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ค�ำน�ำ

	 สืบเน่ืองจากประเทศไทยได้เข ้าร ่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 
(Programme	for	International	Student	Assessment	หรือ	PISA)	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2000	มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโปรแกรม	 โดยประเมิน 
ความสามารถในการใช้ความรู ้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ	 15	 ปี	 ในด้านการอ่าน	 คณิตศาสตร์	 
และวิทยาศาสตร์	โดยท�าการประเมิน	3	ปีต่อครั้ง	และ	ปี	พ.ศ.	2564	จะครบรอบการประเมินอีกครั้ง	
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายแพทย์ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์)	 ซ่ึงให้ความส�าคัญ
กับการประเมินทั้งในระดับห้องเรียน	 ระดับประเทศ	 และระดับนานาชาติ	 ได้มีนโยบายที่จะยกระดับ 
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	(PISA)	ให้สูงขึ้น	ด้วยการให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาผลการประเมินนักเรียนมาตรฐานสากล	ประจ�าประเทศไทย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 
จงึบญัชาให้ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	จดัตัง้ศนูย์	PISA	สพฐ.	ให้เป็นหน่วยงานภายใต้ 
การบรหิารของส�านกัทดสอบทางการศกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศกึษาธกิาร
	 ศูนย์	PISA	สพฐ.	จึงได้ด�าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	โดยยึด 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา	ในหลวงรัชกาลที่	10	ข้อ	3	มีงานท�า	-	มีอาชีพ	และยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	 
ข้อ	 2	 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และข้อ	 3	 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์	เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันในเวทีโลก
	 รายงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล	:	เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน	PISA	ประจ�าปี 
งบประมาณ	 2561	 เป็นเอกสารสรุปผลการด�าเนินงานของศูนย์	 PISA	 สพฐ.	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูล 
ที่น�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 	 	 	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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ข้อ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย

พัฒนาระบบ
คลังข้อสอบ 

แบบออนไลน์

จัดตั้ง ศูนย์ PISA สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ส านักทดสอบทางการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนาการสอบ PISA งานข้อมูลและสารสนเทศผลการประเมนิ

งานวิจัยสื่อและนวตักรรมทางการทดสอบ งานเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมอื

ศูนย์ PISA สพฐ.

เป้าหมายหลัก

นักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามแนว PISA ดังนี้

พัฒนาสมรรถนะ
การคิดแก้ปัญา
ตามแนว PISA

พัฒนาสมรรถนะ พัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์

พัฒนาทักษะ

ผู้สอนทุกคนได้พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในศควรรษที่ 21

มีความเข้าใจ
เทคนิคและวิธีการ
สร้างข้อสอบ PISA

มีความเข้าใจ มีสื่อเสริมทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา

ตามแนว PISA

มีสื่อเสริมทักษะ พัฒนาเครื่องมือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์

ในช้ันเรียน

พัฒนาเครื่องมือส่งเสริม

จ านวนโรงเรียน
แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.
สพม.

ข้อมูลพื้นฐาน PISA  2018

จ านวนนักเรียน

รร.ขยายโอกาส
รร.มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ ำนวนนักเ รียน
ตำมกรอบวิจัยตำมกรอบวิจัยตำมกรอบวิจัย PISA

รร. ขยายโอกาส
รร. มัธยมศึกษาตอนปลาย
รร. เน้นวิทยาศาสตร์

Computer Based Assessment
นักเรียนทุกคนได้รับการฝีก
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อการสอบ PISA 

Formative Assessment 
ศูนย์ PISA พัฒนาชุดฝึกทักษะ
การคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง

การประเมินของ PISA 
ทั้ง 3 ด้ำน เพื่อบริการ

เครื่องมือการประเมินผล
ระดับชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน PISA 2018

PISA Style Items
สร้างข้อสอบ PISA-Style
กว่า 400 ข้อ 
PISA-Style Online Testing 
พัฒนาและออกแบบเพื่อให้
ผู้เรียนมัธยมศึกษาทุกคน
เข้าถึงข้อสอบได้ง่าย
CAPACITY BUILDING
ครูและศึกษานิเทศก์ทุกคน
ได้พัฒนาศักยภาพการสร้าง
ข้อสอบตามแนว PISA
Creative Thinking
พัฒนาเครื่องมือส่งเสริม
และประเมินทักษะการคิด
สร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์

เตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน PISA 2021

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
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พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10 ข้อ 3 มีงำนท ำ - มีอำชีพ

นักเรียน

ครูผู้สอน

จัดท าโดย ศูนย์ PISA สพฐ. ส านักทดสอบทางการศึกษา
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โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล : 
เตรียมควำมพร�อมเพื่อเข�ำรับกำรประเมิน PISA

1. ควำมเป�นมำ

	 	 โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 (Progarmme	 for	 International	
Student	 Assessment	 หรือ	 PISA)	 ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	
(Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development	 หรือ	 OECD)	 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือ
ความสามารถพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในโลกที่มีการเปล่ียนแปลง	 โดย	 PISA	 เน้นการประเมิน
สมรรถนะของนกัเรยีนเกีย่วกบัการใช้ความรูแ้ละทกัษะในชวีติจริงมากกว่าเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน	
และประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมให้เยาวชน
มีศกัยภาพส�าหรบัการแข่งขันในอนาคต	เน้นการประเมนิสมรรถนะของนกัเรยีนในการใช้ความรูแ้ละทกัษะ
เพื่อแก้ปญหาในชีวิตจริง	หรือ	“ความฉลาดรู้”	 (Literacy)	 ใน	3	ด้าน	 ได้แก่	 ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน	
(Reading	 Literacy)	 ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์	 (Mathematical	 Literacy)	 และความฉลาดรู้
ด้านวิทยาศาสตร์	 (Scientific	 Literacy)	 ซึ่งความฉลาดรู้ทั้ง	 3	 ด้านนี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต	และเป็นสิ่งที่ประชากรจ�าเป็นต้องมีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
	 	 ผลการประเมนิ	PISA	2018	พบว่า	ประเทศไทยมคีะแนนเฉลีย่ในด้านวทิยาศาสตร์	426	คะแนน	
(ค่าเฉลี่ย	OECD	489	คะแนน)	การอ่าน	393	คะแนน	(ค่าเฉลี่ย	OECD	487	คะแนน)	และคณิตศาสตร์	
419	คะแนน	(ค่าเฉลี่ย	OECD	489	คะแนน)	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ	PISA	2015	ด้านการอ่านมีคะแนน
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัย
ส�าคัญทางสถิติ	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมตั้งแต่
การประเมินรอบแรกจนถึง	PISA	2018	พบว่า	ผลการประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง	ดังภาพต่อไปนี้

