล่งน้าที่ดี น้าที่พบอยู่ใต้ดินเรียกว่า น้าใต้ดิน
จงบอกเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทาไมจึงมีแบคทีเรียและอนุภาคมลพิษในน้าใต้ดินน้อยกว่าน้าบน
ผิวดิน เช่น น้าในทะเลสาบ และแม่น้า
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
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ค้าถามที่ 2 : ท้าน้าดื่ม
การทาให้น้าสะอาดเกิดขึ้นหลายขั้นตอน ในเทคนิคต่างๆ กระบวนการทาความสะอาดน้า
ที่แสดงในรูปมีสี่ขั้น (หมายเลข 1-4) ในขั้นทีส่ อง น้าถูกเก็บไว้ในสระสาหรับตาตะกอน

ในขั้นที่ 2 น้าถูกทาให้สะอาดได้อย่างไร
1.
2.
3.
4.

แบคทีเรียในน้าตาย
ออกซิเจนถูกเติมลงไปในน้า
กรวดและทรายจมลงสู่ด้านล่าง
สารพิษสลายตัวไป

ค้าถามที่ 3 : ท้าน้าดื่ม

ในขั้นที่ 4 ของกระบวนการทาความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้า
คลอรีนถูกเติมลงไปในน้าเพื่ออะไร
............................................................................................................................. ......................
.................................................................................................................................................

ค้าถามที่ 4 : ท้าน้าดื่ม
สมมติว่า นักวิทยาศาสตร์ทดสอบน้าในโรงทาน้าประปา พบว่ายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่
เป็นอันตรายอยู่ในน้าหลังจากผ่านกระบวนการทาความสะอาดทั้งหมด
ผู้ที่ใช้น้าทางบ้านควรทาอะไรกับน้าก่อนใช้ดื่ม
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
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ค้าถามที่ 5 : ท้าน้าดื่ม
การดื่มน้าที่มีมลพิษทาให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อไปนี้ได้หรือไม่
จงเขียนวงกลมล้อมรอบคาว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อ
การดื่มน้าที่สกปรกสามารถท้า
ให้เกิดปัญหานีต่อสุขภาพ หรือไม่

ใช่ หรือ ไม่ใช่

เบาหวาน
ท้องร่วง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง / เอดส์

ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
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แบบทดสอบเรื่อง การผ่าตัดใหญ่

การผ่าตัดใหญ่ที่ทาให้ในห้องผ่าตัดที่ติดตั้งเครื่องมือผ่าตัดพิเศษเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการรักษาโรค
หลายโรค ในขณะผ่าตัดใหญ่คนไข้ถูกวางยาสลบจึงไม่รู้เจ็บปวด ยาสลบมักถูกใช้ในรูปของก๊าซ
ผ่านหน้ากากที่ครอบจมูกและปาก

ค้าถามที่ 1 : การผ่าตัดใหญ่
ระบบร่างกายของมนุษย์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการทางานของก๊าซยาสลบหรือไม่
จงเขียนวงกลมล้อมรอบคาว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละระบบ
ระบบเกี่ยวข้องกับการท้างานของ
ก๊าซยาสลบหรือไม่

ใช่ หรือ ไม่ใช่

ระบบย่อยอาหาร
ระบบประสาท
ระบบหายใจ

ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
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ค้าถามที่ 2 : การผ่าตัดใหญ่
จงอธิบายว่าทาไมเครื่องมือผ่าตัดที่ใช้ในห้องผ่าตัดจึงต้องทาให้ปลอดเชื้อ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ค้าถามที่ 3 : การผ่าตัดใหญ่
ผู้ป่วยอาจไม่สามารถกินและดื่มหลังการผ่าตัด ดังนั้นจึงให้อาหารโดยการหยด (น้าเกลือ) ที่
ประกอบด้วย น้า น้าตาล และเกลือแร่ บางครั้งยาปฏิชีวนะและยานอนหลับถูกเติมเข้าไปด้วย
ทาไมน้าตาลที่เติมเข้าไปในน้าเกลือ จึงมีความสาคัญสาหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด
1.
2.
3.
4.

