
                           การประชุมปฏบิัตกิาร
              เสริมสร้างทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์
                          ในการท าข้อสอบ PISA
                      วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๑  
   ณ โรงแรมด ิไอเดลิ เรสซิเดนซ์ (The Idle Residence) 
                                จงัหวดัปทุมธานี



วตัถุประสงค์การประชุมเพือ่:
1.  กระตุ้นให้เห็นความส าคญัของ PISA  

     

     3.   แลกเปลีย่นวธีิคดิข้อสอบ
     4.   ฝึกปฏิบัติทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์
           ในการท าการสอบ PISA 

     2.  สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เร่งรัด
พฒันาศักยภาพหรือความสามารถพืน้ฐาน
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติในโลกทีม่ีการเปลีย่นแปลง 
ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน



      โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ 
(Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA)  

PISA PISAPISA

      ริเร่ิมโดยองค์การเพือ่ความร่วมมือและ
การพฒันา ทางเศรษฐกจิ (Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development หรือ OECD)
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      ประเมนิคุณภาพของระบบการศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือ
ความสามารถพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติใน
โลกที่มีการเปลีย่นแปลง 

     เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกีย่วกบั    
     การใช้ความรู้และทกัษะในชีวติจริง มากกว่า
     การเรียนรู้ตามหลกัสูตรในโรงเรียน (มฐ/ตชว)

       ปัจจุบันนีม้ปีระเทศจากทัว่โลกเข้าร่วมโครงการ 
        72 ประเทศ



- PISA  เลอืกสุ่มประเมนินักเรียนช่วง
อายุ 15  ปีที่ ก าลงัศึกษาในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จากโรงเรียน
ทุกสังกดั 
- ประเมินต่อเน่ือง ทุก 3 ปี
โดยการวธีิสุ่มตามระบบอย่างเคร่งครัด

ประเมินใคร



(2546)
(2543)

(2549)
(2552)
(2555)
(2558)
(2561)PISA 2018

ข้อมลูผลการประเมินท่ีผ่านมา



ผล PISA  ปี 2000 -  2015

(2543) (2558)

การอ่าน

วทิยาศาสตร์

คณิตฯ



เพือ่..
-  น าไปสู่การประเมนิการศึกษาพฒันา 
    นโยบายทางการศึกษา
-  การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาครูและ
   บุคลากรทางการศึกษา 
-  การจัดการเรียนการสอนของประเทศให้
   คุณภาพทดัเทยีมกบันานาชาติต่อไป



ประเมินอะไร



รอบสาม
การอ่าน คณิตศาสตร์

PISA 2018 PISA 2021



แต่ละวชิามีหลกัการกว้างๆๆ ของ PISA

น าไปเป็นหลกัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้

ให้เกดิทักษะ/สมรรถนะ

การวดัประเมินผล



     ไม่เพยีงแต่ใช้ความรู้พืน้ฐานทีคุ้่นเคยในชีวติประจ าวนั
มาอธิบายปรากฏการณ์ที่พบเห็นเท่าน้ัน 

นักเรียนใช้ความรู้ 
 - สร้างเป็นปัญหาหรือค าถามที่สามารถหาค าตอบได้
   จากการทดลอง
-  สามารถบอกได้ว่าข้อสรุปทีไ่ด้น้ันอยู่บนพืน้ฐาน
   ของข้อมูลทีม่ีให้

PISA ด้านวทิยาศาสตร์  



นักเรียนใช้ความรู้ 
 - สร้างเป็นปัญหาหรือค าถาม
ที่สามารถหาค าตอบได้
   จากการทดลอง
-  สามารถบอกได้ว่าข้อสรุปที่
ได้น้ันอยู่บนพืน้ฐาน
   ของข้อมูลทีม่ีให้

ออกแบบกจิกรรม
การเรียนการสอน

อย่างไร



นักเรียนใช้ความรู้น้ันมา
-    สามารถตคีวามและบอกสถานการณ์ง่าย ๆ 
ในชีวติออกมาในรูปของคณติศาสตร์ได้ (เช่น การบอก
ระยะทางที่ต่างกนัของเส้นทางสองสาย การแลกเงินต่าง
สกลุ เป็นต้น)