1



	 PISA	 ด�าเนินการเก็บข ้อมูลในเดือนสิงหาคมของทุกรอบการประเมิน	 จากนักเรียน
กลุ ่มตัวอย่างประมาณ	 8,000	 -	 9,000	 คน	 ทุกสังกัดการศึกษา	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม	นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน	
	 ส�าหรับ	 PISA	 2018	 ที่ผ่านมา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายแพทย์ธีระเกียรติ	
เจริญเศรษฐศิลป์)	 ในขณะนั้น	 ก�าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล	 หรือ	 PISA	 (Programme	 for	 International	 Student	 Assessment)	 รวมท้ังสร้าง
แรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐาน
สากล	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	PISA	2018	ให้แก่
นักเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ภาพที่	1	แนวโน้มผลการประเมิน	PISA	ตั้งแต่	PISA	2000	-	PISA	2018

350
PISA	2000 PISA	2003 PISA	2006 PISA	2009 PISA	2012 PISA	2015 PISA	2018

400

500

คะแนนเฉลี่ย การอ่าน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

450
436
432
431

429
421 426

444

421 426420
417

417 419417
421

441

409

393

427

415 419

การอ่าน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
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2. วัตถุประสงค�

	 2.1	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินของ	PISA
	 2.2	 เพื่อพัฒนาข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนตามแนว	 PISA	 ใน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน	ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์	และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
	 2.3	 เพือ่พฒันาระบบคลงัข้อสอบออนไลน์วดัสมรรถนะของผูเ้รยีนด้านความฉลาดรูต้ามแนว	PISA
	 2.4	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วม
โครงการ	PISA	
	 2.5	 เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ในการสร้างข้อสอบ	 การวัดสมรรถนะด้านความฉลาดรู ้
ตามแนว	PISA	

3. เป�ำหมำย

 3.1 เชิงปริมาณ
	 	 	 3.1.1	 นักเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	4,200	คน	
	 	 	 3.1.2	 ครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	459	คน
	 	 	 3.1.3	 ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	153	คน
	 	 	 3.1.4	 ผู้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�านวน	84	คน
	 	 	 3.1.5	 ศึกษานิเทศก์	จ�านวน	225	คน	
	 	 	 3.1.6	 โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�านวน	9,420	โรงเรยีน	
แบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา	จ�านวน	7,062	โรงเรียน	และโรงเรียนขยายโอกาส	จ�านวน	2,358	โรงเรียน
	 	 	 3.1.7	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�านวน	225	เขตพื้นที่
	 	 	 3.1.8	 ข้อสอบวัดสมรรถนะผู้เรียนด้านความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน	PISA	จ�านวน	
300	ข้อ	
	 	 	 3.1.9	 ระบบคลังข้อสอบแบบออนไลน์วัดสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน	
PISA	จ�านวน	1	ระบบ
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 3.2 เชิงคุณภาพ
	 	 	 3.2.1	 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมิน	
PISA	2018
	 	 	 3.2.2	 นักเรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ	PISA
	 	 	 3.2.3	 บุคลากรระดับสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบแบบ	
PISA-Style	และสามารถน�าไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้
	 	 	 3.2.4	 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาตระหนักและเห็นความ
ส�าคัญของผลการสอบ	PISA	ที่มีต่อประเทศ
	 	 	 3.2.5	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานในการพัฒนา
สมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียน
	 	 	 3.2.6	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สามารถขยายขีดความสามารถ
ในการให้บรกิารด้านการวดัและประเมนิผลสมรรถนะของผูเ้รยีนด้วยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเข้าถึงการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ	 ให้แก่นักเรียน	 ครู	 และประชาชนทั่วไป	 ส่งผลให้เกิด
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4. กำรด�ำเนินงำน

	 ตามที่	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายแพทย์ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์)	 ก�าหนด
นโยบายให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	
 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จึงมอบให้ส�านักทดสอบทางการศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบ
ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	โดย	ศูนย์	PISA	สพฐ.	ซึ่งได้วางแผนการด�าเนินการดังต่อไปนี้
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 4.1 กิจกรรมที่ 1	จัดตั้งศูนย์	PISA	สพฐ.	
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประกาศจัดตั้งศูนย์	 PISA	 สพฐ.	 เมื่อวันที่	
10	สิงหาคม	2560	
   4.1.1 สถานที่ตั้งของศูนย 
	 	 	 	 	 ระยะแรกของการเริ่มก่อตั้งศูนย์	 PISA	 สพฐ.	 ขอความร่วมมือกับส�านักอ�านวยการ	
เพื่อหาและปรับปรุงสถานที่ตั้งศูนย์ให้เหมาะสมกับบริบทการท�างาน	 อุปกรณ์ส�านักงานที่จ�าเป็น	
และได้จัดตั้งศูนย์	PISA	สพฐ.	ที่อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�าเนิน 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300	 หมายเลขโทรศัพท์	 02-288-5808	 	 E-Mail	 :	
pisacenter@gmail.com
   4.1.2 โครงสร้างและอัตราก�าลังศูนย PISA สพฐ.
	 	 	 	 	 ศูนย์	 PISA	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 เป็นกลุ่มงานภายใน
ส�านักทดสอบทางการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นหน่วยงานการศึกษาตาม	
มาตรา	4	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	2547	ในการจัดตั้ง
จะไม่เป็นการเพิ่มอัตราก�าลังและบุคลากรในภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	
ให้ด�าเนินงานบริหารอัตราก�าลังที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ	ภายใต้กรอบโครงสร้างกลุ่มงาน	4	กลุ่ม	ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ

ส�านักทดสอบทางการศึกษา

ศูนย PISA สพฐ.

