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คาํนํา  
 

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดร้่วมมอืกบัองคก์ารเพืRอความร่วมมอืและ
พฒันาทางเศรษฐกจิ หรอื OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
ดําเนินโครงการประเมนิผลนักเรยีนนานาชาติ หรอื PISA (Programme for International Student 
Assessment) โดยมวีตัถุประสงคเ์พืRอประเมนิคุณภาพของระบบการศกึษา สาํหรบัประเทศสมาชกิ และ
ประเทศร่วมโครงการ ทั Mงหมดประมาณ 90% ของเขตเศรษฐกจิโลก  โดยประเมนิความรูแ้ละทกัษะของ
นกัเรยีนทีRมอีาย ุ15 ปี ในดา้นการอา่น คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ ซึRงประเทศไทยเขา้ร่วมการประเมนิผล
มาตั Mงแต่แรกจนครบสามครั Mงในการประเมนิรอบแรก (Phase I : PISA 2000  PISA 2003 และ PISA 2006) 
และปจัจุบนัเป็นการประเมนิรอบสอง (Phase II : PISA 2009  PISA 2012 และ PISA 2015) การประเมนิผล
ในแต่ละครั Mงสามารถใหข้อ้มูลคุณภาพการศกึษาของชาต ิซึRงผูท้ีRมสี่วนเกีRยวขอ้งกบัการศกึษาทุกฝา่ยและ
สาธารณชนควรตอ้งไดร้บัรูว้่า ระบบการศกึษาของเราไดเ้ตรยีมความพรอ้มเยาวชนของชาตใิหพ้รอ้มทีRจะ
เป็นพลเมอืงทีRมคีณุภาพ มสีมรรถนะในการแขง่ขนัหรอืไม ่อยา่งไรเมืRอเทยีบกบัประชาคมโลก  

รายงานฉบบันีMมจีุดมุ่งหมายเพืRอใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รหิารใชเ้ป็นแนวทางการจดัการศกึษาและใหข้อ้มลูต่าง ๆ 
ทีRเป็นประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพการศกึษา  ซึRงผลการศกึษาของ PISA จะบอกใหท้ราบว่า ระบบ
การศกึษาไดเ้ตรยีมความพรอ้มสาํหรบันกัเรยีนทีRจะดาํเนินชวีติและมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมมากน้อยเพยีงใด  

สสวท. ซึRงทาํหน้าทีRเป็นศูนย์แห่งชาตทิีRรบัผดิชอบดําเนินการศกึษาวจิยั  ขอขอบคุณในความร่วมมอืทีR
ไดร้บัจากผูบ้รหิารระดบัสงูในกระทรวงศกึษาธกิาร  สาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร  และสาํนักประสาน
และพฒันาการจดัการศกึษาทอ้งถิRน กระทรวงมหาดไทย  ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศกึษาทีRมี
ส่วนรว่มในการเกบ็ขอ้มลู การใหร้หสัคะแนน และการบนัทกึขอ้มลู ไว ้ณ โอกาสนีM    
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ผลการประเมิน PISA 2012 

บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
.................................................................................................................................................... 

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  

1. PISA เป็นโครงการประเมนิผลนักเรยีนนานาชาตทิีRมปีระเทศสมาชกิ OECD  และประเทศ
นอกกลุ่มสมาชกิ OECD ซึRงเรยีกว่า ประเทศร่วมโครงการ (Partner countries)  มวีตัถุประสงคเ์พืRอ
ต้องการหาตวัชีMวดัคุณภาพการศกึษาให้แก่ประเทศสมาชกิในโครงการ  โดยมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดบั
นโยบาย และผูป้ฏบิตั ิ PISA ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากเป็นตวัแทนของประชากร  ใน PISA 2012 
มนีักเรยีนกลุ่มตวัอย่างอายุ 15 ปี  ซึRงถอืว่าเป็นวยัจบการศกึษาภาคบงัคบั ประมาณ 510,000 คน  
จาก 65 ประเทศ และเขตเศรษฐกจิ  สําหรบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่างของไทยมทีั Mงหมด 6,606 คน  
จาก 239 โรงเรยีนของทุกสงักดั  ทั MงนีMระดบัชั MนทีRมนีักเรยีนอายุ 15 ปี  มากทีRสุดของโรงเรยีนไทย 
ไดแ้ก่ ชั MนมธัยมศกึษาปีทีR 4 หรอื ปวช.1 (ประมาณ 75%) รองลงมาคอื ชั MนมธัยมศกึษาปีทีR 3 (ประมาณ 
20%) ทีRเหลอืเป็นนกัเรยีนชั MนมธัยมศกึษาปีทีR 1, 2 และปีทีR 5 หรอื ปวช.2  การสุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีาร
สุ่มแบบเป็นระบบอย่างเคร่งครดั ตามสดัส่วนจาํนวนของนักเรยีนและตามพืMนทีRเพืRอใหไ้ดต้วัแทนทีR
กระจายทั Rวประเทศ  สาํหรบัโรงเรยีนในกลุ่มพเิศษทีRเน้นทางด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เฉพาะกลุ่มโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัเขา้รว่มการประเมนิทุกโรงเรยีน     

2. PISA 2012  มคีณิตศาสตร์เป็นการประเมนิหลกั และมกีารอ่านและวทิยาศาสตร์เป็น 
การประเมนิรอง  ซึRงการประเมนิคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาหลกันีMนับเป็นครั MงทีRสองต่อจาก PISA 2003  
โครงสรา้งการประเมนิประกอบดว้ยหมวดเนืMอหา (Content)  หมวดกระบวนการ (Process)  และ
หมวดความสามารถพืMนฐานทางคณิตศาสตร ์(Fundamental capabilities)  และลกัษณะคําตอบของ
ขอ้สอบทีRตอ้งการมผีสมกนัระหว่างแบบเลอืกตอบ และขอ้สอบทีRใหน้ักเรยีนเขยีนตอบไดอ้ย่างอสิระ 
ซึRงขอ้สอบจะถูกจดัเป็นกลุ่ม ๆ ตามขอ้ความต้นเรืRองทีRเกีRยวข้องกบัสถานการณ์ในชวีติจรงิ  โดย
ขอ้สอบทั Mงหมดต้องใชเ้วลาในการตอบทั Mงหมด 390 นาท ี แต่เนืRองจากนักเรยีนแต่ละคนไม่อาจทํา
ขอ้สอบไดถ้งึหกชั RวโมงครึRง  ขอ้สอบจงึถูกจดัเป็นหมู่ (Clusters) ทีRมคีวามยากง่ายพอกนั แลว้นํามา
จดัเป็นฉบบัทีRมขีอ้สอบคละหมู่กนั จาํนวน 13 ฉบบั  นักเรยีนแต่ละคนจะได้ขอ้สอบต่างฉบบักนั 
ซึRงใชเ้วลาในการทาํขอ้สอบ 2 ชั Rวโมง 
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3. นอกจากประเมนิผลแล้ว PISA 2012 ยงัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามด้วย  มแีบบสอบถาม
ทั MงหมดสีRฉบบั  

� แบบสอบถามนักเรยีนถามเกีRยวกบัด้านภูมหิลงัตวันักเรยีนเอง  บ้าน  โรงเรยีน และ
ประสบการณ์การเรยีน ซึRงใหน้กัเรยีนใชเ้วลา 30 นาทใีนการตอบ 

� แบบสอบถามทีRใหน้กัเรยีนเลอืกทาํอกีสองแบบ ไดแ้ก่ แบบสอบถามเกีRยวกบัความคุน้เคย
และการใชเ้ทคโนโลยกีารสืRอสาร และแบบสอบถามเกีRยวกบัการศกึษาและการเตรยีมตวั
สาํหรบัการงาน (ประเทศไทยไมไ่ดเ้ลอืกทาํแบบสอบถามสองฉบบันี�) 

� แบบสอบถามโรงเรยีน สอบถามผูบ้รหิารโรงเรยีนเกีRยวกบัระบบโรงเรยีน และสิRงแวดลอ้ม
ทางการเรยีน ใชเ้วลาตอบ 20 นาท ี 

� บางประเทศหรอืเขตเศรษฐกจิ เลอืกใชแ้บบสอบถามสาํหรบัพ่อแม่ซึRงขอใหข้อ้มลูเกีRยวกบั
การกําหนดรู้ และบทบาททีRเขา้ไปเกีRยวขอ้งกบัโรงเรยีนของบุตรหลาน การสนับสนุน
ดา้นการเรยีนแก่นักเรยีน และความคาดหวงัด้านการงานอาชพีของนักเรยีนในอนาคต
ในส่วนทีRเกีRยวกบัคณติศาสตร ์(ประเทศไทยไมไ่ดเ้ลอืกทาํแบบสอบถามฉบบันี�) 

4. ประเทศในเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้  นอกจากเกาหลแีละญีRปุ่น ซึRงเป็น
ประเทศสมาชกิ OECD แลว้  มปีระเทศ/เขตเศรษฐกจิทีRเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่  จนี (ซึRงประเมนิใน
สามเขตเศรษฐกิจ คือ ฮ่องกง-จีน มาเก๊า-จนี และเซีRยงไฮ้-จนี)  มาเลเซีย  สิงคโปร์  จนีไทเป 
อนิโดนีเซยี ไทย และเวยีดนาม ซึRงเขา้รว่มโครงการครั Mงแรกในปี 2012  ส่วนอนิเดยีมกีารประเมนิใน
สองเขตเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ หมิาจลัประเทศ และทมฬินาฑ ู

