
ศธ.หนาบานคะแนนพิซาไทยกระเต้ือง แตคาเฉลี่ยรวมยังตกเกณฑรั้งอันดับ 50 

ศธ.หนาบานคะแนน ‘พิซา’ ป 2012 เด็กไทยสูงขึ้นเปนปแรกนับจากป 2000 แตคะแนนเฉลี่ยยังตํ่ากวา

มาตรฐาน โดยเฉพาะนักเรยีนอาชีวะเอกชนคะแนนลดลงมาก เผยเวียดนามแซงลิ่ว แมประเมนิครั้งแรกติด

อันดับ 17 แตไทยอยูอันดับ 50 "จาตุรนต" ต้ังคณะกรรมการวางเปาพิซาเด็กไทย หวังวิเคราะหหาจุดออน

ใหเจอ 

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) จัดการแถลงขาวผลการประเมนิในโครงการประเมนิผลนักเรียนรวมกบันานาชาติ (PISA 2012) ซึ่ง

เปนความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และองคการเพื่อความ

รวมมือและพฒันาเศรษฐกจิ หรือ OECD วา การประเมินผล PISA 2012 หรือประจําป 2552 น้ัน โดย ดร.

สุนีย คลายนิล ผูจัดการโครงการประเมิน PISA ประเทศไทย (2000-2012) สสวท.แถลงผลการประเมินใน

โครงการ PISA 2012 วาขณะน้ีโครงการวิจัย PISA 2012 ซึง่เนนดานคณิตศาสตรไดดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว โดย PISA ในป 2012 มีนักเรียนจาก 65 ประเทศเขารวมประเมิน ซึ่งประเทศไทยได

เขารวมประเมินพิซาดวย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 15 ป ทั้งหมด 6,606 คน จาก 239 โรงเรียนในทุก

สังกัดทั่วประเทศ  

 

จากผลการประเมินในป 2012 พบวาประเทศทีม่ีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 สวนใหญจะเปนประเทศทีอ่ยูใน

เอเชีย สวนประเทศไทยน้ันแมจะยังไมสามารถเขาไปติดอันดับ 1 ใน 10 ได แตคะแนนในป 2012 ก็เปนที่นา

พอใจ เพราะสงูข้ึนกวาป 2009 ทุกวิชา แมวาคะแนนทุกวิชาจะยังคงตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย OECD กําหนดก็ตาม 

ซึ่งผลการประเมินดานการอาน ไทยไดคะแนน 441 คะแนน เพิ่มจากป 2009 ที่อยูในระดับ 421 คะแนน 

ขณะที่คะแนนเฉลี่ย OECD อยูที่ 496 คะแนน หรืออยูอันดับที่ 48  

 

ดานคณิตศาสตร ไทยได 427 คะแนน เพิ่มจากป 2009 คือที่มีคะแนน 419 ขณะที่คะแนนเฉลี่ย OECD อยูที่ 

494 คะแนน อยูอันดับที่ 50 ดานวิทยาศาสตร ไทยได 444 คะแนน เพิ่มจากป 2009 ที่ได 425 ขณะที่คะแนน

เฉลี่ย OECD อยูที่ 501 คะแนน อยูในอันดับที่ 47  

 

นางสุนียกลาวตอวา ทั้งน้ี จากการวิเคราะหพบวาการท่ีคะแนนพิซาเด็กไทยในป 2012 เพ่ิมสูงขึ้น สวนใหญ

เปนผลมาจากคะแนนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

(สพฐ.) โดยท่ีเปนท่ีนาดีใจวาคะแนนเพ่ิมสูงขึน้กวา 1 ระดับ ซึ่งถือวาเปนการเพ่ิมขึ้นท่ีสูงมาก เพราะปกติ

การเพ่ิมขึ้นเพียง 0.5 ระดับก็ถือวาสูงแลว แตที่นาเปนหวงคือ นักเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะในสงักัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทีม่คีะแนนลดลงมาก รวมถึงกลุมโรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย และกลุมโรงเรียนสาธิต แมในป 2012 จะมีคะแนนการประเมินทั้ง 3 ดานติดอยู 1 ใน 10 แต



คะแนนกลับคงที่ไมมีพฒันาการเมือ่เทียบกบัป 2009 อยางไรก็ตาม ไทยไดเขารวมโครงการ PISA มาต้ังแตป 

2000 โดยผลการประเมินช้ีใหเห็นวาหลังมีการปฏิรปูการศึกษา ป 2542 ไทยมีคะแนนตกตํ่าลงอยางตอเน่ือง