งานส่งเสริม
และพัฒนา

การสอบ PISA

งานข้อมูล
และสารสนเทศ
ผลการประเมิน

งานวิจัยสื่อ
และนวัตกรรม
ทางการทดสอบ

งานเครือข่าย
และส่งเสริม
ความร่วมมือ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 4.2 กิจกรรมที่ 2	 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมินโปรแกรม	 PISA	 2018	
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   4.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด้านการสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์	(Computer-based	Assessment)
	 	 	 								 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	 PISA	 2018	 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 (PISA	 2018)	 ให้กับ
บุคลากรระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องฝกทักษะการท�าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์	
(Computer-based	 Assessment)	 ให้กับบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
และจัดท�าแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรองรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐาน
สากลในภาพรวม	 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย	 ศึกษานิเทศก์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ	ที่มีนักเรียน
เป็นกลุ่มเป้าหมายการสอบ	 PISA	 บุคลากรในส�านักทดสอบทางการศึกษา	 และตัวแทนจากส�านักต่างๆ	
ในส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปดการประชุม	โดย	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	สพฐ.	

นางสุกัญญา	งามบรรจง

ผู้พัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ	PISA	

ของ	สสวท.	เป็นวิทยากรการเข้าใช้ระบบฯ

รอง	ผอ.	ศูนย์	PISA	สพฐ.	ชี้แจงกิจกรรม

และแนวทางการเตรียมความพร้อม

ศึกษานิเทศก์จาก	225	เขตพื้นที่การศึกษา	

ฝกฝนการเข้าระบบออนไลน์ข้อสอบ	PISA	

และทดลองท�าข้อสอบ
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   4.2.2 กจิกรรมย่อยที ่2	การประชมุเตรยีมความพร้อมเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 ประจ�าปี	 2561	 (PISA	 2018)	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	
ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 20	 มิถุนายน	 2561	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายแพทย์
ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์)	 ให้เกียรติเป็นประธานเปดการประชุม	และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	จ�านวน	153	โรงเรียน	ร่วมกันขับเคลื่อนสร้าง
ขวัญก�าลังใจให้กับครูและนักเรียน	แก้ปญหาและช่วยเหลือครูที่เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียน
	 	 	 	 	 รวมทั้งได้รับฟงประสบการณ์จากโรงเรียนที่เข้าร่วม	 PISA	 2015	 ในการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียน	รวมทั้งข้อปฏิบัติที่ควรระวัง

เปดการประชุม	

โดย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายแพทย์ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์)

เวทีเสวนา	บทเรียนส�าคัญจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง	PISA	2015	สู่	PISA	2018

นักข่าวสัมภาษณ์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

เกี่ยวกับแนวทางในการสอบ	PISA	2018
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   4.2.3 กิจกรรมย่อยที่ 3	การขับเคลื่อนแผนการยกระดับการประเมิน	PISA	2018
	 	 	 	 	 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	จ�านวน	153	โรงเรียน	ร่วมเรียนรู้กิจกรรมที่จ�าเป็นต่อ
การเตรียมความพร้อมผู้เรียน	อาทิ	กิจกรรมฝกทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์	กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียน	กิจกรรมวิเคราะห์และตรวจสอบข้อสอบ	PISA	เป็นต้น	
	 	 	 	 	 ระยะเวลาและสถานที่จัดประชุม	ก�าหนดจัดประชุมเป็น	3	ครั้ง	ดังนี้		
	 	 	 	 	 ครั้งที่	1	ระหว่างวันที่	3	-	6	มิถุนายน	2561	ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	ถนนสุขุมวิท	
กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิชาการศึกษา	ศึกษานิเทศก์	
และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 	 	 	 ครัง้ที	่2	ระหว่างวนัที	่19	-	22	มถินุายน	2561	ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	ถนนสุขมุวทิ	
กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิชาการศึกษา	ศึกษานิเทศก์	
และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
	 	 	 	 	 ครัง้ที	่3	ระหว่างวนัที	่26	-	29	มถินุายน	2561	ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	ถนนสุขมุวทิ	
กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิชาการศึกษา	ศึกษานิเทศก์	
และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เข้ากลุ่มปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และตรวจสอบข้อสอบการรู้เรื่องการอ่าน	

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์	

และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด

ในการสร้างแรงจูงใจ
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   4.2.4 กิจกรรมย่อยที่ 4	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการ
เข้ารับการประเมิน
	 	 	 	 	 ก�ากับ	 ติดตาม	 สร้างความมั่นใจ	 สร้างความตระหนักแก่ครูในการปฏิบัติงาน
เตรียมความพร้อมผู้เรียน	และให้สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนในการเข้ารับการประเมิน	PISA	2018	

สพฐ.	ออกติดตามและให้ค�าแนะน�าครูผู้ประสาน

และครูผู้ควบคุมสอบในการเตรียมพร้อมสอบ	

PISA	2018

เด็กนักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์

ข้อสอบ	PISA	เพื่อที่จะได้รู้ถึงความพร้อม

ในการสอบ	PISA	2018

แลกเปลี่ยนความคิดกับครูผู้ประสาน

และครูผู้ควบคุมสอบที่ได้เข้ารับการอบรมจาก	สสวท.	

ในการเตรียมพร้อมสอบ	PISA	2018

ผอ.	ศูนย์	PISA	สพฐ.	ร่วมให้ค�าแนะน�า

และให้ก�าลังใจนักเรียนในการสอบ	PISA	2018	นี้

9



   4.2.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทาง	PISA
	 	 	 	 	 เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับการประเมิน	 PISA	 2018	 ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 จึงก�าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือวัด
สมรรถนะความฉลาดรู	้(Literacy)	ตามแนวทางการประเมนิ	PISA	2018	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาคูม่อื
การสร้างเครือ่งมอืวดัสมรรถนะความฉลาดรูต้ามแนวทางการประเมนิ	PISA	สร้างเคร่ืองมอืวดัสมรรถนะฯ	
และบรรณาธกิารกจิเครือ่งมอืวัดสมรรถนะฯ	ให้ได้เครือ่งมอืทีม่คีณุภาพ	และน�าไปใช้เพือ่เตรยีมความพร้อม
ให้ผู้เรียนก่อนเข้ารับการประเมินในเดือนสิงหาคม	2561	วิธีการด�าเนินการประชุมประกอบด้วย	การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ	ระดมความคิดเห็นและฝกปฏิบัติจริง	
	 	 	 	 	 ระยะเวลาการประชุมแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
	 	 	 	 	 ระยะที่	1	 สร้างข้อสอบตามแนวทาง	 PISA	 ระหว่างวันที่	 13	 -	 18	 มีนาคม	 2561	
ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 	 	 ระยะที่	2	 บรรณาธิการกิจข ้อสอบ	 ระหว ่างวันที่ 	 1	 -	 6	 เมษายน	 2561	
ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 	 	 ระยะที่	3	 จัดฉบับและคู ่มือการสอบ	 ระหว่างวันท่ี	 22	 -	 27	 เมษายน	 2561	
ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร