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้า
เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผ่าตัด
เพื่อรักษาการติดเชื้อหลังผ่าตัด
เพื่อให้อาหารที่จาเป็น
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ฐำนที่ 2
ทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินของ PISA
(กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ : Scientific Literacy)
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ฐำนที่ 2
ทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินของ PISA
(กำรรู้เรื่องวิทยศำสตร์: Scientific Literacy)
แผนกำรจัดกิจกรรม
เวลา
(นาที)

กิจกรรมที่

เนื้อหา

วิธีการ

2.1

ปัญหาตามแนวทาง
ประเมินของ PISA
แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมินของ
PISA
ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมินของ
PISA

บรรยายและ
ระดมสมอง
ระดมสมอง
และฝึก
ปฏิบัติ

20

จับคู่ปฏิบัติ
กิจกรรม

40

2.2

2.3

30

สื่อ

สถานการณ์ เรื่อง เห็ด
ระโงก และคาถาม
สถานการณ์ เรื่อง

แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมินของ
PISA

สำระสำคัญ
ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA เป็นปัญหาที่มีการเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์
นักเรียนอาจมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องด้วยในการดาเนินชีวิตประจาวันกับคาถามที่ต้องการให้
นักเรียนใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ในตัวเอง โดยปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
PISA แต่ละด้านมีเป้าหมายในการประเมินความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่งด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
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ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ มุ่งประเมินความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้ากับประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ และแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยปั ญ หาหรื อ ค าถามมุ่ ง ประเมิ น
ความสามารถของนักเรียนด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 3 ลักษณะ คือ การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การออกแบบและประเมินกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์
และการแปลความหมายของข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 2018
ตามประเด็นต่อไปนี้
1. ปัญหาตามแนวทางประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
2. แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
3. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

เวลำ
1 ชั่วโมง 30 นาที

บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม
1. ปฏิบัติกิจกรรม ตามใบกิจกรรมตามที่กาหนด
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. สะท้อนข้อคิดเห็น

กำรจัดรูปแบบห้องประชุม
จัดห้องประชุมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน

กิจกรรมประชุม : การระดมสมองและการอภิปรายเพื่อสรุป
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กิจกรรมที่ 2.1 ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA (20 นาที)
1. วิทยากรนาเข้าสู่การอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่างคาถามในแบบฝึก
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA เรื่อง เห็ดระโงก
คำถำมที่ 1 :
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยาง
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กาฝากกับต้นมะม่วง
กล้วยไม้กับต้นไม่ใหญ่
แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว
ไลเคนส์ (รากับสาหร่ายสีเขียว)
ไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงในนาข้าว
โพรโทซัวในลาไส้ปลวก

ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่
ใช่/ไม่ใช่

เหตุผล

คำถำมที่ 2 :

เพราะเหตุใดต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ปลูกพร้อมเห็ดระโงกจึงสามารถอยู่ในดินที่ขาดสารอาหาร
ได้ดีกว่าต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ไม่มีเห็ดระโงก
คำถำมที่ 3 :
เด็กหญิงการะเกดและเด็กหญิงจันทร์วาดทาการทดลอง เรื่อง การเพาะเห็ดระโงก ดังนี้
1. เด็กหญิงการะเกดเพาะเห็ดระโงก โดยเก็บดอกแก่มาขยี้และผสมกับน้าเปล่านาไปรดบริเวณ
โคนต้นยาง
2. เด็กหญิงจันทร์วาดเพาะเห็ดระโงก โดยเก็บดอกแก่มาขยี้แล้วนาไปโปรยบริเวณโคนต้นยาง
นักเรียนเห็นว่าวิธีการของใครให้ผลผลิตที่ดีกว่า เพราะเหตุใด
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คำถำมที่ 4 :
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดเห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยางในฤดูกาลเป็นดังนี้
สภำพแวดล้อม
ลักษณะเนื้อดิน
ความชื้นของดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ
ความชื้นของอากาศ
อุณหภูมิของอากาศ

ค่ำควำมเหมำะสม
ดินทราย
13.05 – 14.35%
0.17 – 1.02%
60 – 70%
30 องศาเซลเซียส

ถ้าต้องการจะผลิตเห็ดระโงกนอกฤดูกาล จะมีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้อย่างไร
และมีวิธีการดาเนินการอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ

ฤดูร้อน

เหตุผลประกอบ

ฤดูหนำว

เหตุผลประกอบ

2. วิทยากรตั้งประเด็นคาถาม “คาถามทั้ง 4 คาถาม มีวิธีการหาคาตอบ เหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร” ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มอภิปราย สรุป และนาเสนอคาถาม แล้วลง
ความเห็นว่า “ข้อคาถามมุ่งประเมินสมรรถนะใด และมีแนวทางการหาคาตอบอย่างไร” โดยเขียน
แนวคิดลงในใบกิจกรรมที่ 1 ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
3. วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปวิธีการหาคาตอบของแต่ละข้อคาถาม โดย
ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมจานวน 2 กลุ่ม นาเสนอแนวความคิด และอภิปรายร่วมกัน
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
เห็ดระโงก
เห็ดระโงก เป็นราไมคอร์ไรซา (mycorrhizas) ที่มีความสัมพันธ์กับไม้วงศ์ยางในลักษณะการอยู่
ร่วมกันเอื้ออานวยประโยชน์ซึ่งกันและกันกับเซลล์ของรากพืช โดยที่ต่างฝ่ายก็ได้รับประโยชน์ (mutualistic
symbiosis) ราจะช่วยดูดน้าและธาตุอาหารจากดิน โดยเฉพาะฟอสฟอรัส (P) ให้แก่พืช ส่วนราก็ได้
สารอาหารจากพื ชที่ขับออกมาทางรากสาหรับใช้ในการเจริญเติบโต เช่น น้าตาล โปรตีน และวิตามิน
ต่างๆ นอกจากนี้ราไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าทาลายของเชื้อก่อโรค พืชต้นกล้าที่มี
ราไมคอร์ไรซาจึงมีการอยู่รอดมากกว่าพืชที่ไม่มีราไมคอร์ไรซาเพราะสามารถทนแล้ง และธาตุอาหาร
ต่าได้ดีกว่าต้นกล้าที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา และเมื่อความชื้นและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เหมาะสม ราไมคอร์
ไรซาจะเจริญและพัฒนาเป็นดอกเห็ดให้เห็นได้ จากผลวิจัยพบว่า ดอกเห็ดในกลุ่มระโงกนั้นอุดมไป
ด้วยพอลีแซคคาไรด์ เมื่อนามาปรุงอาหารพอลีแซคคาไรด์ที่อยู่ที่ผิวเส้นใยจะพองน้า ทาให้อาหารที่
ปรุงมีลักษณะเป็นเมือก ซึ่งพอลีแซคคาไรด์เหล่านี้ยังมีคุณสมบัติ เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค*
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ ผลผลิ ตของเห็ ด ระโงกทั้ งในและนอกฤดูก าล ณ แปลงสาธิ ต โครงการศู นย์
พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในช่วงปี 2557 - 2558 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเห็ดระโงก
ได้แก่ ปริมาณแสง ความชื้น บริเวณผิวดิน อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ รวมถึงความหนาแน่นของ
อิน ทรี ย วัตถุเหนื อพื้น ดิน ผลการศึกษาพบว่า เห็ ดระโงกเป็นเห็ ดที่ให้ ผ ลผลิ ตสู ง สุ ดในแปลง โดย
สามารถพบเห็ดระโงกถึง 3 ชนิด คือ เห็ดระโงกแดง เห็ดระโงกเหลือง และเห็ดระโงกขาว นอกจากนี้
ในแปลงสาธิตดังกล่าว ยังพบเห็ดกินได้ชนิดอื่น ๆ เช่น เห็ดถ่าน เห็ดหาด เห็ดครก เห็ดโคน และเห็ด
ตะไคล ซึ่งการออกดอกของเห็ดระโงกนั้นมีความสอดคล้องกับปริมาณน้าฝนในช่วงต้นฤดูเป็นอย่าง
มาก โดยพบว่าในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม จะพบปริมาณเห็ดระโงกเป็นจานวนมาก นอกจากนี้
การให้น้านอกฤดูก็มีส่วนทาให้เกิดเห็ดระโงกได้เช่นกัน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
แวดล้อมต่อผลผลิตเห็ดระโงกในครั้งนี้จะนาไปสู่การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอก
ของเห็ดระโงกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งด้านอาหารและรายได้
* ที่มา : Vincent E. C. Ooi and Fang Liu 2000. Immunomodulation and anti-cancer activity of polysaccharide-protein complexes. Current
Medicinal Chemistry 7:715-729.
*ที่มา : https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/5112

32

ค้าชีแจง ให้ท่านพิจารณาคาถามในแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
PISA เรื่อง เห็ดระโงก แล้วลงความเห็นว่าข้อคาถามมุ่งประเมินสมรรถนะใด และมีแนว
ทางการหาคาตอบอย่างไร
ค้าถามที่ ๑ :
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยาง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ใช่/ไม่ใช่
เหตุผล
กาฝากกับต้นมะม่วง
ใช่/ไม่ใช่
กล้วยไม้กับต้นไม่ใหญ่
ใช่/ไม่ใช่
แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว
ใช่/ไม่ใช่
ไลเคนส์ (รากับสาหร่ายสีเขียว)
ใช่/ไม่ใช่
ไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงในนาข้าว ใช่/ไม่ใช่
โพรโทซัวในลาไส้ปลวก
ใช่/ไม่ใช่
มุ่งประเมินสมรรถนะ
 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
 การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
แนวทางการหาค้าตอบของค้าถาม
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ค้าถามที่ 2 :
เพราะเหตุใดต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ปลูกพร้อมเห็ดระโงกจึงสามารถอยู่ในดินที่ขาดสารอาหาร
ได้ดีกว่าต้นกล้าของไม้วงศ์ยางที่ไม่มีเห็ดระโงก
มุ่งประเมินสมรรถนะ
 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
 การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
แนวทางการหาค้าตอบของค้าถาม

