ระบบการศึกษาและครูสามารถทําอะไรบาง เพือ
่ สงเสริมสมรรถนะการอยูใ นสังคมโลก

ก ุมภาพันธ์ 2561

PISA 2018 จะประเมินดวยวาระบบการศึกษาและครูมีการสงเสริมสมรรถนะการอยูในสังคมโลกเพียงใด เพราะการ

26

ไมใสใจตอวัฒนธรรมอื่น ๆ นั้นมีราคาแพงมาก และยังมีความเสี่ยงตออันตรายที่เกิดจากความขัดแยง ความรุนแรง
และอาชญากรรมที่ตองลงทุนกันดวยชีวิตหรือทรัพยสินซึ่งเปนเรื่องที่ตองสูญเสีย จึงถือเปนเรื่องจําเปนที่ตองลงทุน
เพื่อสรางความชัดเจน สอน สงเสริม ออกกฎหมาย และสนับสนุนสมรรถนะการอยูในสังคมโลกและการเปนพลเมืองโลก
(OECD, 2016 ; อางอิงจาก UNESCO, 2013) ระบบการศึกษาสามารถเรียนรูซึ่งกันและกันวาจะรับและปรับหลักสูตร
ใหดีไดอยางไร สงเสริมวิธีสอนและปรับการฝกอบรมครูเพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกและพัฒนาทักษะสมรรถนะ
การอยูในสังคมโลก เชน การสอนภาษา ประวัติศาสตร และวัฒนะธรรมอื่นที่ไมใชวัฒนธรรมหลักในทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสอนภาษาในหลักสูตรสามารถครอบคลุมการเรียนรูที่จําเปนสําหรับสมรรถนะการอยูในสังคมโลกไดดี
คําถามในแบบสอบถามสําหรับโรงเรียนของ PISA 2018 อาจเปนแหลงขอมูลและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรและนวัตกรรมการสอน เชน คําถามชุดแรกมีขอหนึ่งถามครูใหญวาในหลักสูตรมีหัวขอเกี่ยวกับโลกหรือไม
เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน ปญหาสุขภาพระดับโลก การเพิ่มของประชากร อีกขอหนึ่ง
ถามวาหลักสูตรปกติไดพูดถึงพื้นฐานและทักษะสมรรถนะการอยูในสังคมโลกหรือไม เชน การติดตอสื่อสารกับคน
ตางวัฒนธรรม หรือตางประเทศ หรือเปดรับประสบการณระหวางวัฒนธรรมหรือไม สวนคําถามชุดที่สองจะเนนที่
ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ ข องครู เช น ขอให ค รู ใ หญ บ อกถึ ง ความเชื่ อ โดยทั่ ว ไปของครู ว า โรงเรี ย นควรจั ด การ
อยางไรถามีความหลากหลายทางชาติพันธุ อีกขอหนึ่งถามเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยเฉพาะสําหรับการเรียนรูวัฒนธรรม
ที่หลากหลายในระดับโรงเรียน เชน การสอนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี หรือศิลปะของชาติพันธุอื่น และชนกลุม
ที่มีวัฒนธรรมอื่น ๆ ในประเทศ คําถามอีกขอหนึ่งขอใหครูใหญใหความเห็นวามองครูในโรงเรียนเปนอยางไรใน
ดานความเชื่อในอัตลักษณและความเสมอภาคในมวลมนุษย

นอกจากนี้จะมีแบบสอบถามสําหรับนักเรียนที่ให

นักเรียนรายงานถึงพฤติกรรมของครูจากมุมมองของนักเรียน เชน ถามวาครูปฏิบัติตอนักเรียนทุกวัฒนธรรมอยาง
เทาเทียมกันหรือไม
จุดยุติ (End Point)