5. PISA รายงานผลการประเมนิเป็นสองแบบหลกั คอื รายงานเป็นคะแนนเฉลีRยเทยีบกบัค่าเฉลีRย 
OECD ซึRงเป็นคะแนนมาตรฐาน  ครั Mงแรกใน PISA 2000 ตั Mงค่าคะแนนเฉลีRยทีRคะแนนมาตรฐาน 500 
(Score points)  ซึRงจะแปรเปลีRยนไปบา้งเลก็น้อยในการประเมนิแต่ละครั Mง ตามคะแนนของประเทศ
ในโครงการ  นอกจากนีM PISA ยงัใหข้อ้มลูทีRมคีวามหมายมากขึMนกว่าคะแนนเฉลีRย โดยรายงานว่า 
นักเรยีนรูเ้รืRองมากน้อยเพยีงใด ในรปูของระดบัความสามารถ (หรอืระดบัสมรรถนะ) 6 ระดบั จาก
ระดบั 1 (ตํRาสุด) จนถงึระดบั 6 (สงูสุด) และกําหนดใหร้ะดบั 2 เป็นระดบัพืQนฐานเบืQองต้น ซึRงเป็น
ระดบัทีRแสดงว่า นักเรยีนเริRมรู้และใช้ประโยชน์จากความรูใ้นชวีติจรงิในอนาคต  จาํนวนนักเรยีน
ทีRระดบัตํRาโดยเฉพาะทีRตํRากว่าระดบั 2 เป็นตวัชีMบอกทีRระบบการศกึษาทั Rวไปเป็นกงัวล เพราะเป็น
ตวัชีMบอกคุณภาพของทุนมนุษยใ์นตลาดแรงงานในอนาคต และชีMนัยถงึความสามารถในการแข่งขนั
ของชาตใินประชาคมโลก 
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ผลการประเมินในภาพรวม 
6. ประเทศ/เขตเศรษฐกจิในเอเชยี ได้แก่ เซีRยงไฮ้-จนี  สงิคโปร ์ ฮ่องกง-จนี  ญีRปุ่น  เกาหล ี 
และมาเก๊า-จนี มผีลการประเมนิอยูใ่นกลุ่มบนสุดทั Mงสามวชิา ซึRงไดแ้ก่  คณิตศาสตร ์ การอ่าน  และ
วทิยาศาสตร ์ส่วนประเทศตะวนัตกทีRอยูใ่นกลุ่มบนสุดทุกวชิาหรอืบางวชิา ไดแ้ก่  ฟินแลนด ์ โปแลนด ์
(การอ่าน, วทิยาศาสตร)์  ลกิเตนสไตน์  สวติเซอรแ์ลนด ์ เนเธอรแ์ลนด ์(คณิตศาสตร)์  เอสโตเนีย  
เวยีดนาม และแคนาดา (วทิยาศาสตร)์  เวยีดนามซึRงเพิRงเขา้ร่วมการประเมนิเป็นครั Mงแรกมคีะแนน
คณติศาสตรแ์ละการอ่านสงูกว่าค่าเฉลีRย OECD  สหราชอาณาจกัรมคีะแนนคณิตศาสตรแ์ละการอ่าน
อยู่ทีRค่าเฉลีRย OECD  สหรฐัอเมรกิามคีะแนนคณิตศาสตรต์ํRากว่าค่าเฉลีRย OECD และวชิาอืRนอยู่ทีR
ค่าเฉลีRย OECD  ส่วนประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี มคีะแนนตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD 
ทั Mงสามวชิา  ทั MงนีMไทยมคีะแนนสงูกว่ามาเลเซยีและอนิโดนีเซยีทุกวชิา   

7. สําหรบัประเทศในเอเชยี อาจจําแนกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํRา กลุ่มสูงคอื มนีักเรยีนทีRมผีล
การประเมนิไม่ถงึระดบัพืMนฐานตํRาสุดทีRควรจะม ี(Minimum requirement) ไม่มาก  ส่วนกลุ่มตํRาคอื 
มนีกัเรยีนกลุ่มนีMในสดัส่วนทีRสงู ดงัสรปุในรปูต่อไปนีM    

รปู 1  รอ้ยละของนกัเรยีนนานาชาตทิีRแสดงสมรรถนะไม่ถงึระดบัพืMนฐาน 
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แนวโน้มผลการประเมินของนักเรียนไทย 

8. แนวโน้มจาก PISA 2009 ผลการประเมนิของนักเรยีนไทยสูงขึMน ทั Mงดา้นคณิตศาสตร ์การอ่าน 
และวทิยาศาสตร ์โดยการอ่านและวทิยาศาสตรส์ูงขึMนอย่างมนีัยสําคญั นับเป็นสญัญาณทีRดทีีRชีMนัยว่า 
การศกึษาไดห้ยดุตกตํRาลงแลว้ อยา่งน้อยกร็ะดบัหนึRง  อย่างไรกต็าม คณิตศาสตรเ์ป็นดา้นทีRเพิRมขึMน
น้อยทีRสุด  ทั MงนีMผลการประเมนิยงัคงตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD ทุกวชิา ซึRงชีMนัยว่า คุณภาพการศกึษา
ของไทยยงัห่างไกลจากความเป็นเลศิ  ความพยายามทีRจะยกระดบัคุณภาพการศกึษายงัคงเป็น
ภารกจิสาํคญัทีRตอ้งดาํเนินต่อไป  

รปู 2  การเปลี
ยนแปลงคะแนนของนกัเรยีนไทยใน PISA 2009 และ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 
9. หากตดิตามแนวโน้มจากการประเมนิครั Mงแรก PISA 2000 จนถงึ PISA 2012 พบว่า ในสามดา้น
ทีRประเมนิ ดา้นวทิยาศาสตรก์บัการอ่านมแีนวโน้มสูงขึMน แต่คณิตศาสตรย์งัคงมแีนวโน้มลดตํRาลงกว่า
ใน PISA 2000  การเพิRมขึMนของคณิตศาสตรม์ขีึMนเฉพาะช่วง PISA 2009 ถงึ PISA 2012 เท่านั Mน 
และทีRสําคญั คณิตศาสตรม์คีะแนนตํRาทีRสุดในบรรดาสามด้านทีRประเมนิ ทั MงนีMมขีอ้สงัเกตทีRสําคญัคอื 
ผลการประเมนิทีRลดตํRาลงทุกวชิาใน PISA 2003 ซึRงครบสามปีหลงัจากการปฏริปูการศกึษาทีRเกดิขึMน
ในปี 1999 (พ.ศ. 2542) และยงัคงลดลงหรอืทรงตวัอยู่อกีสามปีต่อมา แลว้ค่อย ๆ ปรบัตวัสูงขึMนใน
อกีสามปี และหกปีต่อมา  ซึRงเป็นสญัญาณทีRดทีีRแสดงใหเ้หน็ว่า ความตกตํRาไดห้ยดุลงแลว้   
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รปู 3  แนวโน้มผลการประเมนิของนกัเรยีนไทยจาก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 
10. จดุสาํคญัทีRพบจดุหนึRงคอื การลดตํRาลงของนกัเรยีนกลุ่มทีRมผีลการประเมนิสูง แมว้่าเป้าหมาย
หนึRงของการศกึษาคอื ความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา  ซึRงทุกระบบสามารถทําโดยการลดช่องว่าง
ของความแตกต่างระหว่างนักเรยีนกลุ่มสูงกบักลุ่มตํRาใหแ้คบลง  แต่เป้าหมายทีRต้องการคอื การยก 
ระดบันกัเรยีนกลุ่มตํRาใหส้งูขึMน แต่ในระบบการศกึษาไทยกลบัมเีหตุการณ์ทีRนักเรยีนกลุ่มสูงลดตํRาลง
ซึRงเกดิขึMนกบัทุกวชิา  

รปู 4  แนวโน้มทีRลดลงของนกัเรยีนไทยกลุ่มสงูจาก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 
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11. อยา่งไรกต็าม มขีอ้ทีRน่าพงึพอใจทีRนกัเรยีนกลุ่มตํRามผีลการประเมนิสูงขึMนทั Mงสามวชิา แต่ช่องว่าง
ของคะแนนระหว่างกลุ่มสูงกบักลุ่มตํRายงัคงกว้างมากอยู่ โดยมคีวามแตกต่างกนัอยู่ประมาณหนึRง
ระดบั และประเดน็สําคญัคอื การอ่านเป็นด้านที �ผลการประเมินตํ �าสุดทั 5งนักเรียนกลุ่มสูงและ
กลุ่มตํ �า จงึสมควรตอ้งเรง่ดาํเนินการปรบัปรงุในเรืRองนีM 

รปู 5  แนวโน้มทีRสงูขึMนของนกัเรยีนไทยกลุ่มตํRาจาก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 
12. ความแตกต่างระหว่างเพศตามค่าเฉลีRยนานาชาต ิดา้นคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรน์ักเรยีน
ชายมคีะแนนสูงกว่านักเรยีนหญงิ ส่วนด้านการอ่านนักเรยีนหญงิมคีะแนนสูงกว่า  อย่างไรก็ตาม 
นกัเรยีนไทยไมไ่ดม้ผีลการประเมนิเป็นไปตามแนวโน้มนานาชาต ิทั MงนีMเพราะนักเรยีนหญงิมผีลการ
ประเมนิสงูกว่านกัเรยีนชายทั Mงดา้นคณติศาสตร ์การอ่าน และวทิยาศาสตร ์ 

13. ความแตกต่างของนักเรยีนต่างกลุ่มโรงเรยีนมช่ีองว่างกวา้งมาก โดยทั Rวไปทุกระบบการศกึษา
มเีป้าหมายสรา้งความเท่าเทยีมกนัในการศกึษา ซึRงไม่ไดห้มายความถงึโอกาสในการเขา้โรงเรยีน
เท่านั Mน หากแต่หมายถึงความเท่าเทยีมกนัในคุณภาพการศึกษาทีRนักเรยีนได้รบัด้วย แต่สําหรบั
นักเรยีนไทยอายุ 15 ปี พบว่า คะแนนเฉลีRยทุกวชิาของนักเรยีนต่างกลุ่มโรงเรยีน มพีสิยัตั Mงแต่
กลุ่มบนสุดจนถงึตํRาสุดบนสเกลนานาชาต ิ ความแตกต่างของคะแนนของนักเรยีนกลุ่มสูงสุดกบั
กลุ่มตํRาสุดทุกวชิามช่ีองว่างกว้างมากกว่าสองระดบัครึRง หรอืเท่ากบัผลการเรยีนทีRแตกต่างกนัถึง
สามปี  
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ผลการประเมินการรูเ้รื �องคณิตศาสตร ์