ค้าถามที่ 3 :
เด็กหญิงการะเกดและเด็กหญิงจันทร์วาดทาการทดลอง เรื่อง การเพาะเห็ดระโงก ดังนี้
1. เด็กหญิงการะเกดเพาะเห็ดระโงก โดยเก็บดอกแก่มาขยี้และผสมกับน้าเปล่านาไปรดบริเวณ
โคนต้นยาง
2. เด็กหญิงจันทร์วาดเพาะเห็ดระโงก โดยเก็บดอกแก่มาขยี้แล้วนาไปโปรยบริเวณโคนต้นยาง
นักเรียนเห็นว่าวิธีการของใครให้ผลผลิตที่ดีกว่า เพราะเหตุใด
มุ่งประเมินสมรรถนะ
 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
 การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
แนวทางการหาค้าตอบของค้าถาม
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ค้าถามที่ 4 :
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดเห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยางในฤดูกาลเป็นดังนี้
สภาพแวดล้อม
ค่าความเหมาะสม
ลักษณะเนื้อดิน
ดินทราย
ความชื้นของดิน
13.05 – 14.35%
ปริมาณอินทรียวัตถุ
0.17 – 1.02%
ความชื้นของอากาศ
60 –70%
อุณหภูมิของอากาศ
30 องศาเซลเซียส
ถ้าต้องการจะผลิตเห็ดระโงกนอกฤดูกาล จะมีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้อย่างไร
และมีวิธีการดาเนินการอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ
ฤดูร้อน
เหตุผลประกอบ
ฤดูหนาว
เหตุผลประกอบ

มุ่งประเมินสมรรถนะ
 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
 การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
แนวทางการหาค้าตอบของค้าถาม
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กิจกรรมที่ 2.2 แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA (30 นาที)

2.1 วิทยากรนาเสนอสถานการณ์ เรื่อง เต่าทะเล พร้อมทั้งแจกสถานการณ์ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมแต่ละกลุ่มอ่าน
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมอ่านสถานการณ์ เรื่อง เต่าทะเล
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มพิจารณาสถานการณ์ เรื่อง เต่าทะเล และร่วมกันตอบ
คาถามลงในใบกิจกรรมที่ ๒ แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
2.4 วิทยากรนาเสนอคาถามเพื่อประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จากเรื่อง เต่าทะเล ครั้ง
ละคาถาม ให้ผู้เข้ารับการอบรมช่วยกันตอบพร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการหาคาตอบ
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ใบกิจกรรมที่ 2.2
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA
เต่าทะเล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCM) เปิดเผยว่า เวลานี้เกิด
ปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุด ระบุว่าปรากฏการณ์โลกร้อนได้ทาให้ประชากรเต่าตนุ ในเกรท แบริ
เออ รีฟ (Great Barrier Reef) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปะการัง อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกที่ประเทศออสเตรเลีย
เปลี่ ย นเพศสภาพจากเต่ า ตั ว ผู้ เ ป็ น เต่ า ตั ว เมี ย เกื อ บทั้ ง หมด หรื อ ราว 99% จากงานวิ จั ย ของ
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า “หากอุณหภูมิของหาดทรายต่ากว่า 27.7 องศาเซลเซียส ลูกเต่าจะฟักออกมา
เป็นตัวผู้ แต่หากอุณหภูมิสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส ลูกเต่าที่ฟักออกมาเป็นตัวเมีย แต่หากอุณหภูมิอยู่
ระหว่างช่วงดังกล่าวจะทาให้เกิดลูกเต่าทั้งสองเพศคละกัน และยิ่งอุณหภูมิของหาดทรายสูงขึ้นเท่าไหร่
สัดส่วนของเต่าตัวเมียต่อเต่าตัวผู้จะสูงขึ้นเท่านั้น”
ค้าถามที่ 1 :
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิขณะฟักไข่กับการเกิดเพศของลูกเต่าทะเลเป็นอย่างไร
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ค้าถามที่ 2 :
งานวิจัย นักวิทยาศาสตร์ พบว่า หากอุณหภูมิของหาดทรายต่ากว่า 27.7 องศาเซลเซียส ลูก
เต่าจะฟักออกมาเป็นตัวผู้ แต่หากอุณหภูมิสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส ลูกเต่าที่ฟักออกมาเป็นตัวเมีย
เด็กชายสุนทรออกแบบการทดลองการฟักไข่เต่าที่อุณหภูมิ 26, 29 และ 32 องศาเซลเซียส
ตามลาดับ
เพราะเหตุใด เด็กชายสุนทรเทวา จึงกาหนดอุณหภูมิเป็นดังนี้
อุณหภูมิ
เหตุผล
คาดการณ์การเกิดเพศเต่า
(C0)
26
................................................................ ................................................................
............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................
29
................................................................ ................................................................
............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................
32
................................................................ ................................................................
............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................
ค้าถามที่ 3 :
หากนาไข่เต่ามาฟักในที่มีอุณหภูมิ ๒๙ องศาเซลเซียส ที่สถานเพาะพันธุ์เต่าบริเวณ เกรท
แบริเออ รีฟ (Great Barrier Reef) ประเทศออสเตรเลีย
ลูกเต่าจะฟักออกมาเป็นเพศใด จงให้เหตุผลประกอบ