PISA ด้านคณติศาสตร์

-  ไม่เพยีงแต่ท าโจทย์คณิตศาสตร์ตามสถานการณ์
    ที่ก าหนดให้



PISA ประเมนิการรู้เร่ืองจากการอ่านข้อความ
แบบต่อเน่ือง ให้จ าแนกข้อความแบบต่างๆ กนั เช่น การ
บอก การพรรณนา การโต้แย้ง 
     ยงัมีข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความต่อเน่ือง ได้แก่ การอ่าน   
     รายการ ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผงั 
ยดึส่ิงที่นักเรียนได้พบเห็นในโรงเรียน และจะต้องใช้ใน
ชีวติจริงเมือ่โตเป็นผู้ใหญ่
สมรรถนะการอ่านให้ความส าคญักบัการอ่านเพือ่การเรียนรู้ มากกว่า
การเรียนเพือ่การอ่าน นักเรียนจงึไม่ถูกประเมินการอ่านธรรมดา (เช่น 
อ่านออก อ่านได้คล่อง แบ่งวรรคตอนถูก ฯลฯ)



การรู้เร่ือง
วทิยาศาสตร์

การรู้เร่ือง
คณติศาสตร์

การรู้เร่ือง
การอ่าน

อดทนในการอ่าน
เนือ้หามทุีกสาระทีบู่รณาการ
สมรรถนะ 8 C

ความเป็นแก่นของศาสตร์



อยู่ในสังคมวฒันธรรม
นานาชาติอย่างสามคัคี

มีความส าเร็จใน
ตลาดแรงงานที่มี
การเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา

ใช้ส่ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมีความ
รับผดิชอบ

สนับสนุนเป้าหมายทีม่ีการพฒันา
อย่างยัง่ยนื



การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้มคีวามถกัทอ
เช่ือมโยงทุกระดบั



  ความคาดหวงั ความเช่ือ และความศรัทธา

-   มาประชุมวนันีจุ้ดประกาย
-   ครูทุกคนทีเ่ข้าร่วมประชุมมคุีณลกัษณะ
    ในศตวรรษที่ 21 ยุค Thailand 4.0
     -  แสวงหาความรู้ /ศึกษางานวจิัย 
     -  วเิคราะห์  คดิเช่ือมโยงประยุกต์ใช้ข้อมูล 
     -  หาแนวทางและปฏิบัติการจัดกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนจนเป็นนิสัย เร่ิมจากในช้ันเรียน



Reading - อ่านออก อ่านคล่อง

(W) Riting - เขียนได้ 

(A) Rithenmatics - คดิเลขเป็น

ความคาดหวงั ความเช่ือ และความศรัทธาทีม่ีต่อครูยุคใหม่



3. 

2. 

4. 

Critical Thinking and Problem Solving : 
        การคดิอย่างมีวจิารณญาณ แก้ไขปัญหาได้

Creativity and Innovation : 
             คดิอย่างสร้างสรรค์ คดิเชิงนวตักรรม

Cross-cultural Understanding : 
              ความเข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 
              กระบวนการคดิข้ามวฒันธรรม
 Collaboration teamwork and leadership : 
              ความร่วมมอื การท างานเป็นทมี และภาวะผู้น า

1. 

ความคาดหวงั ความเช่ือ และความศรัทธาทีมี่ต่อครูยุคใหม่8C



7. 

6. 

8. 

     Communications information and media literacy : 
           ทกัษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทนัส่ือ
 Computing and ICT literacy : 

         ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ และการรู้เท่าทนัเทคโนโลยี
 Career and learning skills : 
          ทกัษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
 Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวนัิย 
       ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะพืน้ฐานส าคญัของทกัษะขั้นต้น
       ทั้งหมดและเป็นคุณลกัษณะทีเ่ดก็ไทยจ าเป็นต้องมี

5. 



ครูจ าเป็นต้องศึกษารายละเอยีดงานวจิยั
ผลการสอบที่ผ่านมาเพือ่น าไปออกแบบ

กจิกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน 
วเิคราะห์สาเหตุ หาแนวทาง
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ข้อมูลเป็นส่ิงส าคญัเพือ่
การพฒันาผู้เรียน

สู่สมรรถนะในสังคมโลกปัจจุบนั





ผลการประเมนิปี 2015 



คะแนนวชิาการอ่านอยู่ทีอ่นัดบั 57 
คณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์อยู่อนัดบั
ที่ 54 ทั้งคู่  จาก 70 ประเทศ

ผลการประเมนิปี 2015 

อนัดบัและคะแนนลดลงจาก
การทดสอบคร้ังก่อนเมื่อ
ปี 2012 ในทุกวชิา

สรุป







รูปแบบ และโครงสร้างของ PISA



วทิยาศาสตร์

��Ժ�.pptx
��Ժ�.pptx


ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบวทิย์ถูกจ าแนก
ตามรูปแบบข้อสอบปี 2012 กบั 2015 

(ใช่ - ไม่ใช่)

( 5 ตัวเลือก)