14. คะแนนเฉลีRย OECD ของคณิตศาสตร ์ใน PISA 2012  เป็นคะแนนมาตรฐานทีR 494 คะแนน 
สบิประเทศ/เขตเศรษฐกจิทีRมคีะแนนคณิตศาสตรส์ูงสุด  ไดแ้ก่  เซีRยงไฮ้-จนี (613)  สงิคโปร ์(573)  
ฮ่องกง-จนี (561)  จนีไทเป (560)  เกาหล ี(554)  มาเก๊า-จนี (538)  ญีRปุ่น (536)  ลกิเตนสไตน์ (535)  
สวติเซอร์แลนด์ (531) และเนเธอร์แลนด์ (523)  ในบรรดากลุ่มสบิประเทศบนนีMเป็นประเทศ/
เขตเศรษฐกจิในเอเชยีถงึเจด็ประเทศ/เขตเศรษฐกจิ  ซึRงประเทศในเอเชยีรวมทั MงเวยีดนามทีRเพิRง
เขา้รว่มโครงการในปีนีMมคีะแนนสงูกว่าค่าเฉลีRย OECD  ยกเวน้ประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี
ทีRมคีะแนนตํRากว่าค่าเฉลีRย  

15. นกัเรยีนไทยมคีะแนนเฉลีRย 427 คะแนน  ซึRงตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD เกอืบถงึหนึRงระดบั  และ
เมืRอเรยีงตามคะแนนเฉลีRยจะอยูท่ีRตําแหน่งประมาณ 50  ซึRงอยูใ่นกลุ่มเดยีวกบัสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
คาซคัสถาน ชิลี และมาเลเซีย  ประเทศในเอเชียทีRมคีะแนนตํRากว่าไทยเพียงประเทศเดียว คือ 
อนิโดนีเซยี  

16. แนวโน้มคณิตศาสตรข์องนักเรยีนไทย  เมืRอเทยีบกบัการประเมนิคณิตศาสตรท์ีRเป็นวชิาหลกั
ใน PISA 2003 เป็นต้นมา จนถงึ PISA 2009 คะแนนค่อนขา้งคงทีR  แต่ใน PISA 2012 ผลการประเมนิ
มแีนวโน้มสงูขึMน  อย่างไรกต็าม เมืRอเทยีบกบั PISA 2000 ซึRงเป็นการประเมนิครั Mงแรกยงัมแีนวโน้ม
ลดตํRาลง   

รปู 6  แนวโน้มคะแนนคณิตศาสตรจ์าก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 
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แนวโน้มการรู้เรื �องคณิตศาสตรข์องนักเรียนไทยต่างกลุ่มโรงเรียน 

17. คะแนนทีRสูงขึMนนั Mน ส่วนทีRสําคญัถอืไดว้่าเป็นความรบัผดิชอบของกลุ่มโรงเรยีนขยายโอกาส
ในกลุ่มของ สพป. (แต่เนืRองจากในประเมนิครั Mงก่อน ๆ เคยแทนโรงเรยีนกลุ่มนีMว่า สพฐ.1 เพืRอ
ความต่อเนืRองจงึจะเรยีก สพฐ.1 ต่อไปตามเดมิ)  ซึRงมคีะแนนเพิRมสูงขึMนมากทีRสุด เมืRอเปรยีบเทยีบ
กบั PISA 2009 พบว่า กลุ่มนีMมคีะแนนเฉลีRยสูงขึMนถงึหนึRงระดบั  ส่วนกลุ่มทีRมคีะแนนไม่เปลีRยนแปลง 
ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรยีนสาธติ  กลุ่ม สพฐ.2 (หรอืกลุ่มโรงเรยีน สพม.)  โรงเรยีนสงักดักรมการปกครอง
ส่วนท้องถิRนหรอืโรงเรยีนเทศบาล (กศท.)  กลุ่มโรงเรยีนเอกชน (สช.)  ส่วนกลุ่มทีRมคีะแนนลดลง 
ไดแ้ก่ โรงเรยีนในสงักดัของกรุงเทพมหานคร (กทม.)  และกลุ่มโรงเรยีนและวทิยาลยัอาชวีศกึษา 
ทั MงของรฐัและเอกชนซึRงเป็นกลุ่มตํRาสุด จนสมควรทีRระบบการศกึษาจะตอ้งเป็นกงัวล 

รปู 7  การเปลีRยนแปลงคะแนนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนตามกลุม่โรงเรยีนใน PISA 2009 และ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. กลุ่มโรงเรยีนทีRนักเรยีนมคีะแนนคณิตศาสตรส์ูงกว่าค่าเฉลีRย OECD คอื นักเรยีนจากกลุ่ม
โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ซึRงมคีะแนนสูงทีRสุด กบักลุ่มโรงเรยีนสาธติ  ส่วนกลุ่มโรงเรยีนอืRน ๆ 
มคีะแนนตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD ทั Mงหมด  กลุ่มโรงเรยีนขยายโอกาส หรอื สพฐ.1 แมม้คีะแนนเป็น
อนัดบัสามของประเทศ แต่ตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD  ส่วนกลุ่มทีRมคีะแนนตํRาสุดเป็นกลุ่มโรงเรยีนและ
สถาบนัอาชวีศกึษาทั Mงของรฐัและเอกชน  คะแนนเฉลีRยของนักเรยีนไทยมพีสิยัตั Mงแต่กลุ่มบนสุด
จนถงึตํRาสุดบนสเกลนานาชาต ิเปรยีบเทยีบคะแนนกลุ่มโรงเรยีนต่าง ๆ กบัคะแนนเฉลีRยของประเทศ
ในโครงการไดด้งันีM  
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ก. กลุ่มโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั (คะแนน 570) กบักลุ่มโรงเรยีนสาธติ (คะแนน 534) 
ทั Mงสองกลุ่มนีMมคีะแนนเท่ากบัประเทศในกลุ่มสบิประเทศบน (Top ten)  กลุ่มโรงเรยีน
จุฬาภรณราชวทิยาลยัแยกกลุ่มออกมาประเมนิเป็นครั Mงแรก  ส่วนกลุ่มโรงเรยีนสาธติมี
คะแนนคงทีRนับจาก PISA 2009 ทั MงนีMความแตกต่างระหว่างคะแนนของนักเรยีนกลุ่ม
โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยักบัทุกกลุ่ม  แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ข. กลุ่มโรงเรยีนขยายโอกาส หรอื สพฐ.1 (คะแนน 457) กลุ่มนีMมคีะแนนเพิRมสูงขึMนจาก 
PISA 2009  มากทีRสุดถงึหนึRงระดบั  คะแนนเฉลีRยของ สพฐ.1 ใกลเ้คยีงกบัคะแนนเฉลีRย
ของประเทศกรซีและเซอรเ์บยี 

ค. กลุ่มโรงเรยีน สพม. หรอื สพฐ.2 (คะแนน 440)  คะแนนเพิRมสูงขึMนจาก PISA 2009 
เพยีง 8 คะแนน  มคีะแนนเฉลีRยประมาณเท่ากบัประเทศไซปรสั และใกลเ้คยีงกบัประเทศ
ตุรก ีโรมาเนีย และบลัแกเรยี 

ง. กลุ่มโรงเรยีนสามญั เอกชน (คะแนน 418) คะแนนไม่เปลีRยนแปลงเมืRอเทยีบกบั PISA 
2009 และมคีะแนนเฉลีRยประมาณเท่ากบัประเทศมาเลเซยีและชลิ ี

จ. โรงเรยีน กศท. (คะแนน 406) คะแนนไม่เปลีRยนแปลงจาก PISA 2009 และ กทม. 
(คะแนน 400) คะแนนลดลง 14 คะแนน จาก PISA 2009 คะแนนใกลเ้คยีงกบัประเทศ
เมก็ซโิก มอนเตเนโกร อุรกุวยั และคอสตารกิา  

ฉ. กลุ่มวทิยาลยัอาชวีศกึษาของรฐั (คะแนน 389) และโรงเรยีน/วทิยาลยัอาชวีศกึษาของ
เอกชน (คะแนน 369)  มคีะแนนลดลง 4 และ 26 คะแนน ตามลําดบั ซึRงเท่ากบักลุ่มทีRมี
คะแนนตํRาทีRสุดบนสเกลนานาชาต ิเช่น เปร ูอนิโดนีเซยี กาตาร ์โคลอมเบยี เป็นตน้  

 

ระดบัความสามารถหรือระดบัความรู้และทกัษะคณิตศาสตร ์

19. เนืRองจากคะแนนเฉลีRยอาจจะให้ขอ้มลูทีRเป็นประโยชน์ได้ไม่มากนัก  PISA จงึรายงานเป็น
ระดบัความสามารถหรอืระดบัความรูแ้ละทกัษะคณิตศาสตร ์ ขอ้มูลสรุปได้ดงันีM  นักเรยีนไทยรู้
คณติศาสตรถ์งึระดบัสงูสุด โดยเฉลีRยมเีพยีงรอ้ยละ 0.5 ในขณะทีRเซีRยงไฮ-้จนีมคี่าเฉลีRยถงึรอ้ยละ 31 
และสงิคโปรม์รีอ้ยละ 19  แต่นักเรยีนไทยทีRรูค้ณิตศาสตรไ์ม่ถงึระดบัพืMนฐานทีRควรจะม ี(Minimum 
requirement) นั Rนคอื ไมถ่งึระดบั 2 ยงัมมีากเกนิไป โดยมถีงึรอ้ยละ 50 ซึRงมากกว่าค่าเฉลีRย OECD 
(ทีRมคี่าเฉลีRยรอ้ยละ 23) เกนิหนึRงเท่าตวั  ในขณะทีRเซีRยงไฮ-้จนีมนีักเรยีนทีRรูค้ณิตศาสตรไ์ม่ถงึระดบั 
พืMนฐานเพยีงรอ้ยละ 4 และสงิคโปรม์เีพยีงรอ้ยละ 8 เท่านั Mน 
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20. นกัเรยีนไทยทีRรูค้ณติศาสตรไ์มถ่งึระดบัพืMนฐาน แมจ้ะมสีดัส่วนลดลงจาก PISA 2009 บา้งแต่
กล็ดลงเพยีงเลก็น้อย กล่าวคอื ลดลงจากรอ้ยละ 53 เป็นรอ้ยละ 50 ซึRงยงัคงเป็นสดัส่วนทีRสูงเกนิไป 
เพราะมมีากกว่าค่าเฉลีRย OECD เกนิเท่าตวั สดัส่วนนักเรยีนทีRมคีวามรูแ้ละทกัษะคณิตศาสตรไ์ม่ถงึ
ระดบัพืMนฐานหรอืระดบัตํRาสุดทีRควรจะม ีเป็นตวัเลขทีRระบบการศกึษาโดยทั Rวไปใหค้วามสําคญัมาก 
เพราะชีMนัยถงึศกัยภาพของพลเมอืงในอนาคต  ประเทศไทยมนีักเรยีนทีRรูค้ณิตศาสตรไ์ม่ถงึระดบั 
พืMนฐานมากเกนิไป  เรยีงตามลําดบัจากกลุ่มทีRมมีากทีRสุด คอื นักเรยีนสายอาชวีศกึษา (เอกชน 82% 
รฐับาล 70%)  กทม. (65%)  กศท. (57%)  สช. (54%)  สพฐ. 2 (42%) และ สพฐ.1 (35%)  
ส่วนกลุ่มโรงเรยีนสาธติและกลุ่มโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยัมสีดัส่วนทีRถอืว่าน่าพงึพอใจ เพราะ
มเีพยีง 9% และ 2% ตามลําดบั  การทีRนักเรยีนกลุ่มตํRามจีํานวนมากส่วนหนึRงชีMนัยว่า นักเรยีน
กลุ่มตํRานีMไดถู้กละเลยจากระบบการศกึษา  