ค้าถามที่ 4 :
เมื่อทดลองฟักไข่เต่าที่อุณหภูมิที่ 29 องศาเซลเซียส ที่ประเทศไทยผลปรากฏว่าลูกเต่าที่ฟัก
ออกมาเป็นเพศผู้ทั้งหมด
นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น พร้อมให้เหตุผลประกอบ
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กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA (40 นาที)
ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม จับคู่กับสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน ฝึกทักษะการแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินของ PISA จากแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ
PISA เขียนคาตอบลงในกระดาษ A4 และนาไปติดไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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ฐำนที่ 3
กิจกรรมกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจ
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ฐำนที่ 3
กิจกรรมกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจ
แผนกำรจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่
3.1

3.2

3.3

เวลำ
สื่อและอุปกรณ์
(นำที)
การตระหนักและเห็น แบ่งกลุ่มเล่น 20 เกมสะพานสู่ดวงดาว
ความสาคัญของ
เกมและ
-กระดาษ A4
การประเมินผล PISA
ปฏิบัติ
- กระดาษกาวสี
กิจกรรม
- สติ๊กเกอร์รูปดาว
- รูปดาวติดก้านแข็ง
หาแนวทางและวิธีการ แบ่งกลุ่ม
30 ใบกิจกรรม
ที่กระตุ้นและสร้าง
ระดมสมอง
-กระดาษปรู๊ฟ
แรงจูงใจให้กับ
และปฏิบัติ
-ปากกาเมจิก
นักเรียน
กิจกรรม
-เทปกาว
-เข็มหมุด
-คลิป
สรุปแนวทางและ
บรรยาย
10 ชิ้นงานการสรุปของ
วิธีการสร้างแรงจูงใจ
แต่ละกลุ่ม
ให้กับนักเรียนในการ
ประเมินผลร่วมกับ
นานาชาติ PISA
เนื้อหำ

วิธีกำร
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สำระสำคัญ
การประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ (PISA) เป็ น เครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพด้ า นการศึ ก ษาของ
ประเทศว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังสะทอนจุดแข็ง และจุดออนของระบบ
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาคน โดยถือว่ากาลังคน (Human Capital) เปนตนทุนที่สาคัญ
และเชื่อมโยงไปสูศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ การสรางความรู ความเข
าใจ และความตระหนักในความสาคัญของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) นับเปนกลไกหนึ่ง
ที่จะชวยกระตุนใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดเตรียมเยาวชนไทยใหมีความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อรองรับการประเมินไดทัดเทียมกับนานาประเทศ
การประเมินผล PISA เลือกประเมินนักเรียนอายุ ๑๕ ป ซึ่งเปนวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ
การสุมตัวอยางนักเรียนทาตามระบบอยางเครงครัด เพื่อประกันวานักเรียนเปนตัวแทนของนักเรียน
ทั้งระบบ ฉะนั้นเพื่อให้ผลการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ของประเทศไทยในปี ๒๐๑๘
เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบตั้งไว้ จึงต้องเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยหาแนวทางหรือกิจกรรมที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ กับนักเรี ยน
เพราะแรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้าที่จะทาให้นักเรียนมีพลังในการใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพในการเข้ารับการประเมินผลร่วมกับนานาชาติ PISA
ฉะนั้น วิธีกำรสร้ำงแรงจูงใจที่เหมำะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้ ถึงความสาคัญของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางและวิธีการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้กับ
นักเรียนในการเข้ารับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA

เวลำ
1 ขั่วโมง
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บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม
1. ปฏิบัติกิจกรรม ตามใบงาน หรือใบกิจกรรมตามที่กาหนด
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ให้ข้อคิดเห็น

กำรจัดรูปแบบห้องประชุม
จัดห้องประชุมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 - 10 คน