ผอ.	ศูนย์	PISA	สพฐ.	ชี้แจงการท�างาน

ศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด	สพฐ.	ร่วมกันสร้างเครื่องมือตามแนวทาง	PISA

วิทยากรให้ค�าแนะน�าและแก้ไขข้อสอบ

ศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด	สพฐ.	ร่วมกันสร้างเครื่องมือตามแนวทาง	PISAศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด	สพฐ.	ร่วมกันสร้างเครื่องมือตามแนวทาง	PISA
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   4.2.6 กิจกรรมย่อยที่ 6	 พัฒนาสื่อเสริมทักษะกระบวนการแก้ปญหาตามแนวทาง
การประเมิน	PISA
	 	 	 	 	 เป็นการเตรยีมนกัเรยีนให้พร้อมรบัการประเมนิ	PISA	2018	ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	จงึก�าหนดให้มกีารประชมุปฏบิตักิารพฒันาแบบฝกทกัษะการแก้ปญหาตามแนวทาง
การประเมิน	PISA	2018	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปญหา	ทบทวน
ความรูแ้ละฝกใช้ความรูเ้พือ่การแก้ปญหา	รวมท้ังให้ผูเ้รยีนมคีวามคุน้ชนิกบัรปูแบบและวธิกีารคดิหาค�าตอบ
ตามแนวทางการประเมินของ	 PISA	 อย่างหลากหลาย	 ก่อนเข้ารับการประเมินในเดือนสิงหาคม	 2561	
วิธีการด�าเนินการประชุมประกอบด้วย	 การสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และระดมความคิดเห็นด้าน
การปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุตามเป้าหมายของการประชุม

เปดประชุมและบรรยายพิเศษ	โดย	ผอ.สทศ.

แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการประเมิน	PISA	

ด้านการรู้เรื่องการอ่าน	จ�านวน	4	กลุ่ม	

วิทยากรที่ปรึกษา	โดย	ดร.ปรีชาญ	เดชศรี	

ให้ค�าปรึกษาปรับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะ

ชี้แจงแผนการด�าเนินงานการเตรียมความพร้อม

เพื่อรับการประเมิน	PISA	2018	ผอ.	ศูนย์	PISA	สพฐ.

น�าเสนอผลการปฏิบัติงาน

รอง	ผอ.	ศูนย์	PISA	สพฐ.	ให้ค�าปรึกษา

ปรับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะ
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   4.2.7 กิจกรรมย่อยที่ 7	ถอดประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรม	PISA	2018
	 	 	 	 	 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกลุ ่มเป้าหมายการสอบ	 PISA	 2018	 ส�าหรับ
เป็นแนวทางในการด�าเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	PISA	2021	ซึ่งจะมีขึ้นในปี	พ.ศ.	2564	
และต่อๆ	ไป	ศนูย์	PISA	สพฐ.	จงึจดัประชมุถอดประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรม	PISA	2018	สู	่PISA	2021	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลการสอบ	 PISA	 2021	 ให้เป็นไปตาม
นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 ครูผู้สอน
ที่รับผิดชอบเป็นผู้คุมสอบหรือผู้ประสานงานในการสอบ	PISA	2018	จ�านวน	153	คน	และศึกษานิเทศก์	
จ�านวน	30	คน

เปดการประชุม	โดย	ผอ.สทศ.

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

ทั้ง	12	โรงเรียน	ร่วมกันแบ่งปนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน	

PISA	2018

ผู้ประสานงานและผู้คุมสอบ	

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	PISA	2018	

วิเคราะห์ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

สรุปปจจัยส�าคัญของการด�าเนินงาน

ที่ประสบความส�าเร็จ	และแนวการท�างานในอนาคต

ที่ควรปรับปรุง
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 4.3 กิจกรรมที่ 3	 โครงการสนับสนุนการจัดสัมมนาเรื่อง	 “การยกระดับการเรียนรู้ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้”	:	ประสบการณ์จาก	PISA	2561	(Raising	Learning	Outcomes	in	Southeast	Asia	:	
Insights	from	PISA)	
	 	 	 ศูนย์	 PISA	 สพฐ.	 สนับสนุนงบประมาณและเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	จดัสมัมนาเรือ่ง	“การยกระดบัการเรยีนรูใ้นเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”	:	
ประสบการณ์จาก	PISA	2561	ระหว่างวนัท่ี	29	-	30	พฤศจกิายน	2561	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	นพ.ธรีะเกยีรติ	
เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ในขณะนั้นเป็นประธานเปดการประชุม
	 	 	 การสัมมนาครั้งนี้มี	 Mr.Andreas	 Schlicher,	 Director,	 Directorate	 of	 Education	
and	 Skills,	 OECD	 เข้าร่วมพร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิชาการศึกษาจาก	 7	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	
บรูไน	อินโดนีเซีย	กัมพูชา	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฟลิปปนส์	และประเทศไทย	ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อให้ผู้ก�าหนดนโยบายและนักวิชาการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้น�าเสนอนโยบายด้านการศึกษาท่ีเป็น
ผลสืบเนื่องจากการประเมิน	 PISA	 รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจ	 เชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนกับ
การประเมินผล	 สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีกรณีศึกษาจากประเทศที่ประสบความส�าเร็จจากการ
น�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพครูและผู้น�าโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารองรับศตวรรษที่	21

เปดการประชุม	

โดย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายแพทย์ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์)

ผู้อ�านวยการศูนย์	PISA	สพฐ.	