21. นักเรยีนไทยทีRรูค้ณิตศาสตรไ์ม่ถงึระดบั 2 และทีRระดบั 2 มมีากกว่าค่าเฉลีRย OECD ส่วน
นักเรยีนทีRรูค้ณิตศาสตรส์ูงกว่าระดบั 2 มน้ีอยกว่าค่าเฉลีRย OECD โดยเฉพาะทีRระดบั 4 ขึMนไป 
แตกต่างกนัในช่องว่างทีRกวา้งมาก  

รปู 8  รอ้ยละของนกัเรยีนไทยทีRรูเ้รืRองคณิตศาสตรร์ะดบัต่าง ๆ เทยีบกบัค่าเฉลีRย OECD 
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22. นักเรยีนทีRรูค้ณิตศาสตรถ์งึระดบัสูง (ระดบั 5 และระดบั 6 รวมกนั) ซึRงถอืว่าอยู่ในระดบัทีR
น่าพงึพอใจมเีฉพาะกลุ่มโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั เพราะมถีงึ 31% (ระดบั 5 ม ี24.2%  และ
ระดบั 6 ม ี6.9%) กบักลุ่มโรงเรยีนสาธติม ี20% (ระดบั 5 ม ี15.6% และระดบั 6 ม ี4.5%)  ส่วน
กลุ่มโรงเรยีนทีRยกระดบัสูงขึMนเป็นโรงเรยีนกลุ่ม สพป. (สพฐ.1) จากทีRไม่เคยมนีักเรยีนทีRระดบัสูง 
แต่ในปีนีMมถีงึระดบัสูงเกอืบ 6% และมนีักเรยีนทีRระดบัสูงสุด (ระดบั 6) ถงึ 1.2%  ส่วนกลุ่ม สพม. 
(สพฐ.2) มนีกัเรยีนทีRระดบัสงู 3% แต่ทีRระดบั 6 มตีํRากว่า 1%  กลุ่มโรงเรยีนเอกชน (สช.) มนีักเรยีน
ทีRระดบัสงูประมาณ 2% ส่วนกลุ่มอืRน ๆ มน้ีอยมากจนถอืว่าไมม่เีลย 

23. การรายงานผลการประเมนิตามพืMนทีRภาคภูมศิาสตร ์ขอ้มลูชีMว่า ในขณะทีRระบบต่างเป็นกงัวล
กบัผลการประเมนิของนักเรยีนจากภาคใต้และภาคอสีาน  แต่ขอ้มลูของ PISA 2012 ชีMว่า นักเรยีน
จากพืMนทีRภาคกลางทีRไม่รวมกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมผีลการประเมนิตํRาทีRสุด (ใกล้เคยีงกบัภาค
อสีานตอนล่าง) 

 

แนวโน้มการรู้เรื �องคณิตศาสตรข์องนักเรียนไทยต่างพื5นที � 

24. แนวโน้มจาก PISA 2009 พบว่า กลุ่มทีRมคีะแนนลดลงเป็นนักเรยีนกลุ่มทีRเคยมคีะแนนสูง 
นั Rนคอื นักเรยีนจากเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล กบันักเรยีนจากภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง
มคีะแนนคงทีR นอกนั Mนทุกกลุ่มมคีะแนนเพิRมขึMน  อย่างไรกต็าม จากทีRรายงานขา้งต้นแลว้ว่า คะแนน
ทีRเพิRมขึMนแมจ้ะเป็นตามภมูภิาคกเ็ป็นความรบัผดิชอบของกลุ่ม สพฐ.1 มากกว่ากลุ่มอืRน 

รปู 9  การเปลีRยนแปลงคะแนนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนตามพืMนทีRใน PISA 2009 และ PISA 2012 
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25. ถ้าดูแนวโน้มจากการประเมนิใน PISA 2003 ทีRมคีณิตศาสตรเ์ป็นการประเมนิหลกั พบสิRงทีR
ระบบการศกึษาตอ้งกงัวล คอื นกัเรยีนกลุ่มสงูกลบัมคีะแนนลดลง นั Rนคอื นกัเรยีนจากเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลมคีะแนนลดลงมาก กลุ่มทีRมคีะแนนลดลงมากทีRสุดเมืRอเทยีบกบั PISA 2003 เป็น
นักเรยีนจากภาคกลางซึRงลดลงมาตํRากว่านักเรยีนจากภาคอสีานตอนล่างเลก็น้อย นักเรยีนกลุ่มทีRมี
คะแนนเพิRมขึMนมากเป็นนักเรยีนจากภาคอีสานตอนบน รองลงมาเป็นภาคตะวนัตก ซึRงเพิRมขึMน
จนกระทั Rงมคีะแนนสูงกว่านักเรยีนจากเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ใน PISA 2012  นอกนั Mนกลุ่มอืRน
มคีะแนนเพิRมขึMนจาก PISA 2003 แมจ้ะเพิRมขึMนไม่มากนัก (ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคใต ้และตะวนัออก) ส่วนนกัเรยีนจากภาคอสีานตอนล่างมคีะแนนตํRาไมเ่ปลีRยนแปลง 

รปู 10  การเปลีRยนแปลงคะแนนคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนตามพืMนทีRใน PISA 2003 และ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรู้เรื �องคณิตศาสตรห์มวดต่าง ๆ ของนักเรียนไทย  

26. หมวดเนื5 อหาคณิตศาสตร ์ประกอบด้วยสีRด้าน  โดยเฉลีRยนักเรยีนไทยมจีุดอ่อนทีRสุดด้าน
การเปลี �ยนแปลงและความสมัพนัธ์  รองลงมาเป็นดา้นปรมิาณ สองดา้นนีMมคีะแนนตํRากว่าค่าเฉลีRย
ประเทศ  ส่วนด้านปรภิูมแิละรูปทรงสามมติ ิกบัด้านความไม่แน่นอนและข้อมูล มคีะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลีRยประเทศ   

 

 

380

400

420

440

460

480

PISA 2003 PISA 2012

กทม.+ กลาง เหนือบน เหนือล่าง อสีานบน
อสีานล่าง ใต้ ตะวนัออก ตะวนัตก

คะแนนคณิตศาสตร์



 

ผลการประเมิน PISA 2012 บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร  13 
 

27. หมวดกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ค่าเฉลีRยนักเรยีนไทยมจีุดอ่อนทีRสุดในกระบวนการ
การคดิวธิกีาร หรอืการคดิใหเ้ป็นคณิตศาสตร ์นั Rนคอื การคดิถงึปญัหาตามสถานการณ์ในบรบิทให้
เป็นวธิกีารทางคณิตศาสตร ์ แต่นักเรยีนจากกลุ่มโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยัและโรงเรยีนสาธติ
มจีุดอ่อนด้านการตคีวาม ซึRงส่วนมากเป็นการตคีวาม แปลความผลลพัธ์ทางคณิตศาสตร ์มาเป็น
ผลการแกป้ญัหาของโลกในชวีติประจาํวนั ซึRงโรงเรยีนทั Mงสองกลุ่มมจีดุอ่อนเหมอืนกนั 

 

ความแตกต่างระหว่างเพศด้านคณิตศาสตร ์

28. ความแตกต่างทางคณติศาสตรร์ะหว่างนกัเรยีนชายกบันักเรยีนหญงิ เป็นประเดน็ทีRนานาชาติ
ใหค้วามสนใจมากเรืRองหนึRงเพราะทั Mงสองเพศต่างเป็นองคป์ระกอบของการพฒันาเศรษฐกจิในสงัคม
หนึRง ๆ ในอดตีพบว่า นกัเรยีนชายมคีวามสามารถสูงกว่านักเรยีนหญงิ ซึRงช่องว่างของความแตกต่าง
กว้างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิRงในสงัคมแบบตะวนัตกจนนําไปสู่สมมตฐิานว่าเป็นเพราะปจัจยัทาง
ชวีวทิยา (เช่น การเจรญิของสมองซกีซ้าย-ขวา)  อย่างไรก็ตามแนวโน้มในระยะหลงัขอ้มูลเริRม
เปลีRยนไปทั Mงในดา้นช่องว่างทีRแคบลงหรอืทศิทางของความแตกต่างทีRโน้มเอยีงไปทางนกัเรยีนหญงิ 