กิจกรรมประชุม : แบ่งกลุ่มระดมสมองและปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3.1 เกมสะพำนสู่ดวงดำว (20 นาที)
3.1.1 แบ่งผู้เข้ารับอบรมออกเป็นกลุ่มๆละ 7-10 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มเลือก
ประธาน และเลขานุการกลุ่ม
3.1.2 เริ่มกิจกรรมโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบคาถามของวิทยากร เมื่อผู้เข้ารับการอบรม
ตอบคาถามถูกต้องจะได้รับรางวัลเป็นสติ๊กเกอร์รูปดาว ตัวอย่างคาถามของวิทยากรมีดังนี้
• การประเมิน PISA เริ่มต้นเมื่อปีใด? (2000)
• ในปี 2018 จะมีการประเมิน PISA ในเดือนใด? (สิงหาคม 2561)
• กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน PISA คือใคร? (เยาวชนอายุ 15 ปี)
• การประเมิน PISA มีการประเมินสมรรถนะกี่ด้าน อะไรบ้าง?
( 3 สมรรถนะ ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ )
• ฯลฯ
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3.1.3 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการตอบคาถาม ให้สมาชิกในกลุ่มนาสติ๊กเกอร์รูปดาวมาแลกกับ
กระดาษ A4 (สติ๊กเกอร์ดาว 1 ดวงแลกกระดาษ A4 ได้ 1 แผ่น) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่ม
ละ 3 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยวิทยากรจะกาหนดจุดเริ่มต้นและกาหนดเป้าหมายห่างจากจุดเริ่มต้น
ประมาณ 4-6 เมตร โดยใช้สัญลักษณ์ดาววางไว้ที่จุดเป้าหมาย จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มร่วมกิจกรรมโดย
เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งยืนหลังเส้นที่เป็นจุดเริ่มต้น






3.1.4 ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนเพื่อจะนารางวัลที่แต่ละกลุ่มได้รับ(กระดาษ) มา
เป็นสะพานในการเดินไปสู่จุดมุ่งหมาย (1 นาที) โดยมีกติกาว่า ตัวแทนในแต่ละกลุ่มจะต้องเดินไปสู่
จุดหมายโดยเหยียบบนกระดาษเท่านั้น ห้ามให้เท้าหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสพื้นห้องและห้าม
ฉีกกระดาษ กลุ่มใดที่ปฏิบัติตามกติกาและเดินข้ามสะพานไปสู่จุดมุ่งหมาย โดยการหยิ บดาวก่อนกลุ่ม
อื่นๆจะเป็นผู้ชนะ

แนวทำงสรุปกิจกรรม
การเดิน ทางไปสู่ เป้าหมายของคนทุกคนจะต้องมีการวางแผน และเส้ นทางไปสู่
เป้าหมายย่อมแตกต่างกัน บางคนมีอุปสรรคขวากหนาม บางคนเดินอย่างสบาย ฉะนั้นแรงจูงใจหรือ
แรงบันดาลใจมีส่วนสาคัญให้คนทุกคนเดินทางไปสู่เป้าหมายได้สาเร็จ เฉกเช่นกับการประเมินผล
PISA หากครูและนักเรียนร่วมกันตั้งเป้าหมาย มีการวางแผนและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ย่อมส่งผล
ให้ระดับคุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
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กิจกรรมที่ 3.2 แนวทางและวิธีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน (30 นาที)

3.2.1 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มๆ ละ 7-10 คน (กลุ่มเดิม)
3.2.2 ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเขียน “วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน” เลือกด้านใด
ด้านหนึ่งที่เคยประสบความสาเร็จมาแล้ว (5 นาที)
3.2.3 สมาชิกร่วมกันเล่า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกาหนดแนวทางหรือวิธีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียนในการเข้ารับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยสรุปเป็น
วิธีการของกลุ่มและเขียนเป็น ผังความคิดลงในกระดาษปรู๊ฟ (5 นาที) เพื่อนาเสนอให้กลุ่มอื่นๆ เรียนรู้
ต่อไป
3.2.4 ให้สมาชิกแบ่งผู้รับผิดชอบให้เท่ากับจานวนกลุ่มใหญ่ เพื่อไปเรียนรู้วิธีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียนของแต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม (5 นาที)
3.2.5 ผู้รับผิดชอบที่ไปเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มกลับมาในกลุ่มของตนเองและเล่าวิธีการที่ไป
เรียนรู้มาจนครบทุกกลุ่ม (15 นาที)
3.2.6 สมาชิกกลุ่มคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดที่ไปเรียนรู้มา เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ (5 นาที)
3.2.7 กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก ออกมานาเสนอผลงาน และรับรางวัลจากวิทยากร (5 นาที)