สุขภาพและ
โรคภยั

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม

2.บริบท



(ต่อ)

ภัย
อนัตราย



ร้อยละของนักเรียนที่ท าข้อสอบวทิย์ถูกจ าแนก
     ตามสมรรถนะวทิยาศาสตร์ปี 2012 กบั 2015 



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบวทิย์ถูก
จ าแนกตามเนือ้หาวทิย์ปี 2012 กบั 2015 



ร้อยละของนักเรียนที่ท าข้อสอบวทิย์ถูก 
จ าแนกตามระดบับริบท ปี 2012 กบั 2015



ร้อยละของนักเรียนที่ท าข้อสอบวทิย์ถูก 
จ าแนกตามบริบทของวทิย์ ปี 2012 กบั 2015



อยู่ในรูปแบบข้อสอบแบบต่างๆๆ



ภาษาไทย

พรรณนา บรรยาย โต้แย้ง

รูปแบบข้อสอบบริบทการอ่าน

กลยุทธ์การอ่าน รูปแบบของเนือ้เร่ือง







ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบการอ่านถูก 
จ าแนกตามรูปแบบของข้อสอบปี 2012 กบั 2015



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบการอ่านถูก 
จ าแนกตามกลยุทธ์ของการอ่าน ปี 2012 กบั 2015



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบการอ่านถูก 
จ าแนกตามรูปแบบของเนือ้เร่ือง ปี 2012 กบั 2015



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบการอ่านถูก 
จ าแนกตามบริบท  ปี 2012 กบั 2015



การรู้เร่ืองการอ่าน
ใช้เฉพาะสาระภายใน

เนือ้เร่ือง
มีความรู้ภายนอก

มาช่วยด้วย

การเข้าถึง
และค้นคนืสาระ

การบูรณาการ
และตีความ

การค้นหา
สาระส าคญั

สร้างความ
เข้าใจใน
ภาพรวม

การตีความ
เนือ้เร่ือง

การสะท้อนและ
การประเมิน

การสะท้อน
และเมิน

เนือ้หาสาระ

การสะท้อนและ
ประเมินรูปแบบ
และวธีิการเขียน



แนวทางการท าไปพฒันาการอ่าน
  1. ศึกษา  แกะรอย แนวข้อสอบ
2. วเิคราะห์ตัวช้ีวดั / ผลการเรียนรู้
3. ออกแบบหน่วย ฯ กจิกรรมการเรียนรู้ 
    จัดกจิกรรมการฝึกการอ่าน คดิวเิคราะห์
    เขยีนสรุป ประเมนิ



การค้นคนืสาระ
อ่าน บอกต าแหน่งข้อมูล รู้ต าแหน่งข้อมูล 

กลยทุธ์ในการอ่าน 

ความสามารถในการใช้คอม
คลกิ กลบัหลงั  หน้าถัดไป

ความเช่ือมโยง

พฒันาการค้นคนื
สาระในห้องเรียน
อย่างไร

- อ่านคดิวเิคราะห์ 
- ก าหนดบริบทสถานการณ์ให้อ่าน

- ก าหนดค าถามตามบริบททีอ่่าน



การบูรณาการ
การเปรียบเทยีบข้อมูลทีแ่ตกต่าง หรือเหมือนกนั 

 ประมวลผล
แสดงหลกัฐานหรือเหตุผลทีใ่ช้สรุป

สร้างข้อสรุปจากความตั้งใจของผู้เขยีน

- อ่านคดิวเิคราะห์ ระบุ บนัทกึ  ความสนใจ 
- ใช้เคร่ืองมอื  ผงัความคดิรูปแบบต่าง ๆ 

- ก าหนดค าถามตามบริบททีอ่่าน
-  สร้างข้อสรุป



ทกัษะ
คณติศาสตร์



กระบวนการ : คดิ ใช้ ตีความ ประเมิน



คณติศาสตร์



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบคณติศาสตร์ถูก 
จ าแนกตามรูปแบบการตอบ  ปี 2012 กบั 2015



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบคณติศาสตร์ถูก 
จ าแนกตามกระบวนการทางคณติฯ ปี 2012 กบั 2015



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบคณติศาสตร์ถูก 
จ าแนกตามเนือ้หา ปี 2012 กบั 2015



ร้อยละของนักเรียนทีท่ าข้อสอบคณติศาสตร์ถูก 
จ าแนกตามบริบทของคณติศาสตร์ ปี 2012 กบั 2015