29. PISA 2012 พบว่า ค่าเฉลีRยในระดบันานาชาต ินกัเรยีนชายมคีะแนนสูงกว่านักเรยีนหญงิ (11 
คะแนน) แต่ความแตกต่างไม่เป็นทศิทางเดยีวเหมอืนอย่างทีRเคยเป็นในอดตี ทั MงนีMมหีลายประเทศทีR
นกัเรยีนหญงิมคีะแนนสงูกว่า โดยมากเป็นประเทศรว่มโครงการทีRไมใ่ช่สมาชกิ OECD  

30. สําหรบันักเรยีนไทย ความแตกต่างระหว่างเพศใน PISA 2012 มผีลตรงกนัขา้มกบัค่าเฉลีRย
นานาชาติ นักเรยีนหญิงมคีะแนนคณิตศาสตร์เฉลีRยสูงกว่านักเรยีนชายอย่างมนีัยสําคญั โดยมี
ช่องว่างของความแตกต่าง (คะแนนนักเรยีนชาย – คะแนนนักเรยีนหญงิ) -14 คะแนน และนักเรยีน
หญงิมคีะแนนสงูกว่าในหมวดเนืMอหาทุกดา้น และหมวดกระบวนการทุกกระบวนการ  

31. นกัเรยีนไทยทีRมคีะแนนตํRาเกนิไปจนจดัระดบัไม่ได ้(ไม่ถงึระดบั 1) เป็นนักเรยีนชายมากกว่า
นักเรยีนหญงิ (ชาย 22% และหญงิ 17%) ส่วนนักเรยีนทีRรูค้ณิตศาสตรไ์ม่ถงึระดบั 2 เป็นนักเรยีน
ชาย 54% และนักเรยีนหญงิ 46% สําหรบัสดัส่วนของนักเรยีนทีRรูค้ณิตศาสตรท์ีRระดบัสูงไม่แตกต่าง
กนั  



 

14 ผลการประเมิน PISA 2012 บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 

 

ผลการประเมินการรูเ้รื �องการอ่าน   

32. การอ่านเป็นการประเมนิรองใน PISA 2012  เซีRยงไฮ้-จนีมคีะแนนสูงสุด สบิประเทศ/เขต
เศรษฐกจิทีRมคีะแนนสงูสุดเรยีงตามลาํดบัดงันีM เซีRยงไฮ-้จนี (570)  ฮ่องกง-จนี (545)  สงิคโปร ์(542)  
ญีRปุ่น (538)  เกาหล ี(536)  ฟินแลนด์ (524)  ไอร์แลนด์ (523)  จนีไทเป (523)  แคนาดา (523)  
และโปแลนด ์(518)     

33. นักเรยีนไทยมคีะแนนเฉลีRยการอ่าน 441 คะแนน มสีญัญาณทางบวกทีRชีMว่า การอ่านของ
นกัเรยีนไทยหยดุตกตํRาลง นับจาก PISA 2009 นักเรยีนไทยกม็คีะแนนเฉลีRยสูงขึMนอย่างมนีัยสําคญั 
(21 คะแนน)  แมก้ระนั Mนกต็ามคะแนนยงัตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD เกอืบหนึRงระดบั  และอยู่ในกลุ่ม
เดยีวกบันกัเรยีนจากเซอรเ์บยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ชลิ ีคอสตารกิา โรมาเนีย และบลัแกเรยี  

34. นักเรยีนทีRมกีารอ่านระดบัตํRาหรอืไม่ถงึระดบัพืMนฐานจากประเทศ/เขตเศรษฐกจิในเอเชยี 
อาจแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มประเทศทีRมนีักเรยีนทีRระดบัตํRาน้อย ไดแ้ก่ ประเทศเอเชยีทีRมคีะแนน
สูง เช่น เซีRยงไฮ-้จนี ฮ่องกง-จนี เกาหล ีเวยีดนาม ญีRปุ่น และสงิคโปร ์มอียู่ในช่วงรอ้ยละ 3 – 10 
เท่านั Mน และค่าเฉลีRย OECD อยู่ทีR 18%  ส่วนกลุ่มประเทศทีRมนีักเรยีนระดบัตํRามาก ได้แก่ ไทย 
มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี เรยีงลาํดบัตามสดัส่วนทีRมน้ีอยทีRสุดจนถงึมากทีRสุด  

รปู 11  รอ้ยละของนกัเรยีนนานาชาตทิีRแสดงสมรรถนะการอ่านไม่ถงึระดบัพืMนฐาน 
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35. นักเรยีนไทยกลุ่มทีRมกีารอ่านตํRากว่าระดบัพืMนฐาน (ไม่ถงึระดบั 2) ยงัคงมอียู่ถงึหนึRงในสาม 
(33%) ซึRงมากกว่าค่าเฉลีRยนานาชาต ิแต่กถ็อืไดว้่า เป็นสญัญาณทีRดเีพราะนักเรยีนกลุ่มทีRมกีารอ่าน
ตํRามสีดัส่วนลดลง 6% จาก PISA 2009 อย่างไรกต็ามสดัส่วนนีMยงัคงมากเกนิไป เพราะประเทศ
เอเชยีทีRมคีะแนนสงู เช่น เซีRยงไฮ-้จนีมสีดัส่วนน้อยทีRสุด (3%)  ฮ่องกง-จนี (7%)  เกาหล ี(8%)  และ
สงิคโปร ์ญีRปุน่ และเวยีดนามมสีดัส่วนใกลเ้คยีงกนั (10%)  

36. นักเรยีนไทยทีRมคีวามสามารถในการอ่านตั Mงแต่ระดบัพืMนฐานขึMนไป มปีระมาณสองในสาม 
(67%)  ซึRงมสีดัส่วนเพิRมขึMนจาก PISA 2009 ทีRมมีากกว่าครึRงเพยีงเลก็น้อย (57%)  แต่ประเทศ
เอเชยีทีRมคีะแนนกลุ่มบนสุด เช่น เซีRยงไฮ-้จนี ฮ่องกง-จนี สงิคโปร ์ญีRปุ่น และเกาหล ีมถีงึรอ้ยละ 90 
ขึMนไป และค่าเฉลีRย OECD อยูท่ีR 82%   

37. นักเรยีนไทยทีRมคีวามสามารถในการอ่านสูงกว่าระดบัพืMนฐานมปีระมาณหนึRงในสาม (31%)  
ในขณะทีRประเทศเอเชยีทีRมคีะแนนสูง เช่น เซีRยงไฮ้-จนี ฮ่องกง-จนี สงิคโปร์ ญีRปุ่น และเกาหล ีมี
นักเรยีนทีRสูงกว่าระดบัพืMนฐานขึMนไปมากกว่านักเรยีนไทยอย่างน้อยสองเท่า กล่าวคอื อยู่ในช่วง
รอ้ยละ 86 ถงึ 73 

38. ความสามารถในการอ่านทีRระดบัสูง (ระดบั 5 และ 6)  เกอืบไม่มนีักเรยีนไทยทีRมคีวามสามารถ
อยู่ในระดบันีM (0.9%)  ในขณะทีRประเทศเอเชยีทีRมคีะแนนสูงมนีักเรยีนกลุ่มนีMในสดัส่วนสูง เช่น 
เซีRยงไฮ-้จนี (25%) ฮ่องกง-จนี (17%) สงิคโปร ์(21%) ญีRปุ่น (18%) เกาหล ี(14% ) และเวยีดนาม 
(5%) 

 

แนวโน้มการรู้เรื �องการอ่านของนักเรียนไทยต่างกลุ่มโรงเรียน 

39. กลุ่มโรงเรยีนทีRนกัเรยีนมคีะแนนการอ่านสูงกว่าค่าเฉลีRย OECD คอื นักเรยีนจากกลุ่มโรงเรยีน
จุฬาภรณราชวทิยาลยั กบักลุ่มโรงเรยีนสาธติ  ส่วนโรงเรยีนกลุ่มอืRน ๆ มคีะแนนตํRากว่าค่าเฉลีRย 
OECD ทั Mงหมด ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรยีน สพฐ.2 โรงเรยีนเอกชน (สช.) โรงเรยีนเทศบาล (กศท.) โรงเรยีน
ขยายโอกาส (สพฐ.1) โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.) วทิยาลยัอาชวีศกึษาของรฐั และ
โรงเรยีน/วทิยาลยัอาชวีศกึษาของเอกชน ตามลาํดบั 

40. คะแนนเฉลีRยการอ่านของนกัเรยีนไทย มพีสิยัตั Mงแต่กลุ่มบนสุดจนถงึตํRาสุดบนสเกลนานาชาต ิ
นักเรยีนไทยกลุ่มคะแนนสูงสุดกบักลุ่มคะแนนตํRาสุดมช่ีองว่างกว้างมากกว่าสองระดบัครึRง หรอื
เท่ากบัการเรยีนทีRแตกต่างกนัถงึสามปี  
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41. เปรยีบเทยีบคะแนนกลุ่มโรงเรยีนต่าง ๆ กบัคะแนนเฉลีRยของประเทศในโครงการไดด้งันีM  

ก. กลุ่มโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั (คะแนน 554) กบักลุ่มโรงเรยีนสาธติ (คะแนน 526) 
ทั Mงสองกลุ่มนีMมคีะแนนเท่ากบัประเทศในกลุ่มสบิประเทศบน (Top ten)  สําหรบักลุ่ม
โรงเรยีนสาธติมคีะแนนคงทีRเมืRอเทยีบกบั PISA 2009 

ข. กลุ่มโรงเรยีน สพม. หรอื สพฐ.2 (คะแนน 460) มคีะแนนเพิRมขึMน 24 คะแนน จาก PISA 
2009 และมคีะแนนเฉลีRยใกลเ้คยีงกบัสาธารณรฐัสโลวคั 

ค. กลุ่มโรงเรยีนสามญั เอกชน (คะแนน 437) คะแนนเพิRมขึMน 10 คะแนน จาก PISA 2009 
และมคีะแนนเฉลีRยใกลเ้คยีงกบัโรมาเนีย และบลัแกเรยี  

ง. กลุ่มโรงเรยีน กศท. (คะแนน 425) คะแนนเพิRมขึMน 22 คะแนน และมคีะแนนเฉลีRยใกลเ้คยีง
กบัเมก็ซโิก และมอนเตเนโกร 