กิจกรรมที่ 3.3 สรุปแนวทางและวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ PISA (10 นาที)
กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด จากกิจกรรมที่ 2 นาเสนอแนวทางและวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักเรียนในการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA และร่วมกันสรุป
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
เรื่อง กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับนักเรียนในกำรเข้ำรับกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าในการอบรมมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในการเข้ารับการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียน “วิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนหรือการสอบให้กับนักเรียน”
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนหรือตั้งใจสอบ อย่างน้อย 5 วิธี
วิธีที่ 1………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีที่ 2.………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีที่ 3.………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีที่ 4………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีที่ 5………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากข้อ 1 ให้ผู้เข้ารับการอบรมเลือกวิธีที่คิดว่าประสบความสาเร็จมากที่สุด 1 วิธีพร้อมอธิบาย
ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีนั้นๆ
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ฐานที่ 4
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
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แผนการจัดกิจกรรม
ที่
1
2
3

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์
(นาที)
การสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ ใน
บรรยายและ
20 - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ปฏิบัติ
- ชื่อบัญชีอีเมล
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA บรรยาย
30 (@gmail.com)
- สัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI
และรูปแบบของข้อสอบ PISA
ทดลองทาข้อสอบ PISA ใน ทดลองทาข้อสอบ 40 - ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า
ระบบและสะท้อนคิด
และอภิปรายผล
กิจกรรม

วิธีการ

สาระส้าคัญ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทาหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ
รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ หรื อ PISA
(Programme for International Student Assessment) ร่ ว มกั บ องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ หรื อ OECD (Organization for Economic Co-operation and Develop
ment) เล็งเห็นประโยชน์ในการเผยแพร่ ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เป็นผู้ถือ
ลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบบางส่วน ได้ ประกอบกับรูปแบบการประเมินของ PISA ใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็น การทาข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีความจาเป็นในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้เผยแพร่ตัว อย่างข้อสอบแบบออนไลน์ และมีรูปแบบที่ส อดคล้ องกับ แนว
ทางการประเมินของ PISA เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้
หนึ่ งที่บุ ค ลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่ว ไป สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาได้ต่อไป จึงได้พัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่เผยแพร่ข้อสอบ
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน และการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะกระบวนการที่ได้เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลาดับ
ประกอบด้วย
2.1 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้ เผยแพร่ เป็นระบบสารสนเทศที่ใ ช้
เผยแพร่ ตัว อย่ างข้ อสอบ PISA ที่ OECD อนุญาตให้ เผยแพร่ ประกอบด้ว ย ข้อสอบคณิตศาสตร์
จานวน 51 เรื่อง (111 ข้อ) ข้อสอบวิทยาศาสตร์ จานวน 31 เรื่อง (93 ข้อ) และข้อสอบการอ่าน
จานวน 23 เรื่อง (99 ข้อ)
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2.2 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ
PISA-Like ที่พัฒนาโดย สสวท. ซึ่งเป็นข้อสอบที่ส อดคล้ องกับกรอบการประเมินของ PISA โดยมี
เนื้ อหาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้ว ยข้อสอบวิช าคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 ระบบออนไลน์ ข้ อ สอบด้ า นการแก้ ปั ญ หาแบบร่ ว มมื อ เป็ น ระบบสารสนเทศที่ใช้
เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS) ที่
พัฒนาโดย สสวท. ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทาข้อสอบ PISA ใน
รูปแบบการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (CBT)
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในรูปแบบ
การทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (CBT) และนาไปเผยแพร่ในสถานศึกษา
เวลา
1 ชั่วโมง 30 นาที
บทบาทของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้าอบรมทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
2. ผู้เข้าอบรมทาความเข้าใจการทาข้อสอบ PISA รูปแบบ CBT
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากทดลองทาข้อสอบ PISA ในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
การจัดรูปแบบห้องประชุม
- รายบุคคล/จับคู่
- อุปกรณ์/สื่อที่ใช้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต WIFI
รายละเอียดกิจกรรม
1. การสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
1.1. เพื่อเข้าใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อทดลองทาข้อสอบ PISA ในรูปแบบ
Computer Based Testing (CBT) นั้น ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครใช้ระบบโดยเข้าไปที่
https://pisaitems.ipst.ac.th จากนั้นคลิก สมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ ที่เมนูมุมขวาบนของเว็บไซต์ แล้ว
กรอกข้อมูลเพื่อนสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ดังภาพ
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1.2 จากนั้น เข้าไปคลิกลิงค์ที่ระบบส่งให้ในอีเมลที่ใช้ในการสมัคร ดังภาพ