สรุปประเดน็ร่วมของ PISA ใช้สมรรถนะ
องค์ความรู้ของศาสตร์แต่ละสาขา



การยกระดบัคุณภาพการศึกษา
จุดส าคญัในห้องเรียน 



ประเมนิผลในช้ันเรียนโดย
ใช้ข้อสอบกลาง
ระดบัสถานศึกษา

ม.1ม , ม. 2 (20 %) ม.3 Pre

การยกระดบัคุณภาพการศึกษาจุดส าคญัในห้องเรียน 

PISA
3 ปีคร้ัง

O-NET

ม.๓ , ม.๖

สถาบันการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ

ลกัษณะข้อสอบเป็นทักษะ 
ต้องฝึกปฏิบัติต่อเน่ือง
ทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้



2. จัดช่วงเวลาอย่างน้อยวนัละ 1 ช่ัวโมง ส่งเสริมการ
อ่านเอาเร่ือง  จับใจความส าคญั ตีความ และคดิวเิคราะห์  
ให้ครอบคลมุภาษาไทย  คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ
สาระต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติอย่างต่อเน่ือง

1. สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ช้ีให้เห็นว่า
    ผลการประเมนินานาชาตเิป็นตวัช้ีวดัคุณภาพ
    ประชากรในชาติกบันานาชาติ



3. วางแผนการจัดกจิกรรมให้นักเรียนรู้จกักบัข้อ
ทดสอบ และคุ้นเคยกบัPISA (จะสอบปี 2521)

4. ปรับเปลีย่นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทีมุ่่งส่งเสริมการคดิระดบัสูง (คดิวเิคราะห์  คดิ
สร้างสรรค์ ) เช่ือมโยงกบัชีวติจริง

5. จดัท าข้อมูลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน



ท าอย่างไร



มฐ/
ตชว.

รู้อะไร 
(K)

ท าอะไรได้
 (ทักษะ/
กระบวนการ 
=P)

ทุกกลุ่มเคราะห์หลักสูตร (คลี่มาตรฐานตัวชี้วัด)

เจตคติ / 
คุณลักษณะ
 (A)

8 C บริบท 
(- ตัวเอง 
- ท้องถิ่น 
- ประเทศ โลก)

เป้าหมาย

กิจกรรมที่การคิดระดับสูงที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามธรรมชาติวิชา

การวัดประเมินผล



แสวงหา อ่าน  รวมรวมข้อมูล 

 การตดัสินใจมคุีณค่า ต่อตนเอง สังคม ประเทศ โลก

ผลด ี 
ผลกระทบวเิคราะห์  จ าแนก

ข้อเท็จจริง 

ข้อคดิเห็น 

ประยุกต์ใช้ข้อมูล/องค์ความรู้เช่ือมโยงกบั
บริบทชีวติประจ าวนัใกล้ตัว สังคม และโลก

ประเมินหาแนวทาง  และตัดสินใจ



การจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มการอ่านรู้เร่ือง

วทิยาศาสตร์

กลุ่มคณติศาสตร์

สุขฯพลฯ

การงานอาชีพ

สังคมศึกษา

ศิลปศึกษา
ภาษาต่างประเทศ



วตัถุประสงค์ 

1. แลกเปลีย่นประสบการณ์เร่ืองข้อสอบ PISA
2. กระบวนการมีส่วนร่วมคดิ  ร่วมสะท้อน
    วธีิการ แนวทางการพฒันาคุณภาพไปสู่ PISA
 ในปี 2021

3. แยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาข้อสอบ PISA

กจิกรรม



ฝึกปฏิบัติแลกเปลีย่น (แชร์) ความคดิ/ประสบการณ์

กลุ่มการอ่านรู้เร่ือง

กลุ่มวทิยาศาสตร์

กลุ่มคณติศาสตร์



1. สรุป กรอบแนวคดิ
2. ศึกษารูปแบบข้อสอบ
3. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียน  ความเช่ือทีว่่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้
และพฒันาตามศักยภาพ
ของตนเองได้

ทั้ง 3 วชิา มีกจิกรรม



อ่านข้อสอบสนุกเพราะมเีร่ืองราว
แต่หากไม่มสีมรรถนะ
และแก่นความรู้กต็อบไม่ได้



  ดังนัน้ ถา้จะเอาชนะขอ้สอบ PISA ซึง่มคีวามโหดในดา้นการทดสอบทักษะเพือ่ใชก้ระบวนการเรยีนรูใ้นการแกปั้ญหา นอ้งๆ ก็ตอ้งหัดตคีวาม คดิวเิคราะห ์และเรยีนรูท้ีจ่ะถา่

  
ตวัอยา่งขอ้สอบ PISA การรูเ้รือ่งคณติศาสตร์

 

         

https://www.dek-d.com/education/48527/