จ. กลุ่มโรงเรยีนขยายโอกาส หรอื สพฐ.1 (คะแนน 422) คะแนนเพิRมขึMนถงึ 41 คะแนน  จาก 
PISA 2009 ซึRงเป็นกลุ่มทีRมคีะแนนเพิRมขึMนมากทีRสุด แต่เนืRองจากคะแนนการอ่านกลุ่มนีM
เคยตํRามาก แมค้ะแนนจะเพิRมขึMนมาก แต่ก็ยงัไม่สูงเมืRอเทยีบกบักลุ่มอืRน  กลุ่ม สพฐ.1 
มคีะแนนเฉลีRยใกลเ้คยีงกบัเมก็ซโิก และมอนเตเนโกร 

ฉ. โรงเรยีน กทม. (คะแนน 407) คะแนนลดลง 4 คะแนน และมคีะแนนเฉลีRยใกลเ้คยีงกบั
บราซลิ ตูนิเซยี โคลอมเบยี เป็นตน้   

ช. กลุ่มทีRมคีะแนนตํRาสุดเป็นกลุ่มโรงเรยีนและวทิยาลยัอาชวีศกึษาทั Mงของรฐัและเอกชน 
กลุ่มวทิยาลยัอาชวีศกึษาของรฐั (คะแนน 397) เพิRมขึMนเพยีง 3 คะแนน ซึRงไม่มนีัยสําคญั
ทางสถติ ิจงึถอืว่าไมเ่ปลีRยนแปลง  และโรงเรยีน/วทิยาลยัอาชวีศกึษาของเอกชน (คะแนน 
383) ลดลง 20 คะแนน กลุ่มนีMมคีะแนนเท่ากบักลุ่มทีRมคีะแนนตํRาทีRสุดบนสเกลนานาชาต ิ
เช่น มาเลเซยี อนิโดนีเซยี อารเ์จนตนิา แอลเบเนีย เปร ูกาตาร ์เป็นตน้  
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แนวโน้มการรู้เรื �องการอ่านของนักเรียนไทย 

42. ความแตกต่างระหว่างนักเรยีนกลุ่มสูงกบักลุ่มตํRาในการประเมนิการอ่านครั Mงแรก (PISA 2000) 
มช่ีองว่างกว้างมาก แต่ช่องว่างค่อย ๆ แคบลงตามเวลาจนแตกต่างกนัไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม 
ส่วนหนึRงของช่องว่างทีRแคบลงนั MนเกดิจากการทีRนักเรยีนกลุ่มสูงมผีลการประเมนิลดตํRาลงเขา้มา
ใกล้กบักลุ่มตํRาซึRงเป็นสิRงทีRไมค่วรเกดิขึMน 

รปู 12  แนวโน้มคะแนนการอ่านของนกัเรยีนไทยกลุ่มสงูและกลุ่มตํRาจาก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 
43. แนวโน้มจาก PISA 2009 กลุ่มโรงเรยีนทีRมคีะแนนการอ่านเพิRมสูงขึMนเรยีงลําดบัตามคะแนนทีR
สงูขึMน ไดแ้ก่ กลุ่ม สพฐ.2  กลุ่ม สพฐ.1  กลุ่ม กศท. และกลุ่มโรงเรยีน สช. นอกนั MนคงทีRหรอืลดลง  

 

ความแตกต่างระหว่างเพศด้านการอ่าน  

44. คะแนนการอ่านของนักเรยีนหญงิ (คะแนน 465) สูงกว่านักเรยีนชาย (คะแนน 410) ถงึ 55 
คะแนน ซึRงมากกว่าครึRงระดบั  ความแตกต่างในครั MงนีMมช่ีองว่างกวา้งมากกว่า PISA 2009  ซึRงครั Mงนั Mน
ช่องว่างเป็น 38 คะแนน ทั MงนีMแมว้่าทั Mงสองกลุ่มมคีะแนนสูงขึMนจาก PISA 2009  แต่นักเรยีนหญงิมี
คะแนนเพิRมขึMน 27 คะแนน ส่วนนักเรยีนชายเพิRมขึMนเพยีง 10 คะแนน  สําหรบันักเรยีนทีRมกีารอ่าน
ไม่ถึงระดบัพืMนฐาน เป็นนักเรยีนชาย 49% ส่วนนักเรยีนหญงิมน้ีอยกว่าครึRงของนักเรยีนชาย คอื 
21%  
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ผลการประเมินการรูเ้รื �องวิทยาศาสตร ์ 

45. ผลการประเมนิวทิยาศาสตรใ์นระดบันานาชาต ิปรากฏว่า คะแนนสบิอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ประเทศ/
เขตเศรษฐกจิ เซีRยงไฮ-้จนี (580) ฮ่องกง-จนี (555) สงิคโปร ์ (551) ญีRปุ่น (547) ฟินแลนด ์ (545) 
เอสโตเนีย (541) เกาหล ี(538) เวยีดนาม (528) โปแลนด์ (526)  และแคนาดาและลกิเตนสไตน์ 
(525)  ซึRงปรากฏว่า ในสบิอนัดบัแรกเป็นประเทศ/เขตเศรษฐกจิในเอเชยี 6 ประเทศ/เขตเศรษฐกจิ 

46. คะแนนเฉลีRยวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนไทยคอื 444 คะแนน เพิRมสูงขึMนจาก PISA 2009 
(คะแนน 425) อย่างมนีัยสําคญั เมืRอเทยีบกบั PISA 2000 ก็พบว่า มแีนวโน้มสูงขึMน ดงัรูป 13  
อย่างไรก็ตาม คะแนนยงัคงตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD มากกว่าครึRงระดบั 

รปู 13  แนวโน้มคะแนนวทิยาศาสตรจ์าก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 
47. นักเรยีนทีRมผีลการประเมนิการรูเ้รืRองวทิยาศาสตรร์ะดบัตํRาซึRงไม่ถงึระดบัพืMนฐาน  ในบรรดา 
11 ประเทศ/เขตเศรษฐกจิในเอเชยี อาจแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มทีRมนีักเรยีนระดบัตํRามากกว่า
ค่าเฉลีRย OECD (18%) มสีามประเทศ ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี (67%) มาเลเซยี (46%) และไทย (34%) 
นอกนั Mนมน้ีอยกว่าค่าเฉลีRย OECD ประเทศในเอเชยีทีRมนีักเรยีนระดบัตํRาน้อยทีRสุด ไดแ้ก่ เซีRยงไฮ-้จนี 
(3%) ฮ่องกง-จนี (6%) เกาหลแีละเวยีดนาม (7%) ญีRปุ่น (8%) มาเก๊า-จนี (9%) และ จนีไทเปและ
สงิคโปร ์(10%)  
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48. นักเรยีนไทยกลุ่มทีRรูว้ทิยาศาสตรต์ํRากว่าระดบัพืMนฐานยงัคงมอียู่ถงึหนึRงในสาม (34%) ซึRง
มากกว่าค่าเฉลีRยนานาชาต ิแต่ก็ถอืได้ว่า เป็นสญัญาณทีRดเีพราะนักเรยีนกลุ่มทีRมรีะดบัสมรรถนะ
วทิยาศาสตรต์ํRามสีดัส่วนลดลงจาก PISA 2009 ถงึ 9%  อย่างไรกต็ามสดัส่วนนีMยงัคงมากเกนิไป 
เพราะประเทศเอเชยีกลุ่มคะแนนสงูมนีกัเรยีนกลุ่มตํRาน้อยมาก 

49. นักเรยีนไทยกลุ่มทีRรูว้ทิยาศาสตรถ์งึระดบัพืMนฐานขึMนไปมปีระมาณสองในสาม  ซึRงมสีดัส่วน
เพิRมขึMนจาก PISA 2009 ประมาณ 10%  (ส่วนประเทศเอเชยีทีRมคีะแนนสูง เช่น เซีRยงไฮ-้จนี ฮ่องกง-
จนี สงิคโปร ์ญีRปุ่น เกาหล ีมถีงึรอ้ยละ 90 ขึMนไป)  ในจาํนวนนีMเป็นนักเรยีนไทยทีRรูว้ทิยาศาสตรส์ูง
กว่าระดบัพืMนฐานประมาณ 29% และมนีักเรยีนทีRรูว้ทิยาศาสตรท์ีRระดบัสูง (ระดบั 5 และ 6) เพยีง 
1%  ในขณะทีRประเทศเอเชยีทีRมคีะแนนสูงมนีักเรยีนกลุ่มนีMในสดัส่วนสูง เช่น เซีRยงไฮ-้จนี (27%) 
สงิคโปร ์(23%) ญีRปุน่ (18%) ฮ่องกง-จนี (17%) เกาหล ี(12%) และเวยีดนาม (8%) 

 

แนวโน้มการรู้เรื �องวิทยาศาสตรข์องนักเรียนไทยต่างกลุ่มโรงเรียน 

50. กลุ่มโรงเรยีนทีRนักเรยีนมคีะแนนวทิยาศาสตรส์ูงกว่าค่าเฉลีRย OECD คอื นักเรยีนจากกลุ่ม
โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยักบักลุ่มโรงเรยีนสาธติ  นอกจากนั Mน มคีะแนนตํRากว่าค่าเฉลีRย OECD 
ทั Mงหมด ได้แก่ กลุ่มโรงเรยีน สพฐ.1  สพฐ.2  โรงเรยีนเอกชน (สช.)  โรงเรยีนเทศบาล (กศท.)  
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร (กทม.) วทิยาลยัอาชวีศกึษาของรฐั และโรงเรยีน/วทิยาลยัอาชวีศกึษา
ของเอกชน ตามลาํดบั 

51. คะแนนเฉลีRยวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนไทยมพีสิยัตั Mงแต่กลุ่มบนสุดจนถึงตํRาสุดบนสเกล
นานาชาติ นักเรยีนไทยกลุ่มคะแนนสูงสุดกบักลุ่มตํRาสุดมชี่องว่างกว้างมากกว่าสองระดบัครึRง 
เช่นเดยีวกบัการอ่าน และคณิตศาสตร์ ซึRงเท่ากบันักเรยีนทีRมกีารเรยีนทีRแตกต่างกนัถึงสามปี  