50

1.3 เมื่อ log in เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ให้กาหนดรหัสผ่าน (Password) ที่จะใช้ในการเข้าระบบ
ในครั้งต่อๆ ไป เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”

2. ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทาหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ
รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ หรื อ PISA
(Programme for International Student Assessment) ร่ ว มกั บ องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ หรื อ OECD (Organization for Economic Co-operation and Develop
ment)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นประโยชน์ของการ
เผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่
ข้ อ สอบได้ บ างส่ ว น และด้ ว ยรู ป แบบการประเมิ น ของ PISA ที่ เ ปลี่ ย นเป็ น การท าข้ อ สอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ (CBT) จึงมีความจาเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้เผยแพร่ตัวอย่าง
ข้อสอบแบบออนไลน์ และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน
และประชาชนทั่วไป สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ต่อไป
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ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่เผยแพร่ข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน และการแก้ปั ญหาแบบร่วมมือ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะกระบวนการที่ได้เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลาดับ ประกอบด้วย
2.1 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้ เผยแพร่ เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้
เผยแพร่ ตัว อย่ างข้ อสอบ PISA ที่ OECD อนุญาตให้ เผยแพร่ ประกอบด้ว ย ข้อสอบคณิตศาสตร์
จานวน 51 เรื่อง (111 ข้อ) ข้อสอบวิทยาศาสตร์ จานวน 31 เรื่อง (93 ข้อ) และข้อสอบการอ่าน
จานวน 23 เรื่อง (99 ข้อ) ผู้ใช้จะได้ทดลองทาข้อสอบ PISA ในรูปแบบการทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์
เป็นฐาน Computer Based Testing (CBT) โดยสามารถเลือกข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การทาข้อสอบแบบจัดชุด (สุ่มโดยระบบ) – ระบบจะทาการสุ่มชุดข้อสอบ ที่ประกอบด้วย
ข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน รวมจานวน 4 เรื่อง และระบบจะสรุปผลคะแนน
หลังจากผู้ใช้ระบบทาข้อสอบครบทั้ง 4 เรื่องแล้ว
2) การทาข้อสอบแบบเลือกเอง – ผู้ใช้สามารถเลือกทาข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทาทีละ
เรื่อง
ภายหลังจากการเลือกทาข้อสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครบทุกข้อในชุดนั้น ๆ หรือเรื่องนั้น
ๆ แล้ว ระบบจะทาการตรวจคาตอบให้อัตโนมัติ สาหรับข้อสอบแบบคลิกเลือกตอบ หากคาตอบยังไม่
ถูกต้อง ระบบจะยังไม่เฉลยคาตอบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทาข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ ส่วนข้อสอบแบบ
พิมพ์คาตอบ ระบบจะไม่สามารถตรวจคาตอบได้จึงมีแนวคาตอบไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคาตอบได้
ด้วยตัวเอง
ระบบออนไลน์ ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิว เตอร์ แท๊ บเล็ต และสมาร์ทโฟน ที่
รองรับเว็บ เบราเซอร์ทุกประเภท ทั้ง Microsoft Internet Explorer (เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป) Mozilla
Firefox (เวอร์ ชั่น 32 ขึ้น ไป) และ Google Chrome (เวอร์ชั่น 36 ขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม Google
Chrome เป็นเว็บเบราเซอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด
2.2 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ
PISA-Like ที่พัฒนาโดย สสวท. ซึ่งเป็นข้อสอบที่ส อดคล้ องกับกรอบการประเมินของ PISA โดยมี
เนื้ อหาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้ว ยข้อสอบวิช าคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 ระบบออนไลน์ ข้ อ สอบด้ า นการแก้ ปั ญ หาแบบร่ ว มมื อ เป็ น ระบบสารสนเทศที่ใช้
เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS) ที่
พัฒนาโดย สสวท. ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015
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3. ทดลองท้าข้อสอบ PISA ในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทาความเข้าใจโครงสร้างของระบบข้อสอบออนไลน์ ปุ่ม และเมนูต่างๆ ที่ใช้สอบในการสอบ
- ทาความเข้าใจรูปแบบในการตอบ (เลือกตอบ หลายคาตอบ คาตอบเชิงซ้อน คาตอบสั้น
ฯลฯ)
- นาเสนอเทคนิคการทาข้อสอบในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
- กระบวนการจัดสอบ กรณีโรงเรียนได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้เข้าอบรมทดลองทาข้อสอบแบบเลือกเอง จานวน 2 เรื่อง
- ผู้เข้าอบรมทดลองทาข้อสอบแบบจัดชุด (สุ่มโดยระบบ) โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที
จากนั้นวิทยากรและผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการทดลองทาข้อสอบ
---------------------------------------------------------------
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