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โครงการความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สสวท. ในการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึง 

ความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย 
 
๑. ความเป็นมา 
 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือที่
เรียกกันโดยทั่วๆไปว่า PISA  เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development)  

จุดมุง่หมายส าคัญของ PISA คือ การตรวจสอบว่าเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ หรือวัยอายุ ๑๕ ปี ของ
ประเทศต่างๆ มีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการปลี่ยนแปลงหรือไม่เพียงใด 
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ PISA มาแล้ว ๔ ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓, ๒๕๔๖, ๒๕๔๙, และ ๒๕๕๒  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยจะเข้าร่วมโครงการ PISA เป็นครั้งที่ ๕ โดยจะมีการสอบ และเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๕ กลุ่มประชากรเป้าหมายของการสอบ PISA คือ นักเรียนที่ก าลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ ๑๕ ปี ของ
ประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเรียนอยู่ชั้นใด (ม.๒, ม.๓, หรือ ม.๔) และเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดใด (สพฐ.,อาชีวะ, สาธิต,กทม., 
การปกครองส่วนท้องถิ่น, เอกชน ฯลฯ) 
 ผลการสอบ PISA ของนักเรียนไทยทุกครั้งที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นดังนี้ ๔๒๑ (การอ่าน) ๔๒๕ (วิทยาศาสตร์) และ ๔๑๙ (คณิตศาสตร์) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ย
รวมของนานาชาติเป็น ๔๙๒ (การอ่าน) ๕๐๑ (วิทยาศาสตร์) และ ๔๙๖ (คณิตศาสตร์) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศกลุ่ม
อาเซี่ยนทีเ่ข้าร่วมโครงการ PISA มีสามประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย คะแนนของนักเรียนไทยสูงกว่า
อินโดนีเซียแต่ต่ ากว่าสิงคโปร์ค่อนข้างมาก และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศเวียดนามกับมาเลเซียจะเข้าร่วมโครงการ 
PISA ด้วย 
 การที่ประเทศไทยมีคะแนนการสอบ PISA ต่ า มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาก ผลการสอบ PISA 
กระจายไปทั่วโลก มีการน าผลการสอบ PISA ไปใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดล าดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาความน่าลงทุนด้วย  จากผลการสอบ PISA ที่ต่ าต่อเนื่องมา ๔ ครั้ง  
ท าให้นานาชาติมองประเทศไทยว่า เป็นประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาต่ า หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณภาพหรือ
ศักยภาพของคนไทยยังต่ าเมื่อเทียบกับนานาชาติ ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยมากโดยเฉพาะความเชื่อถือและ
การดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญเรื่องการเข้าร่วมโครงการ PISA มาก มีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปญัหาให้มากขึ้น โดยมีความเชื่อว่าถ้า
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว 
นักเรียนจะสามารถท าข้อสอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็น O-net หรือ PISA ได้ดีขึ้น และที่ส าคัญนักเรียนจะสามารถปรับตัวและ
ด ารงชิวิตในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน เหมาะสมและเพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้น าผล
การเข้าร่วมโครงการ PISA มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ข้อหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษาดังนี้ 
                      “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตรแ์ละ     
                       วิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)” 
 คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความส าคัญเรื่อง การเข้าร่วมโครงการ 
PISA มากเช่นกัน โดยน าเรื่องนี้เข้าหารือในคณะกรรมการหลายครั้ง และมีความเห็นว่า สสวท. เป็นหน่วยงานที่เป็น
ตัวแทนของประเทศไทยในการด าเนินงานโครงการ PISA มาโดยตลอด มีข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ เป็นจ านวนมากที่
สามารถน ามาถ่ายทอดและแนะน าให้กับผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ และผู้สนใจได้ทราบว่า  
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  ๑)  PISA คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร  

๒)  ประเทศอ่ืนๆ ได้น าผลการเข้าร่วมโครงการ PISA ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด  
     การศึกษาของเขาอย่างไร  

  ๓)  ผลจากการเข้าร่วมโครงการ PISA สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการจัดการศึกษาของเราอย่างไร  
  ๔)  เราควรต้องปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการศึกษากันอย่างไร   
  ๕)  ผลการสอบ PISA มีความส าคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างไร 

คณะกรรมการ สสวท. จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น และจากการหารือร่วมกันระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ สสวท. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ทั้งสองหน่วยงานเห็นด้วยใน
หลักการที่จะด าเนินโครงการนี้ร่วมกัน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการศึกษา
เอกชน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 
๒. สมมติฐานเกี่ยวกับผลการสอบ PISA ของนักเรียนไทย 
 สมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้ผลการสอบ PISA ของนักเรียนไทยต่ าได้ดังนี้ 

