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การแถลงขาวผลการประเมิน PISA 2018 

วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

เวลา 14.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยหมอมหลวงปน  มาลากุล  

ช้ัน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 
 

----------------------------------------------------------------- 

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment 

หรือ PISA) ริเร่ิมโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพรอม

ใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดําเนินการอยางตอเนื่องทุก ๆ 

3 ป เพื่อติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย   การประเมินของ PISA 

เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเก่ียวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรใน

โรงเรียน หรือเรียกวา “ความฉลาดรู” (Literacy) ไดแก ความฉลาดรูดานการอาน (Reading Literacy)  ความฉลาด 

รูดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  และความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) การประเมิน

นักเรียนจะวัดทั้ง 3 ดาน ดงักลาวไปพรอมกัน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในแตละรอบการประเมิน ซึ่งความฉลาดรู

ทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งที่ประชากรจําเปนตองมีเพื่อการพัฒนาและ

การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

สําหรับรอบการประเมิน PISA 2018 เนนการประเมินดานการอาน  มีนักเรียนเขารวมการประเมินประมาณ 

600,000 คน ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ป จํานวนประมาณ 32 ลานคนทั่วโลก  จาก 79 ประเทศ/ 

เขตเศรษฐกิจ   สําหรับประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ทําหนาที่เปน 

ศูนยแหงชาติ (National Center) ไดดําเนินการจัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมา  มีนักเรียนกลุมตัวอยาง

จํานวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเขารวมการประเมินในรอบนี้ โดยนักเรียนไดทําแบบทดสอบ

และแบบสอบถามทางคอมพิวเตอรผานแฟลชไดรฟ

ขอสอบ  นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลจากผูบริหาร

โรงเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนดวย 

ผลการประเมิน PISA 2018 ในระดับนานาชาติ 

พบวา นักเรียนจากจีนสี่มณฑล (ปกก่ิง เซี่ยงไฮ เจียงซู 

และเจอเจียง) และสิงคโปร มีคะแนนทั้งสามดาน 

สูงกวาทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ  สําหรับประเทศที่มี

คะแนนสูงสุดหาอันดับแรกในดานการอานซึ่งเปนดาน

ที่ เนนในรอบการประเมินนี้   ไดแก  จีนสี่มณฑล 

สิงคโปร  มาเกา  ฮองกง และเอสโตเนีย 
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สําหรับผลการประเมินของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี ่ยในดานการอาน 393 คะแนน 

(คาเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร 419 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร 426 คะแนน 

(คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบวา ดานการอานมีคะแนนลดลง 16 คะแนน  

สวนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมีคะแนนเพิ่มข้ึน 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามลําดับ  ซึ่งในการทดสอบ 

ทางสถิติถือวาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่ผานมา 

อยางไรก็ตาม  เมื่อวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

คะแนนตั้งแตการประเมินรอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา 

ผลการประเมินดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทย

ไมเปลี่ยนแปลง  แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนม

ลดลงอยางตอเน่ือง 

สําหรับประเทศไทย  กลุมโรงเรียนเนนวิทยาศาสตรมี

คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับเดียวกับกลุมประเทศ/เศรษฐกิจ

ที่มีคะแนนสูงสุดหาอันดับแรก (Top 5)  และกลุมโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย OECD   

สวนกลุมโรงเรียนอ่ืน ๆ ยังคงมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD  ทั้งนี้ คะแนนดานวิทยาศาสตรของนักเรียนทุกกลุม

โรงเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ PISA 2015  

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนระหวางนักเรียนกลุมที่มีคะแนนสูง (เปอรเซ็นไทลที่ 90) กับนักเรียน

กลุมที่มีคะแนนต่ํา (เปอรเซ็นไทลที่ 10) ของไทย ในภาพรวมพบวา มีชองวางของคะแนนประมาณ 200 คะแนน  

โดยแนวโนมความแตกตางในดานการอานและวิทยาศาสตรยังคงที่ สวนดานคณิตศาสตรมีชองวางของคะแนนกวางข้ึน 

เนื่องจากนักเรียนกลุมสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน ในขณะที่นักเรียนกลุมต่ํามีคะแนนเฉลี่ยลดลง  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความ

แตกตางระหวางเพศ พบวา นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายในทุกดาน โดยเฉพาะดานการอานที่นักเรียน

หญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายถึง 39 คะแนน 

OECD แบงระดับความสามารถของนักเรียนในแตละดานเปน 6 ระดับ โดยระดับ 2 ถือเปนระดับพื้นฐานที่

นักเรียนสามารถใชทักษะและความรูในชีวิตจริงได พบวา ในดานการอาน คาเฉลี่ย OECD มีนักเรียน 77% ที่มี

ความสามารถดานการอานตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  สวนในประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนสูงอยางจีนสี่มณฑล 

แคนาดา เอสโตเนีย ฟนแลนด ฮองกง ไอรแลนด มาเกา โปแลนด และสิงคโปร มีนักเรียนมากกวา 85% ที่มี

ความสามารถตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  สําหรับประเทศไทย มีนักเรียนที่มีความสามารถตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป ประมาณ 40% 

ในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นักเรียนไทยที่มีความสามารถตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป มีประมาณ 47% 

และ 56% ตามลําดับ (คาเฉลี่ย OECD คณิตศาสตร 76% และวิทยาศาสตร 78%)  ทั้งนี้ ในสองดานนี้มีสัดสวนของ

นักเรียนไทยที่มีความสามารถระดับสูง (ระดับ 5 และ 6) เพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับ PISA 2015 

จากการประเมิน PISA ที่ผานมา มีขอสังเกตที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมินชี้วา ระบบ

การศึกษาไทยมีสวนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในระดับสูงได  หากระดับนโยบาย

สามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา  โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปใหทั่วถึง ประเทศไทยก็จะ

สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได ประการที่สอง นักเรียนไทยทั้งกลุมที่มี
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คะแนนสูงและกลุมที่มีคะแนนต่ํามีจุดออนอยูที่ดานการอาน ซึ่งใน PISA 2018 เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระ

ที่มาจากทั้งแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนไดอานสวนใหญอยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอน

ถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลกและสอดคลองกับการใชขอมูลในชีวิตจริงของผูคน

ทั่วโลก  ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอนเพื่อสราง

ความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป  และประการที่สาม แนวโนม

คะแนนการอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธกับความฉลาดรูดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ระบบการศึกษาไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนอยาง

เรงดวน 

----------------------------------------------------------------- 

ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก http://www.ipst.ac.th/ และ https://pisathailand.ipst.ac.th/ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

โทร. 0 2 392 4021 ตอ 2303 (e-mail:  pisa@ipst.ac.th) 

http://www.ipst.ac.th/
mailto:pisa@ipst.ac.th