น�าทีม	รอง	ผอ.	ศูนย์	PISA	สพฐ.	และนักวิชาการศึกษา	

สังกัดส�านักทดสอบทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม
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 4.4 กิจกรรมที่ 4	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ	PISA-STYLE	ด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบ	
Clound	และใช้	AI	ในการตรวจให้คะแนน
	 	 	 จากแผนการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น	ศูนย์	PISA	สพฐ.	ได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ได้อนุมัติให้ศูนย์	 PISA	 สพฐ.	 หน่วยงาน
ภายใต้ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 ด�าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห วิจัย สร้าง ประเมินคลัง
ข้อสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนด้านการรู้เร่ืองอิงตามแนว PISA	 ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีและปญญาประดิษฐ์	 และยังมีประสบการณ์ในการร่วมสร้างข้อสอบ	 PISA	 กับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 	 	 การด�าเนินการดังกล่าวนี้	 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในชื่อ	URL	 :	www.pisacenterobec.org	
ซึ่งน�าระบบดังกล่าวไปทดลองกับกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 PISA	 2018	 จ�านวน	
153	โรงเรยีน	ทีม่ปีระสบการณ์และฝกฝนทักษะการสอบด้วยคอมพวิเตอร์มาก่อน	ท�าให้ลดความคลาดเคลือ่น
ของคะแนนสอบที่เกิดจากการใช้ทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์	 การทดลองดังกล่าวนี้	 เริ่มด�าเนินการ
ไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2562	 และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 โดยได้รับความร่วมมือ
จากนักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างดีตามภาพประกอบด้านล่างนี้

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	PISA	2018	เข้าทดลองระบบคลังข้อสอบ	PISA-STYLE	ด้วยระบบออนไลน์	ที่ตรวจข้อสอบด้วย	AI

WEBSITE	QR	CODE
www.pisacenterobec.org
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 4.5 กิจกรรมที่ 5	พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างข้อสอบตามแนว	PISA	ให้กับบุคลากรส่วนกลาง
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
   4.5.1 กิจกรรมย่อยที่ 1	 จัดอบรมหลักสูตร	 PISA	 Practice	 Task	Writing	 Training	
หรอื	หลักสูตรเทคนิคและวธิกีารสร้างข้อสอบตามแนว	PISA	ให้กบับคุลากรส่วนกลางและบคุลากรแกนน�า
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ระหว่างวนัที	่4	-	8	มนีาคม	2562	
ณ	โรงแรมวินด์เซอร์	สวีท	แอนด์	คอนเวนชั่น	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	
		 	 	 	 	 โดย	 Cambridge	 Assessment	 ออกแบบหลักสูตรการอบรมและจัดวิทยากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างข้อสอบตามแนว	PISA	เป็นผู้ด�าเนินการจัดอบรมให้	จ�านวน	3	ท่าน	
ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 1.	Andrew	Roberts	 ผู้เชี่ยวชาญการสร้างข้อสอบความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
	 	 	 	 	 2.	Rebecca	Conway	ผู้เชี่ยวชาญการสร้างข้อสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
	 	 	 	 	 3.	Brooke	Wyatt	ผู้เชี่ยวชาญการสร้างข้อสอบความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

Rebecca	Conway

Andrew	Roberts

Brooke	Wyatt

นักวิชาการศึกษาส่วนกลางและศึกษานิเทศก์แกนน�ากว่า	90	คน	

เข้ารับการอบรมเพื่อขยายผลสู่เขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
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   4.5.2 กิจกรรมย่อยที่ 2	 จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว	 PISA	
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 	 	 	 ด�าเนินการขยายผลองค์ความรู้จากหลักสูตร	PISA	Practice	Task	Writing	Training	
หรอืหลกัสตูรเทคนคิและวธิกีารสร้างข้อสอบตามแนว	PISA	ให้กบัศกึษานเิทศก์ทัง้	225	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	
จ�านวน	5	รุ่น	ดังนี้	
	 	 	 	 	 รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	25	-	29	มีนาคม	2562	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 	 	 รุ่นที่	2	ระหว่างวันที่	6	-	10	เมษายน	2562	จังหวัดขอนแก่น
	 	 	 	 	 รุ่นที่	3	ระหว่างวันที่	22	-	26	เมษายน	2562	จังหวัดอุบลราชธานี
	 	 	 	 	 รุ่นที่	4	ระหว่างวันที่	29	เมษายน	-	3	พฤษภาคม	2562	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 	 	 	 รุ่นที่	5	ระหว่างวันที่	11	-	15	พฤษภาคม	2562	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใช้แบบตรวจสอบรายการเพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของสถานการณ์

นักวิชาการศึกษาส่วนกลางร่วมเป็นวิทยากรแกนน�า

ขยายผลสู่เขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษานิเทศก์ท�างานกลุ่มร่วมกัน

ศึกษานิเทศก์แกนน�าชี้แจงกิจกรรมกลุ่ม
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 4.6 กิจกรรมที่ 6	 พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน	ส�าหรับเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน	PISA	2021	
	 	 	 ด้วยองค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา	(องค์การโออซีีดี)	ผูร้เิริม่โปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 (Programme	 for	 International	 Student	 Assessment	
หรือ	PISA)	มีแผนในการเพิ่มการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในการสอบ	PISA	
ประจ�าปี	2021	
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงึได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกนั
เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ของเด็กเยาวชนไทย
เมื่อวันที่	 25	 ธันวาคม	 2559	 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ	 พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์	 และอบรมสร้างเครือข่าย
ศึกษานิเทศก์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 225	 เขตพ้ืนที่	 เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการใช้
เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนให้แก่
ครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน	PISA	2021

การพัฒนา	creative	thinking	ระดับชั้นเรียน
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5. ผลกำรด�ำเนินงำน 

 5.1 กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์	PISA	สพฐ. 
	 	 	 เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2560	สพฐ.	มคี�าสัง่แต่งตัง้ศนูย์	PISA	สพฐ.	มผีลให้การเตรยีมความพร้อม
รบัการประเมนิ	PISA	มหีน่วยงานและบุคลากรท่ีรบัผดิชอบอย่างชดัเจน	รวมทัง้มแีผนการด�าเนนิงานโครงการ	
และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	 PISA	 ที่ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง	
ดังนี้

แผนการดําเนินงานและรายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพรอมรับการประเมิน PISA 2018

แผนการด�าเนินงาน กิจกรรม

1.	 ส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม

ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล

แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ

หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

การสอบ	PISA	

1.	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ เขตพื้ นที่

การศึกษาด ้านการสอบด ้วยคอมพิวเตอร ์	

(Computer-based	Assessment)	เพื่อเตรียม

ความพร้อมรับการประเมิน	PISA	2018

2.	 สื่อสารสร ้างความเข ้าใจแก่ผู ้บริหารระดับ

เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาเกีย่วกบั	PISA

3.	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินความพร้อมของ

สถานศึกษาในการเข้ารับการประเมิน

2.	 เตรียมความพร ้อมให ้กับครู	 บุคลากรทาง

การศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล

4.	 พัฒนาศักยภาพครูผู ้สอนระดับสถานศึกษา

ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์	 (Computer-

based	 Assessment)	 เพื่อเตรียมความพร้อม

รับการประเมิน	PISA	2018

5.	 สนับสนุนงบประมาณแก่เขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม

รับการประเมิน	PISA

3.	 จัดท�าสื่อและองค ์ความรู ้ เ พ่ือเผยแพร ่แก ่

ผู้เกี่ยวข้องส�าหรับน�าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

6.	 พัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะตามแนวทาง	

PISA

7.	 พัฒนาสื่อเสริมทักษะกระบวนการแก้ปญหา	

ตามแนวทางการประเมินของ	PISA	2018	

8.	 จัดท�าสื่อและองค ์ความรู ้ เพื่อเผยแพร ่แก ่

ผู้เกี่ยวข้องส�าหรับน�าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
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 5.2 กิจกรรมที่ 2	 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมินโปรแกรม	 PISA	 2018	
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   5.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด้านการสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์	(Computer-based	Assessment)	เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	PISA	2018
	 	 	 	 	 ศูนย์	 PISA	 สพฐ.	 จัดท�าเอกสารเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	 PISA	 2018	
ให้กับศึกษานิเทศก์เพื่อการขยายผลในระดับสถานศึกษา	 โดยประกอบด้วยองค์ความรู้โปรแกรมประเมิน	
PISA	2018	และแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อการฝกทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
	 	 	 	 	 ศกึษานิเทศก์จาก	225	เขตพืน้ท่ีการศกึษา	จดัประชมุชีแ้จงโรงเรยีนในสงักดัทีเ่ปดสอน
ในระดับมัธยมศึกษา	เพื่อสร้างความตระหนักในการเข้าร่วมโปรแกรม	PISA	2018	และฝกทักษะการสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษาเพื่อคุ้นเคยและสามารถน�าไปฝกให้กับผู้เรียนต่อไปได้

เอกสารเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	PISA	2018	เพื่อขยายผลในระดับสถานศึกษา
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   5.2.2 กิจกรรมย่อยที่ 2	 สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาเกี่ยวกับ	PISA
	 	 	 	 	 ศูนย์	 PISA	 สพฐ.	 จัดท�าเอกสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารในการขับเคล่ือนกิจกรรม
เตรียมความพร้อม	อาทิ	กระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	กระบวนการเก็บข้อมูล	บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสอบ	ข้อควรระวัง	เพื่อไม่ให้ผิดข้อตกลงในกระบวนการวิจัย
	 	 	 	 	 ผูบ้รหิารระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดับสถานศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 เห็นความส�าคัญของผลการสอบ	 PISA	 ที่มีต่อภาพลักษณ์	
ของประเทศ	และร่วมมือขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรับการประเมิน	PISA	2018

สื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเกี่ยวกับ	PISA
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   5.2.3 กิจกรรมย่อยที่ 3	ขับเคลื่อนแผนการยกระดับการประเมิน	PISA	2018
	 	 	 	 	 ศึกษานิเทศก์ผู ้รับผิดชอบงานด้านการยกระดับคุณภาพผลการสอบ	 PISA	 จาก	
225	 เขตพื้นที่การศึกษา	 มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 และ
ร่วมมือขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรับการประเมิน	 PISA	 2018	 ด้วยการนิเทศติดตาม
กระตุ้นให้โรงเรียนด�าเนินงานเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรับการประเมิน	PISA	2018	อย่างต่อเนื่อง
	 	 	 	 	 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล	 และใช้ความรู้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนด้วยความมั่นใจ	
 

   5.2.4 กิจกรรมย่อยที่ 4	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการ
เข้ารับการประเมิน
	 	 	 	 	 จากการออกติดตามการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	
PISA	2018	ได้ผลการสังเคราะห์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	ดังนี้
	 	 	 	 	 5.2.4.1	 ใช้ช่วงเวลาท่ีนอกเวลาเรียนปกติ	 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะ
ช่วงเย็น	 แต่ส�าหรับบางโรงเรียนสามารถจัดในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้	 อาทิ	 โรงเรียนขยายโอกาส
บางแห่ง	และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
	 	 	 	 	 5.2.4.2	 โรงเรียนที่คอมพิวเตอร์ไม่พร้อม	 น�านักเรียนไปฝกซ้อมกับโรงเรียนที่มี
คอมพิวเตอร์และวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการสอบด้วยคอมพิวเตอร์

การขับเคลื่อนแผนการยกระดับการประเมิน	PISA	2018
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	 	 	 	 	 5.2.4.3	 จัดค่ายวิชาการในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	 รูปแบบนี้เกิดขึ้นกับโรงเรียน
ที่มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะจ�านวนมาก	 นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจในค�าถามตามแนว	 PISA	
ยังกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญต่อการเข้าร่วมโปรแกรม	PISA	ได้อีกด้วย
	 	 	 	 	 5.2.4.4	 เชิญวิทยากรที่มีความเข้าใจในค�าถามตามแนวทางการประเมิน	 PISA	
ให้ความรู้กับนักเรียน	หลังจากนั้นครูจะเป็นผู้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมให้อย่างต่อเนื่อง
	 	 	 	 	 5.2.4.5	 เป็นรปูแบบทีโ่รงเรยีนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยใช้มาอย่างต่อเนือ่ง	
โดยครูน�าข้อสอบ	PISA	ลงสู่ชั้นเรียนตามความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างฝกฝนการท�าข้อสอบ	PISA