๒.๑ นักเรียน ครู และ ผู้บริหาร ตลอดจนสังคมทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่า PISA คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 
สอบไปท าไม เมื่อไม่ตระหนักถึงความส าคัญก็ไม่มีการจูงใจให้นักเรียนเห็นความ ส าคัญของการสอบ PISA นักเรียน
จ านวนไม่น้อยอาจยังท าข้อสอบ PISA อย่างไม่ตั้งใจ  
 ๒.๒ รูปแบบข้อสอบของ PISA แตกต่างจากข้อสอบที่นักเรียนไทยเคยท ามาก ข้อสอบ PISA ส่วนใหญ่มี
สถานการณ์ยาวๆ ให้อ่าน คิดวิเคราะห์ และมีค าถามจ านวนมากที่ให้นักเรียนเขียน ค าตอบแสดงเหตุ แสดงผล และ
แสดงวิธีท า ซึ่งนักเรียนไทยไม่คุ้นเคย 
 ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริงที่เกิดข้ึนในห้องเรียนหรือในโรงเรียน ยังไม่สามารถพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างที่ควรจะเป็น  
 
๓. วัตถุประสงค์ของการประชุม 
 เพ่ือให้ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
 ๓.๑ มีความรู้ มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการสอบ PISA    
 ๓.๒ มีความตระหนักและเห็นความจ าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการให้ครูสามารถสร้างข้อสอบตามแนวของ PISA 
ส าหรับใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนของตนเองได้ 
   ๓.๓ มีความตระหนักและเห็นความจ าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาได้ 
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๔. ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. ทุกสังกัด และ
ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 

 

ที่ สังกัด จ านวน(คน) 
๑ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ๔๒ 
๒ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ 
๓ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๙,๔๑๓ 
๔ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ๑,๔๙๐ 
๕ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น ๖๒๑ 
๖ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๔๑๕ 
๗ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒ 
๘ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ๒๖ 
๙ ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ 
๑๐ ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ 
 รวม ๑๒,๕๑๗ 

 

๕. งบประมาณ 
 ๕.๑  ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าที่พักและค่าเดินทางกับต้นสังกัด 
 ๕.๒  สสวท. โอนเงินสนับสนนุค่าใช้จ่ายให้ สพฐ.          ๕,๙๗๘,๖๒๐ บาท 
         (ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒,๕๑๗ คน คณะท างาน ๓๐ คน x ๑๖ ครั้ง รวม ๑๒,๙๙๗ คน) x ๔๖๐ บาท  
 

๖. ระยะเวลาการประชุมและสถานที่ 
 ใช้เวลาครั้งละ ๑ วัน รวม ๑๖ ครั้ง ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ ** 

 

คร้ังท่ี วันที ่ สถานที ่ ผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัด จ านวน 
ผู้เข้าร่วมประชุม(คน) 

๑ ๓-เม.ย.-๕๕ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ๘๑๕ 
๒ ๔-เม.ย.-๕๕ กรุงเทพฯ เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร สุพรรณบรุี กาญจนบรุี ราชบุรี 
๘๔๖ 

๓ ๕-เม.ย.-๕๕ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุร ีสิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชัยนาท ๗๐๙ 
๔ ๑๐-เม.ย.-๕๕ เชียงใหม่ เชียงใหม ่แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ๕๘๓ 

๕ ๑๑-เม.ย.-๕๕ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ล าปาง ๖๑๖ 

๖ ๑๙-เม.ย.-๕๕ พิษณุโลก พิษณุโลก ตาก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ ์ ๗๑๗ 

๗ ๒๐-เม.ย.-๕๕ พิษณุโลก ก าแพงเพชร เลย นครสวรรค์ เพชรบูรณ ์ ๗๖๒ 

๘ ๒๓-เม.ย.-๕๕ อุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ีอ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ๘๔๗ 
๙ ๒๖-เม.ย.-๕๕ ขอนแก่น ขอนแก่น กาฬสินธุ ์หนองบัวล าภ ู ๗๘๖ 

๑๐ ๒๗-เม.ย.-๕๕ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มกุดาหาร ๗๔๕ 

๑๑ ๓๐-เม.ย.-๕๕ อุดรธาน ี อุดรธาน ีนครพนม สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ ๙๖๓ 
๑๒ ๓-พ.ค.-๕๕ นครราชสมีา บุรีรัมย์ สุรินทร ์ ๗๐๑ 
๑๓ ๔-พ.ค.-๕๕ นครราชสมีา นครราชสมีา ชัยภูม ิ ๘๓๘ 
๑๔ ๘-พ.ค.-๕๕ ชลบุร ี จันทบุร ีฉะเชิงเทรา ชลบรุี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 

สระแก้ว 
๘๘๗ 

๑๕ ๑๐-พ.ค.-๕๕ สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ีชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต ๘๔๒ 
๑๖ ๑๑-พ.ค.-๕๕ สงขลา สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตาน ี ๘๖๐ 

   รวม    ๑๒,๕๑๗ 
                                                              

** วันและสถานที่จัดประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