ต้ังแตป 2003 จนหยุดลงที่ป 2009 และเพิม่สงูข้ึนในป 2012  

 

"โดยภาพรวม นักเรียนจากโรงเรียนในประเทศเอเชียตะวันออก เซี่ยงไฮ-จีน สิงคโปร ฮองกง-จีน จีนไทเป 

เกาหลี มาเกา-จีน ญี่ปุน มีคะแนนอยูในกลุมบนสุด 10 อันดับแรก (Top 10) สวนนักเรียนไทย มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ" นางสุนียกลาว และวา นอกจากน้ียังพบวาประเทศ

เวียดนามมีความนาสนใจมาก แมเพิง่เขารวมการประเมินเปนครั้งแรก แตสามารถทําคะแนนไดดีในทั้ง 3 ดาน 

โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร ติดอันดับ Top 10 ขณะที่อีก 2 วิชาที่เหลือยังทําคะแนนไดสูงกวาคาเฉลี่ย ทําให

ภาพรวมเวียดนามอยูในอนัดับที่ 17 สวนประเทศไทยอยูทีอ่นัดับ 50 แมจะมีการประเมินทุกครัง้ 

 

ดานนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กลาววา ขณะน้ีไดมีการต้ัง

คณะกรรมการที่จะมารวมกันคิดวาจะทําอยางไรใหคะแนน PISA ของเด็กไทยเพิม่สงูข้ึน ซึ่งคาดวาอีก 2 

สัปดาหทางคณะกรรมการจะสามารถเสนอแนวทางทีเ่ปนรปูธรรม จากน้ันจะเผยแพรและรณรงคใหดําเนินการ

ตอไป ทั้งน้ี เรือ่งดังกลาวทุกฝายจะตองรวมกันคิดและดําเนินการอยางจรงิจงัทั้งระบบ ไมใชหนวยงานใด

หนวยงานหน่ึงดําเนินการเทาน้ัน ทัง้น้ี ตนไมไดตองการเพื่อจะใหทําคะแนนใหสงูติดอันดับเพื่อความเท แตจะ

นําผลการประเมินมาวิเคราะหอยางละเอียด เพื่อพฒันาระบบการศึกษาไทยตอไป  

 

อยางไรก็ตาม ผลการประเมินป 2012 เปนที่นาสนใจวาประเทศเวียดนาม ซึ่งเขารวมการประเมินป 2012 เปน

ครั้งแรก แตกลับมีคะแนนที่สงูมาก โดยพบวาการประเมนิทัง้ 3 ดาน มีคะแนนที่สงูกวาคะแนนเฉลี่ย OECD 

โดยดานการอานไดคะแนน 508 คะแนน คณิตศาสตรได 511 คะแนน และวิทยาศาสตรได 528 คะแนน ซึ่งใน

วิชาวิทยาศาสตรสามารถทําคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ดวย ดังน้ันไทยจึงตองเรงหาจุดออนและวิเคราะห

คะแนน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมตอไป และนับจากน้ี ศธ.จะหารือกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อ

กําหนดเปาหมาย พซิาครั้งหนาควรจะยกระดับข้ึนเทาไหร โดยคณะกรรมการที่ต้ังข้ึนจะเปนผูวางแผนงาน 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางจริงจังตอเน่ือง ซึง่เปาหมายคะแนนจะเปนเทาไรน้ัน คาดวาจะไดขอสรปุ

ภายในอีก 1-2 สัปดาหขางหนา 

 

"ทาง ศธ.จะเผยแพรผลและการวิเคราะหผลการประเมินพิซาในป 2012 ของไทย และเราจะพยายามทําให

อันดับพิซาของไทยในป 2015 ดีข้ึน เพราะการประเมินทั้ง 3 ดานของพิซามีความสําคัญตอเด็กในดาน

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห ซึง่เปนพืน้ฐานสําคัญในการเรียนรู และหลงัจากน้ีเราจะนําผลคะแนนพิซาที่

เด็กไทยทําไดมาวิเคราะห เพือ่ใหรูปญหาการศึกษาของเราวามีปญหาตรงไหน อยางไร" รมว.ศธ.กลาว  

 



ดานสื่อตางประเทศรายงานโออซีีดี พบวาการศึกษาระดับมธัยมในกลุมประเทศอาเซียนไดคะแนนสงูสุดในโลก 

โดยจีนนําโดงทุกวิชา ตามดวย สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน เกาหลีใต และญี่ปุน. 
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