เก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	PISA	2018
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   5.2.5 กิจกรรมย่อยที่ 5	พัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะตามแนวทาง	PISA
	 	 	 	 	 ศูนย์	PISA	สพฐ.	จัดท�าเอกสารคู่มือการสร้างข้อสอบตามรูปแบบ	PISA	จ�าแนกตาม
สมรรถนะความฉลาดรู้	 3	 ด้าน	 เพื่อให้ผู้ออกข้อสอบสามารถสร้างข้อสอบอิงสถานการณ์ตามแนว	 PISA	
ได้อย่างถูกต้อง
	 	 	 	 	 สถานศึกษาและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	153	โรงเรียน	มีข้อสอบตามแนว	PISA	
ส�าหรับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	PISA	2018	ดังนี้
	 	 	 	 	 5.2.5.1	 ข้อสอบด้านการรู้เรื่องการอ่าน	จ�านวน	7	สถานการณ์	รวม	35	ข้อ
	 	 	 	 	 5.2.5.2	 ข้อสอบด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์	จ�านวน	6	สถานการณ์	รวม	30	ข้อ
	 	 	 	 	 5.2.5.3	 ข้อสอบด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์	จ�านวน	13	สถานการณ์	รวม	75	ข้อ
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   5.2.6 กจิกรรมย่อยที ่6	พฒันาสือ่เสริมทักษะกระบวนการแก้ปญหาตามแนวทางการประเมนิ	
ของ	PISA
	 	 	 	 	 ผลการด�าเนินงาน	ได้แก่	แบบฝกเสริมทักษะการแก้ปญหาตามแนวทางการประเมิน
ของ	 PISA	 จ�านวน	 45	 สถานการณ์	 โดยเป็นแบบฝกเสริมทักษะการแก้ปญหาตามแนวทางการประเมิน
ของ	 PISA	 ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน	 15	 สถานการณ์	 ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์	 15	 สถานการณ์	
และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์	15	สถานการณ์	โดยแต่ละแบบฝกมีส่วนประกอบ	2	ส่วน	ดังนี้
     1. สถานการณ	 เป็นบทอ่านที่น�าเสนอเพื่อให้นักเรียนท�าความเข้าใจ	 ซึ่งแต่ละ
สถานการณ์น�าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย	 เช่น	 ความเรียง	 รูปภาพประกอบค�าอธิบาย	 ตารางข้อมูล	
รูปภาพ	 กราฟ	 เนื้อหาของบทอ่านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนท้ังในเร่ืองส่วนตัว	 สังคม	 หรือการอ่าน
เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
     2. ชดุค�าถาม	ประกอบด้วย	ค�าถามย่อยเพือ่ฝกทกัษะด้านการอ่านและการแก้ปญหา
ของนักเรียนแต่ละด้านตามกรอบการประเมินของ	PISA	

คณะท�างานร่วมสร้างแบบฝกและบรรณาธิการแบบฝกเสริมทักษะการแก้ปญหา

ตามแนวทางการประเมินของ	PISA
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 5.3 กจิกรรมที ่3	สนบัสนนุการจดัสมัมนาเร่ือง	“การยกระดบัการเรยีนรูใ้นเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”	:	
ประสบการณ์จาก	PISA	2561	(Raising	Learning	Outcomes	in	Southeast	Asia	:	Insights	from	PISA)	
	 	 	 จากการสมัมนาดงักล่าวได้แนวทางการพฒันาระบบการศกึษาในระดับนโยบายจากประเทศ
ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการน�าข้อมูลจาก	 PISA	 สู่การพัฒนาระบบการศึกษา	 และเพิ่มวิสัยทัศน์
การพัฒนาระบบการศึกษาที่ควรจะเป็นในโลกอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลง

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นักวิชาการศึกษาจาก	สทศ.	ร่วมประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ	สสวท.

Andreas	Schleicher	บรรยายพิเศษ	และให้ข้อแนะน�า

การใช้ข้อมูล	PISA	เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา
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 5.4 กิจกรรมที่ 4	พัฒนาระบบคลังข้อสอบ	PISA-STYLE	ด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบ	Clound	
และใช้	AI	ในการตรวจให้คะแนน
	 	 	 การด�าเนินการดังกล่าวนี้	 อยู่ระหว่างทดลองระบบการตรวจข้อสอบด้วยปญญาประดิษฐ์	
ชื่อ	URL	:	www.pisacenterobec.org	
 5.5 กิจกรรมที่ 5	พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างข้อสอบตามแนว	PISA	ให้กับบุคลากรส่วนกลาง
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 	 	 5.5.1	 นักวิชาการศึกษาส่วนกลางที่มีภารกิจด้านการสร้างข้อสอบ	 มีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างข้อสอบเพื่อให้มีแนวทางตามการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
	 	 	 5.5.2	 ศึกษานิเทศก์	550	คน	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	225	เขตพื้นที่	มีความเข้าใจ
กระบวนการสร้างข้อสอบตามแนว	 PISA	 และสามารถให้ค�าปรึกษาครูในการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในระดับชั้นเรียนให้พัฒนาสู่แนวทางการประเมินในระดับมาตรฐานสากล
	 	 	 5.5.3	 สื่อการเรียนรู้แนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว	PISA	แบบ	e-learning	

กิจกรรมวิเคราะห์กรอบโครงสร้างการประเมิน	

PISA	ด้วยกระบวนการระดมความคิด

ศึกษานิเทศก์ฝกสร้างข้อสอบตามแนว	PISA

27



  5.6 กิจกรรมที่ 6	 พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน	ส�าหรับเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน	PISA	2021
	 	 	 	 5.6.1	 เครือ่งมอืส่งเสรมิและประเมนิทกัษะความคดิสร้างสรรค์และทกัษะการคดิวเิคราะห์
ขององค์การโออีซีดี	พร้อมคู่มือปฏิบัติการของครูและผู้เรียน	เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน	
PISA	2021	
	 	 	 	 5.6.2	 ครูผู้สอนมี	 Application	 I-Profiler	 เพ่ือให้ส่งเสริมการติดตามและการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 	 	 	 5.6.3	 หลักสูตรและสื่อสนับสนุนการพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนของไทย	พร้อมทั้งวิทยากรแกนน�า	จ�านวน	35	คน	
	 	 	 	 5.6.4	 ศกึษานเิทศก์ทีไ่ด้รบัการอบรมการใช้เคร่ืองมอืส่งเสริมและประเมนิทักษะความคดิ
สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน	จ�านวน	225	เขตพื้นที่การศึกษา	รวม	450	คน	

