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การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

คำนำ
สืบ เนื่ องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒ นาทางเศรษฐกิจ
(OECD) และเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมองค์ ก าร คื อ โครงการประเมิ น ผลนั ก เรีย นนานาชาติ (PISA) ตั้ งแต่ ปี 2000
โครงการดังกล่ าวได้ป ระเมิน สมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่ มีอ ายุ 15 ปี ด้ านการรู้เรื่องการอ่าน
(ReadingLiteracy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (MathematicalLiteracy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) โดยทาการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง ปี 2558 จะครบรอบการประเมินอีกครั้งและกาหนดให้มี การประเมิน
ด้ านการแก้ ปั ญ หาแบบร่ วมมื อ (Collaborative Problem Solving) เพิ่ มเติ มจากการประเมิ นที่ ผ่ านมา อี ก ทั้ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อม
สาหรับการประเมินในปี 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ได้จัดทาชุดฝึกอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA) จานวน 5 รายการ คือ ชุดฝึกอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) เรื่องที่ 1 การรู้เรื่อง PISA เรื่องที่ 2 การรู้เรื่องการอ่าน (ReadingLiteracy) เรื่องที่ 3 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) เรื่องที่ 4 การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และเรื่องที่ 5 การแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ชุ ด ฝึ ก อบรมดั ง กล่ า วได้ ถู ก นาไปใช้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามเข้ า ใจที่ ต รงกั น
และน ากระบวนการพัฒ นาผู้ เรีย นเข้าไปใช้ในห้ องเรียนอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ สานักวิช าการและมาตรฐาน
การศึกษาจึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรแกนนาด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับทาหน้าที่พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การประเมิน นักเรียนนานาชาติ (PISA) และสามารถนาความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมิน ผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในปี 2558 ได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ
อีกทั้งหวังว่า ชุดฝึกอบรมนี้จะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำชี้แจง
หน่วยอบรมที่ 4 กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
โครงการประเมิน ผลนั กเรีย นนานาชาติ (Programme for International Student Assessment)
หรือ PISA มีจุดประสงค์เพื่อประเมินนักเรียนที่มีอายุประมาณ 15 ปี (ระหว่าง 14 ปี 6 เดือน ถึง15 ปี 6 เดือน)
หนึ่งในกรอบแนวคิดหลัก สาหรับ การประเมิน คือการรู้วิท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ประเมิน โดยให้
นักเรียนสะท้อนความสามารถในการเชื่อมโยงสถานการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับชีวิตจริง เข้ากับประเด็นทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งกรอบแนวคิดของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่ OECD สนใจศึกษา จะเป็นสมรรถนะที่แสดงออกถึงการเป็น
ผู้ รู้ วิ ท ยาศาสตร์ (Science Literate Person) มี ก ารพั ฒ นามาอย่ างต่ อ เนื่ อ งนั บ ตั้ งแต่ ปี 2000 โดยกรอบ
แนวคิด ใน ปี 2015 นี้ ประเด็น หลัก ที่ท าง OECD มุ่ง เน้น ศึก ษาคือ สมรรถนะทางวิท ยาศาสตร์ ที่แสดง
โดย OECD คาดหวังว่านักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่เป็นการศึกษาภาคบังคับของหลาย ๆ
ประเทศ จะมีความรู้ ส มรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่ เพี ยงพอใน 3 ด้าน ได้แก่ การอธิบ ายปรากฏการณ์ เชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ การประเมิ น และออกแบบกระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการแปล
ความหมายข้อ มูล และประจักษ์พ ยานในเชิงวิท ยาศาสตร์ เ นื้อ หาในหน่ว ยอบรมนี้ จึงมุ่งพัฒนาความเข้าใจ
ในกรอบแนวคิด PISA Science Framework 2015 จากนั้ นยกตัวอย่างการจัด การเรียนการสอนที่ส ะท้ อน
กรอบดังกล่าว จนถึงการนาเสนอรูปแบบการประเมินที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ( Computer-based Test )
ที่ครอบคลุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ ในหน่วยสุดท้ายจะเป็นการฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ที่นามาใช้ในการสอนและการประเมินตามแนว PISA
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