52. เปรยีบเทยีบคะแนนกลุ่มโรงเรยีนต่าง ๆ กบัคะแนนเฉลีRยของประเทศต่าง ๆ ในโครงการไดด้งันีM  

ก. กลุ่มโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั (คะแนน 565) กบักลุ่มโรงเรยีนสาธติ (คะแนน 533) 
ทั Mงสองกลุ่มนีMมคีะแนนเท่ากบัประเทศในกลุ่มสบิประเทศบน (Top ten)  ทั MงนีMกลุ่มโรงเรยีน
สาธติมคีะแนนเฉลีRยไม่เปลีRยนแปลงเมืRอเทยีบกบั PISA 2009  ส่วนกลุ่มโรงเรยีนจุฬาภรณ 
ราชวทิยาลยัเพิRงมกีารแยกกลุ่มประเมนิผลเป็นครั Mงแรกใน PISA 2012  
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ข. กลุ่มโรงเรยีน สพป. หรอื สพฐ.1 (คะแนน 472)  กลุ่มนีMมคีะแนนเพิRมขึMนจาก PISA 2009 
มากทีRสุดถงึ 77 คะแนน หรอืมากกว่าหนึRงระดบั และมคีะแนนใกล้เคยีงกบัสาธารณรฐั
สโลวกั ไอซแ์ลนด ์อสิราเอล และกรซี  

ค. กลุ่มโรงเรยีน สพม. หรอื สพฐ.2 (คะแนน 456)  กลุ่มนีMมคีะแนนเพิRมขึMน 15 คะแนน  
สพฐ.2 มคีะแนนเฉลีRยอยูร่ะหว่างตุรกกีบัสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

ง. กลุ่มโรงเรยีนสามญั เอกชน (คะแนน 437) มคีะแนนเพิRมขึMน 13 คะแนน คะแนนเฉลีRย
ของ สช. ใกลเ้คยีงกบัไซปรสั บลัแกเรยี และโรมาเนีย  

จ. กลุ่มโรงเรยีน กศท. (คะแนน 426) มคีะแนนเพิRมขึMน 21 คะแนน และมคีะแนนใกลเ้คยีง
กบัคาซคัสถาน คอสตารกิา และมาเลเซยี 

ฉ. โรงเรยีน กทม. (คะแนน 415) มคีะแนนเพิRมขึMน 2 คะแนน ใกลเ้คยีงกบัเมก็ซโิก อุรุกวยั 
และจอรแ์ดน  

ช. วทิยาลยัอาชวีศกึษาของรฐั (คะแนน 412) มคีะแนนเพิRมขึMน 16 คะแนน มคีะแนนใกลเ้คยีง
กบัเมก็ซโิก และมอนเตเนโกร 

ซ. โรงเรยีน/วทิยาลยัอาชวีศกึษาของเอกชน (คะแนน 386) คะแนนลดลง 12 คะแนน มี
คะแนนใกลเ้คยีงกบักลุ่มตํRาสุดบนสเกลนานาชาต ิเช่น อนิโดนีเซยี กาตาร ์เป็นตน้  

 

แนวโน้มการรู้เรื �องวิทยาศาสตรข์องนักเรียนไทยต่างพื5นที � 

53. นักเรยีนจากพืMนทีRทีRมคีะแนนสูงสุดกบัตํRาสุดมคีะแนนห่างกนัมากกว่าครึRงระดบั หรอืเท่ากบั
การเรยีนรู้ทีRต่างกนัหนึRงปี และในขณะทีRระบบการศึกษาเป็นกงัวลกบัผลการเรยีนรู้ของนักเรยีน
ภาคใตก้บัภาคอสีานตอนล่าง ซึRงเคยเป็นกลุ่มทีRอ่อนดอ้ยทีRสุดในการประเมนิครั Mงก่อน ๆ แต่สองกลุ่ม
นีMมคีะแนนเพิRมขึMนอยา่งมนียัสาํคญั อยา่งไรกต็าม ระบบฯ อาจมองขา้มนักเรยีนภาคกลาง (ทีRไม่รวม
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล) ซึRงกลายเป็นกลุ่มคะแนนตํRา จนครั MงนีMคะแนนตํRากว่าภาคอสีานตอนล่าง  

54. นกัเรยีนทุกภาคพืMนทีRมคีะแนนเพิRมขึMนจาก PISA 2009 กลุ่มทีRเพิRมมากทีRสุด คอื นักเรยีนจาก
ภาคเหนือตอนล่าง ซึRงมคีะแนนเพิRมขึMนมากกว่าครึRงระดบั ส่วนกลุ่มอืRนเพิRมขึMนตํRากว่าครึRงระดบั  
ยกเวน้นกัเรยีนจากภาคเหนือตอนบนทีRไมเ่ปลีRยนแปลง 
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รปู 14  การเปลีRยนแปลงคะแนนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนตามพืMนทีRใน PISA 2009 และ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
55. แนวโน้มจาก PISA 2006 ซึRงเป็นการประเมนิทีRเน้นวทิยาศาสตรเ์ป็นหลกันั Mน นักเรยีนจาก
ทุกภาคพืMนทีRมคีะแนนเพิRมสูงขึMน ยกเว้นนักเรยีนจากเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (กทม.+) มี
การประเมนิลดตํRาลงเลก็น้อยหรอือาจถอืไดว้่าไมเ่ปลีRยนแปลง 

รปู 15  การเปลีRยนแปลงคะแนนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนตามพืMนทีRใน PISA 2006 และ PISA 2012 
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ความแตกต่างระหว่างเพศด้านวิทยาศาสตร ์  

56. ใน PISA 2009 นกัเรยีนหญงิมคีะแนนสูงกว่านักเรยีนชายอยู่ 13 คะแนน  แต่ใน PISA 2012 
นกัเรยีนหญงิมคีะแนนสงูกว่านกัเรยีนชาย โดยมช่ีองว่างกวา้งขึMนเป็น 19 คะแนน  ทั MงนีM นักเรยีนชาย
มคีะแนนเพิRมขึMน 15 คะแนน ส่วนนกัเรยีนหญงิมคีะแนนเพิRมสงูขึMน 21 คะแนน   

 

สรปุและนัยทางการศึกษา 

ในระดบันานาชาติ 

57. โครงการประเมนิผลนักเรยีนนานาชาต ิPISA  มเีป้าหมายหลกัเพืRอใหข้อ้มลูแก่รฐับาลเพืRอใช้
พจิารณาประกอบการจดัการศกึษา ผลการศกึษาของ PISA จะบอกใหท้ราบว่า ระบบการศกึษาได้
เตรยีมความพรอ้มสําหรบันักเรยีนทีRจะดําเนินชวีติและมสี่วนสรา้งสรรคส์งัคมมากน้อยเพยีงใด และ 
PISA ยงัใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีRเป็นประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพการศกึษาอกีดว้ย 

58. ผลการประเมนิ PISA 2012 แสดงให้เหน็ว่า คุณภาพการศกึษาไทยแมจ้ะยงัห่างไกลจาก
ความเป็นเลศิเมืRอเทยีบกบัประเทศเอเชยีตะวนัออก แต่กม็ปีระจกัษ์พยานว่า ความตกตํRาไดห้ยุดลง
และการยกระดบัไดเ้ริRมปรากฏใน PISA 2009 และยนืยนัอกีใน PISA 2012 

59. ระยะเวลาสามปีหลงัจากการปฏริูปการศกึษาเมืRอ พ.ศ.2542  การประเมนิใน PISA 2003  
ผลการประเมนิของนักเรยีนไทยลดตํRาลงอย่างมาก และลดลงต่อเนืRอง (การอ่านและวทิยาศาสตร)์ 
หรอืคงทีRอยู่ในระดบัตํRา (คณิตศาสตร)์ และเป็นเช่นนีMกบัทุกวชิา และเป็นกบันักเรยีนทุกกลุ่มไม่เว้น
แมแ้ต่กลุ่มโรงเรยีนสาธติซึRงมคีะแนนสูง และทุกวชิาเริRมหยุดลดตํRาใน PISA 2009 และสูงขึMนชดัเจน
ใน PISA 2012  

รปู 16  แนวโน้มผลการประเมนิของนกัเรยีนไทยจาก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 
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60. สิRงทีRเรยีนรูจ้ากขอ้มลูนีMชีMให้เหน็ว่า เมืRอระบบการศกึษามกีารเปลีRยนแปลงทั Mงระบบย่อมทําให้
เกดิความป ั Rนปว่นทั Mงระบบ และต้องใชเ้วลานานกว่าจะปรบัตวัได ้และขอ้มลูชีMว่า การศกึษาไทยกําลงั
เดนิไปในทศิทางบวก ดงันั Mน การเปลีRยนแปลงใด ๆ ทีRจะเกดิขึMนในระยะนีMจงึควรพจิารณาทบทวนถงึ
ผลกระทบทีRจะทาํใหเ้กดิความตกตํRาดงัเช่นในรอบทีRผ่านมาอกีครั Mง อนึRงการเปลีRยนแปลงใด ๆ ควรอยู่
บนฐานของขอ้มลู ไม่ใช่จากความคดิเหน็ เพราะมฉิะนั Mนจะไม่อาจสรา้งความไวว้างใจต่อสาธารณะ
และผูม้สี่วนเกีRยวขอ้ง  

61. แมว้่าระบบการศึกษาโดยทั Rวไปจะมเีป้าหมายในการสรา้งความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา 
ซึRงไม่ใช่เพยีงโอกาสในการเขา้โรงเรยีน แต่หมายถงึความเท่าเทยีมกนัในคุณภาพการเรยีนรูด้้วย  
ผลการประเมนิชีMว่า นักเรยีนไทยกลุ่มสูงและกลุ่มตํRาเคยมคีวามแตกต่างในช่องว่างทีRกว้างมาก 
และมนีัยทางบวกเมืRอพบว่า ช่องว่างของความแตกต่างเริRมแคบลงเรืRอย ๆ ตามเวลาทีRผ่านไป ซึRง
เป็นทศิทางทีRระบบฯ ต้องการ  แต่ในความเป็นจรงิช่องว่างทีRแคบลงไม่เพยีงแต่กลุ่มตํRามคีะแนน
สงูขึMน แต่พบว่า นกัเรยีนกลุ่มสงูมคีะแนนลดตํRาลงดว้ยซึRงเป็นทศิทางทีRไมพ่งึปรารถนา   