การพัฒนาบุคลากรแกนน�า	creative	and	critical	thinking
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6. ประโยชน�ที่ได�รับ

 6.1 เชิงปริมาณ
	 	 	 6.1.1	 นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	4,200	คน
	 	 	 6.1.2	 ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	459	คน
	 	 	 6.1.3	 ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	153	คน
	 	 	 6.1.4	 ผู้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�านวน	84	คน
	 	 	 6.1.5	 ศึกษานิเทศก์	จ�านวน	225	คน	
 6.2 เชิงคุณภาพ
	 	 	 6.2.1	 นักเรียนที่มีศักยภาพสูง	 ท�าให้ประเทศน้ันมีโอกาสสูงท่ีจะประสบความส�าเร็จ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคต
	 	 	 6.2.2	 ครูได้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะที่จ�าเป็น
ตามศตวรรษที่	21
	 	 	 6.2.3	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สามารถขยายขีดความสามารถ
ในการให้บรกิารด้านการวดัและประเมนิผลสมรรถนะของผูเ้รยีนด้วยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเข้าถึงการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ	 ให้แก่นักเรียน	 ครู	 และประชาชนทั่วไป	 ส่งผลให้เกิด
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
	 	 	 6.2.4	 เพิม่ภาพลกัษณ์ท่ีดขีองประเทศในด้านความน่าเชือ่ถอืและความน่าลงทนุของประเทศ
	 	 	 6.2.5	 การลงทุนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศ
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ภำคผนวก ก

ข้อมูลพื้นฐาน PISA 2018
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ภำคผนวก ข

ผลการประเมิน PISA 2018
กลุ่มโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





1.	 ผลการประเมิน	 PISA	 2018	 ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน	 ด้านคณิตศาสตร์	 และด้านวิทยาศาสตร์	

ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.	 ผลการประเมิน	PISA	2018	ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน	จ�าแนกตามกระบวนการอ่าน

กลุ่มโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย

การอ่าน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 359 396 405

สพฐ.	(มัธยม) 409 435 444

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 535 595 577

เฉลี่ยประเทศ 393 419 426

กลุ่มโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยจ�าแนกตามกระบวนการอ่าน

การรู้ต�าแหน่ง
ข้อสนเทศ

การมีความเข้าใจ
ในเนื้อเรื่อง

การประเมิน
และสะท้อน
ความคิดเห็น

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 359 367 365

สพฐ.	(มัธยม) 412 421 417

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 543 555 560

เฉลี่ยประเทศ 393 401 396

3.	 ผลการประเมิน	PISA	2018	ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน	จ�าแนกตามโครงการของเนื้อหา

กลุ่มโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยจ�าแนกตามโครงสร้างของเนื้อหา

เรื่องเดียว หลากหลายเรื่อง

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 360 370

สพฐ.	(มัธยม) 415 421

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 555 554

เฉลี่ยประเทศ 395 401
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4.	 ผลการประเมิน	 PISA	 2018	 ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน	 ด้านคณิตศาสตร์	 และด้านวิทยาศาสตร์	

ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�าแนกตามพื้นที่

กลุ่มโรงเรียน

พื้นที่

กทม. และ

ปริมณฑล
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ตอนบน

ภาคเหนือ

ตอนล่าง

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ตอนบน

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ตอนล่าง

ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 349 380 378 352 358 359 357 380 310

สพฐ.	(มัธยม) 452 391 415 400 396 391 410 399 402

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 553 514 528 545 524 550 528 550 545

เฉลี่ยประเทศ 530 370 410 384 375 378 392 395 388

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 352 456 410 374 386 408 395 410 356

สพฐ.	(มัธยม) 470 416 449 428 429 423 434 417 421

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 636 559 603 608 588 587 587 618 588

เฉลี่ยประเทศ 451 398 441 410 405 410 414 412 412

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาตร

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 370 455 420 392 420 411 402 420 363

สพฐ.	(มัธยม) 485 428 452 438 430 427 434 431 437

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 613 553 575 585 567 578 570 604 571

เฉลี่ยประเทศ 463 407 447 420 407 413 422 422 422
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กลุ่มโรงเรียน

พื้นที่

กทม. และ

ปริมณฑล
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ตอนบน

ภาคเหนือ

ตอนล่าง

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ตอนบน

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ตอนล่าง

ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 349 380 378 352 358 359 357 380 310

สพฐ.	(มัธยม) 452 391 415 400 396 391 410 399 402

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 553 514 528 545 524 550 528 550 545

เฉลี่ยประเทศ 530 370 410 384 375 378 392 395 388

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 352 456 410 374 386 408 395 410 356

สพฐ.	(มัธยม) 470 416 449 428 429 423 434 417 421

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 636 559 603 608 588 587 587 618 588

เฉลี่ยประเทศ 451 398 441 410 405 410 414 412 412

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาตร

สพฐ.	(ขยายโอกาส) 370 455 420 392 420 411 402 420 363

สพฐ.	(มัธยม) 485 428 452 438 430 427 434 431 437

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 613 553 575 585 567 578 570 604 571

เฉลี่ยประเทศ 463 407 447 420 407 413 422 422 422
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คณะท�ำงำน

ที่ปรึกษาโครงการ

	 1.	นายอ�านาจ		วิชยานุวัติ	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 2.	นางวัฒนาพร		ระงับทุกข์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 3.	นายวิษณุ		ทรัพย์สมบัติ	 ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา

คณะทํางาน

	 1.	นางณัฐา		เพชรธนู		 ผู้อ�านวยการศูนย์	PISA	สพฐ.
	 2.	นางสาวจรูญศรี		แจบไธสง	 รองผู้อ�านวยการศูนย์	PISA	สพฐ.
	 3.	นางสาววาทีนี		ศรีวิขัย	 พนักงานจ้างเหมา

44