รปู 17  แนวโน้มทีRลดลงของนกัเรยีนไทยกลุ่มสงูจาก PISA 2000 ถงึ PISA 2012 

 

 

 

 

 

 

 
62. นักเรยีนทั Mงกลุ่มสูงและกลุ่มตํRามจีุดอ่อนทีRการอ่านทั Mงสองกลุ่ม และทีRสําคญัการอ่านมคี่า
สหสมัพนัธก์บัคณิตศาสตรส์ูงมาก (0.79 ใน PISA 2009 และ 0.80 ใน PISA 2012) และค่าสหสมัพนัธ์
ใกลเ้คยีงกบัวทิยาศาสตร ์เมืRอคุณภาพการอ่านตํRา จงึทําใหว้ชิาอืRนมคีะแนนตํRาไปดว้ย ระบบการศกึษา
จาํเป็นตอ้งเรง่ปรบัปรงุยกระดบัคุณภาพการอ่านของนกัเรยีน 
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63. ขอ้มลูชีMจุดแขง็และจุดอ่อนทีRช่วยใหร้ะดบันโยบายใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการศกึษา  จุดแขง็
ทีRพบ เป็นต้นว่า ระบบการเรยีนการสอนในโรงเรยีนกลุ่มคะแนนสูงน่าจะเป็นตวัแบบ (Model) ของ
การเรยีนการสอนของโรงเรยีนทั Rวไป  จุดแขง็อกีจุดหนึRง คอื การทีRนักเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาส 
(สพฐ.1) มคีะแนนสูงขึMนมาก แสดงว่า ระบบฯ ทํางานไดด้ใีนชนบทในระยะหลงั  จงึน่าจะได้มกีารศกึษา
ในรายละเอยีดว่าเกดิอะไรขึMน เพืRอว่าจะสามารถใชเ้ป็นตวัแบบในการยกระดบัคุณภาพการศกึษา  

64. ขอ้มลูชีMจดุอ่อนอกีหลายจดุทีRระบบสามารถจดัการกบัตวัแปรนั Mน ๆ ไดต้รงเป้าหมาย  อย่างไร
ก็ตามขอ้มูลไม่ได้ชีMว่า หลกัสูตรเฉพาะวชิาเป็นเป้าหมายทีRต้องเปลีRยนแปลง  ยกเว้นทกัษะการใช้
ภาษาทีRผลการประเมนิชีMว่า เป็นจุดอ่อน  และเนืRองจากทกัษะทางภาษามคี่าสหสมัพนัธ์สูงมากกบั
ดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์(0.79 กบัคณิตศาสตร ์และ 0.82 กบัวทิยาศาสตร ์ใน PISA 2012) 
ดงันั Mน จงึเป็นความจาํเป็นเรง่ด่วนทีRจะต้องยกระดบัคุณภาพการเรยีนการสอนดา้นภาษา  โดยไม่ต้อง
เปลีRยนหลกัสูตรใหม่ทั Mงระบบ เพราะอย่างน้อยทีRสุดโรงเรยีนกลุ่ม สพป. (สพฐ.1) กําลงัก้าวหน้าไป
ถูกทศิ  หากมกีารเปลีRยนแปลงใหญ่อกีอาจจะตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะเดนิถูกทาง    

65. ผลการประเมนิชีMให้เห็นว่า ประเทศไทยมรีะบบการศึกษาทีRดอียู่แล้วในบรบิทไทยเอง ซึRง
สามารถทาํใหน้กัเรยีนมผีลการประเมนิสงู ซึRงประเทศไทยทาํไดเ้องโดยไมต่อ้งใชม้อืต่างชาต ิเพยีงแต่
ระบบเหล่านั Mนถูกกระจุกตวัอยู่เฉพาะกลุ่มหรอืเฉพาะพืMนทีRเท่านั Mน  ถ้าระดบันโยบายสามารถขยาย
ระบบดงักล่าวไปสู่โรงเรยีนทั Rวประเทศ โรงเรยีนในชนบท ไปสู่นักเรยีนและโรงเรยีนทีRมสีถานะ
เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมตํRา เมืRอนั Mนประเทศไทยจะมผีลการประเมนิเทยีมบ่าเทยีมไหล่กับ
นานาชาต ิ 

66. ขอ้มูลทีRรายงานมาทั Mงใน PISA ครั MงนีMและครั Mงก่อนชีMจุดทีRรฐัสามารถจดัการเพืRอการยกระดบั
คุณภาพการศกึษาไดต้รงจดุ หรอืเฉพาะจดุ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเปลีRยนแปลงทั Mงระบบ เพราะประเทศชาติ
เคยไดป้ระสบการณ์เช่นนั Mนมาแลว้ และคงไมต่อ้งการใหเ้หตุการณ์เกดิขึMนซํMาอกี  

 

.................................................................................................................................................... 
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คณะทาํงานโครงการ PISA 2012 
 
ทีRปรกึษา 
นางพรพรรณ   ไวทยางกรู ผูอ้าํนวยการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

คณะทาํงาน 

นางสนีุย ์ คลา้ยนิล สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายปรชีาญ  เดชศร ี สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางสาวสพุตัรา  ผาตวิสินัติ � สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายประสงค ์ เมธพีนิิตกุล สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายดนยั  ยงัคง สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางชมยัพร  ตั Mงตน สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางนิตยาพร  บุญญาศริ ิ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

น.อ.หญงิอมัพลกิา  ประโมจนีย ์ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางสาวนนัทวนั  นนัทวนิช สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางสาวประวณีา  ตริะ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางสชุาดา  ปทัมวภิาต สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายเอกรนิทร ์ อชัชะกุลวสิทุธิ � สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางพชัรนิทร ์ อารมณ์สาวะ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางเกตุวด ี จงัวฒันกุล สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางสาวจุฑามาส  สรุปราษฏร ์ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายเตชทตั  เรอืงธรรม สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายวโิรจน์  ลิRวคงสถาพร สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายอนุชติ  อารมณ์สาวะ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายชยตุม ์ ภริมยส์มบตั ิ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายจตุพล  งามแมน้ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นายศราวุฒ ิ รตันประยรู สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางสาวศศวิรรณ  เมลอืงนนท ์ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางจนัทนา  ชืRนรุ่ง สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

นางสาวสชุาดา  ภุมรนิทร ์ สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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คาํสั Rงสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ทีR ๓๗/๒๕๕๕ 

เรืRอง  แต่งตั Mงคณะกรรมการอาํนวยการโครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิ(PISA 2012) 
______________________ 

 
ดว้ยสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  ไดร้่วมมอืกบัองคก์ารเพืRอ

ความร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ (The Organisation for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ดําเนินงานโครงการประเมนิผลนักเรยีนนานาชาต ิ (Programme for International Student 
Assessment: PISA) โครงการนีMมจีุดมุ่งหมายจะศกึษาว่าระบบการศกึษาของประเทศไดเ้ตรยีมเยาวชน
ของชาตใิหพ้รอ้มสาํหรบัอนาคตหรอืไม่ เพยีงใด โดยประเมนิความรูแ้ละทกัษะของนักเรยีนทีRมอีายุ ๑๕ ปี 
ในดา้นการอา่น คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ขณะนีMการดาํเนินงานโครงการประเมนิผลนักเรยีนนานาชาต ิ
รอบทีR ๒ ระยะทีR ๒ หรอื PISA 2012 ซึRงเน้นการประเมนิดา้นคณิตศาสตรเ์ป็นหลกั เพืRอใหก้ารดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์ จึงแต่งตั Mงคณะกรรมการอาํนวยการโครงการ
ประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิ(PISA 2012) ประกอบดว้ย 

 
๑) นายปรชีาญ  เดชศร ี ทีRปรกึษา 
๒) ผูจ้ดัการโครงการ PISA 2012 Thailand 

(นางสนุีย ์ คลา้ยนลิ) 
ประธานกรรมการ 

๓) ผูแ้ทนสาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
(นางสาวจุไรรตัน์  แสงบุญนํา) 

กรรมการ 

๔) ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั MนพืMนฐาน 
(นางสาวไพรวลัย ์ พทิกัษ์สาล)ี 

กรรมการ 

๕) ผูแ้ทนสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 
(นางสาวชวนชม  คาํหอมกลุ) 

กรรมการ 

๖) ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(นางอรสา  ภาววมิล) 

กรรมการ 

๗) ผูแ้ทนสาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร 
(นายอดุมศกัดิ �   นาด)ี 

กรรมการ 

๘) ผูแ้ทนสาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาทอ้งถิRน 
(นางสาวแสงมณี  มน้ีอย) 

กรรมการ 
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๙) ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

(นายอกนิษฐ ์ คลงัแสง) 
กรรมการ 

๑๐) ผูแ้ทนสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
(นางสาวจริพรรณ  ปุณเกษม) 

กรรมการ 

๑๑) น.อ.หญงิอมัพลกิา  ประโมจนยี ์ กรรมการ 
๑๒) นายเอกรนิทร ์ อชัชะกลุวสิทุธิ � กรรมการ 
๑๓) นางสาวสชุาดา  ไทยแท ้ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔) นางสาวพชัรนิทร ์ หาดทราย กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
๑๕) นางสาวสชุาดา  ภุมรนิทร ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
หน้าทีR ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการฯ  มหีน้าทีRดงันีM 

๑. ใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนนิงานโครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิ 
(PISA 2012) 

๒. ประสานงานการดาํเนินงานโครงการฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามเป้าหมายทีR
กาํหนด 

๓. ประสานงานกบัสาํนกังานเขตพืMนทีRการศกึษาและโรงเรยีนในสงักดั 
 

ทั MงนีM  ตั Mงแต่บดันีMเป็นตน้ไป 
 

สั Rง ณ วนัทีR ๘ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 

(นางพรพรรณ  ไวทยางกรู) 
ผูอ้าํนวยการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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