สมรรถนะการอยูใ นสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018
การประเมิน PISA 2018 มีการรูเรื่องการอานเปนการประเมินหลัก และยังไดเพิ่มการประเมินมิติใหมอีกอยางหนึ่ง
คือ คุณภาพของการเปนพลเมืองโลก ซึ่งเปนเรื่องใหมและทาทายตอระบบการศึกษาวาสามารถสรางเยาวชนใหมี
ความสามารถที่จะปฏิบัติตนใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จไมวาจะอยูที่ใดในโลกกวางใบนี้ ในชื่อวาการประเมิน
“สมรรถนะการอยูในสังคมโลก” ซึ่ง OECD ใหนิยามวา “เปนความสามารถในการวิเคราะหประเด็นของโลกหรือ
ตางวัฒนธรรมอยางมีวิจารณญาณและจากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางที่สงผลตอการรับรู
การตัดสินใจ แนวคิดของตนเองและของผูอื่น และการเขาไปเกี่ยวของอยางเปดกวาง ในทาทีที่เหมาะสม และ
สัมพันธกับผูอื่นที่มีภูมิห ลังที่แ ตกตา งอยา งไดผ ล บนพื้น ฐานของความเคารพในศัก ดิ์ศรีข องความเปนมนุษ ย ”
สมรรถนะการอยู ในสังคมโลกจึงสามารถตีค วามเสมือ นเป นกรอบอ า งอิ งด า นสติปญญา ทั กษะ และพฤติ กรรม
เสมือนเปนกรอบแนวคิดประนีประนอมและใหยับยั้งชั่งใจตนเองวาตองเคารพในความแตกตางในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของผูอื่น ถาความแตกตางนั้นไมไดทํารายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตน
ตามนิยามดังกลาว “สมรรถนะการอยูในสังคมโลก” จึงเปนเปาหมายการศึกษาที่ซับซอน เปนการเรียนรูหลายมิติ
ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธที่สรางสรรค และเคารพซึ่งกันและกันกับคนที่ตางภาษาและวัฒนธรรม การที่จะให
นักเรียนแสดงออกมาเปนรูปธรรมที่สัมผัสหรือตรวจสอบได จําเปนตองแยกออกมาเปนวัตถุประสงคยอยที่วัดได
ซึ่ง OECD เสนอใหแตกออกมาเปนมิติยอย หรือเปน “องคประกอบ” (Components) ที่วัดไดประกอบไปดวยสามมิติ

เปาหมายของการศึกษานอกจากทําใหนักเรียนไดเรียนรูวิชาการแลวยังตองเตรียมเยาวชนใหมีความสามารถที่จะอยูและ

หลักคือ มิติดานความรูและความเขาใจ (Knowledge and understanding) ซึ่งอางอิงถึงความรูความเขาใจใน

ปฏิบัติงานไดสําเร็จในประชาคมโลกดวย PISA จึงมีการประเมินความสามารถทั่วโลก เพื่อจะตรวจสอบและใหขอมูลวา

ประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฏในโลก และความรูในวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีอยูในโลกกวาง มิติดานทักษะ (Skills) ซึ่งอางอิงกับ

ระบบการศึกษาไดเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพหรือไม เพียงใด หรืออีกนัยหนึ่ง ผลการประเมินจะเปน

ทักษะการคิดหรือทักษะดานพฤติกรรมที่จะปฏิบัติตนเองใหประสบความสําเร็จในโลก และมิติดานเจตคติ (Attitudes)

ตัว ชี้นัยวาประชาคมโลกในอนาคตจะอยูกันอยางสมัครสมานสามัคคีไดดีหรือไม เพียงใด ผลการประเมินจะสะทอนถึง
ลักษณะพฤติกรรม ความรู ทักษะในการคิดของเยาวชนของชาติดวยวาในอนาคตจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแยงไดดี
เพียงใด จึงเปนหนาที่หลักของการศึกษาที่ไมควรมุงเนนแตความเปนเลิศทางวิชาการ แตจะตองทําใหนักเรียนเรียนรูที่จะ
อยูรวมกับคนอื่นในสังคมรวมถึงทั้งโลกไดดวย

ที่จะใชความรู ความเขาใจ และทักษะในการสรางพฤติกรรมที่กอใหเกิดสมรรถนะการอยูในสังคมโลก

โครงสรางการประเมินผล
สมรรถนะการอยู ในสั งคมโลกมี เ ป า หมายเพื่ อ ประเมิ น ว า นั ก เรี ย นสามารถใช ค วามรู แ ละความเข า ใจ รั บ รู ถึ ง

อานเพิ่มเติม

ความสัมพันธและมุมมองที่แตกตาง และคิดอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นปญหาของโลกและตางวัฒนธรรม

OECD (2016), Global competency for an inclusive world, (Online), Available: https://www.oecd.org/education/Global-

มากนอ ยเพีย งใด มาตรวั ดนี้ จะมี ขอ สอบอยูบนพื้นฐานของความรู ความคิดเรื่ องสมรรถนะการอยู ในสังคมโลก

competency-for-an-inclusive-world.pdf, Retrieved January 4, 2018.
โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)


ภาษาทางฟสิกส หมายถึง จุดบนแกนของเลนสหรือกระจกที่เปนจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผานเลนส หรือ
เกิดการสะทอนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบทําใหจุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เปนที่สนใจ

จุดยุติ (End Point)


ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดที่การทําปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณและมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งอาจสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของสาร

เทานั้น ดั งนั้น การประเมินจะใหผลวานักเรียนมีพัฒนาการและสามารถใชความสั มพันธระหวางวัฒนธรรมและ
ประเด็นปญหาของโลกไดเพียงใด ในความรูและทักษะชุดตาง ๆ ไดแก (1) ความรูและความเขาใจในประเด็น
ป ญ หาของโลก (2) ความรู แ ละความเข า ใจระหว า งวั ฒ นธรรม (3) การคิ ด วิ เ คราะห แ ละการคิ ด แบบมี
วิจารณญาณ
เนื่องจากองคประกอบทั้งสามเปนสิ่งที่สรางไดในโรงเรียน การประเมินนี้ตองการใหขอมูลในเชิงของนโยบาย
การศึกษาวานักเรียนไดรับการศึกษามาเพียงใด ในแงมุมของ (ก) รูวาคนอื่นมีมุมมองตอโลกที่แตกตางจากตนเอง
ที่จะนําไปสู (ข) มีความรูเรื่องขอเท็จจริงเกี่ยวกับโลก ซึ่งจะนําไปสู (ค) ความตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง
รูและเขาใจผูอื่น และ (ง) เพิ่มพูนความเขาใจในระบบพื้นฐานของสังคมโลกและการปรับตัวทางวัฒนธรรม

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 26 (กุมภาพันธ์ 2561)

มิติดังกลา วตา งก็มีค วามสัมพันธซึ่งกัน และกันอยา งมากที่นัก เรีย นจะตอ งรูและใชในการเขา ถึง ปญ หาของโลก

รูป 1 มิติของการประเมินสมรรถนะการอยูในสังคมโลก

ในขณะเดียวกันองคประกอบทั้งสามก็บอกถึงความสามารถของนักเรียนในการคิดแบบตางวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้
เกี่ ย วข อ งกั บความสามารถในการรั บรู และจํ า แนกการมองผู อื่ นแบบเหมารวมและการลงข อ สรุ ป ทางวั ฒ นธรรม

SKILLS

KNOWLEDGE & UNDERSTANDING

ATTITUDES

ความตระหนักรูถึงวัฒนธรรมของตนและความลําเอียงในใจของตนเอง ความสามารถที่จะเลือกวิธีแกปญหาสําหรับ

Analytical and critical thinking*

Knowledge and understanding

Openness towards people from

of global issues

other cultures

Intercultural knowledge

Respect for cultural otherness

เรื่องหนึ่ง ๆ ในบริบทของทองถิ่นและบริบทของโลก แตเนื่องจากความจํากัดของเวลาในการทดสอบ (หนึ่งชั่วโมง)
OECD จึงเสนอการรายงานองคประกอบทั้งสามบนมาตรวัดเดียวกัน โดยตั้งคะแนนเฉลี่ย 500 คะแนน และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 100 เชนเดียวกับมาตรวัดดานอื่น ๆ ที่ผานมา และจะแบงออกเปนระดับความสามารถตามความซับซอน
ของภารกิจการประเมินเปนระดับของความรู ความเขาใจ และความคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งคาดหวังวานักเรียน
อายุ 15 ป ควรจะมี

Ability to interact respectfully,
appropriately and effectively
Empathy

COMPONENTS

ความคุนเคยกับประเด็นสําคัญที่อยูเกินขอบเขตของชาติ (เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอพยพยายถิ่น
และความสามารถที่จะเขาใจความสัมพันธที่เกี่ยวของกันในระหวางประเด็นปญหา แนวโนม และ

VALUES

ระบบตาง ๆ ในโลก
ความรูและความเขาใจระหวางวัฒนธรรม (Intercultural knowledge and understanding) หมายถึง ความรูและ
ความเขาใจในเรื่องปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมของผูอื่น ความ

Global-mindedness
Responsibility

Flexibility

ความรูและความเขาใจในประเด็นปญหาของโลก (Knowledge and understanding of global issues) หมายถึง
ความยากจน)

and understanding

* Components indicated in bold are assessed
in the cognitive test.

Valuing human dignity
Valuing cultural diversity

Components indicated in italics are analysed
through self-reported data in the student
questionnaire.

เหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรม การมีความเขาใจในเรื่องปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม หมายถึง การรูวา
ทัศนะหรือมุมมองของคนนั้นมาจากหลากหลายอิทธิพลที่หลอหลอมมา (เชน วัฒนธรรม ศาสนา เพศ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม การศึกษา) ซึ่งเปนวิธีเดียวกับที่จะพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับผูอื่น

Global Competence

การคิดวิเคราะหและการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Analytical and critical thinking) นักเรียนที่มีสมรรถนะการอยูใน
สังคมโลกตองแสดงวามีทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดแบบมีวิจารณญาณดวย ทักษะในการคิดวิเคราะห หมายถึง
ความสามารถในการเขาถึงปญหาโดยใชความเปนเหตุเปนผล ความมีระบบและมีขั้นตอน ทักษะนี้ยังรวมถึงความสามารถ
ในการแปลความหมายของแตละสวนในขอความ และตรวจสอบแตละสวนวามีความสัมพันธกันอยางไร เพื่อจะหา
ความสอดคล อ งหรื อ ความแตกต า งที่ขั ดแย งกั น ทัก ษะในการคิ ดแบบมี วิจ ารณญาณต อ งใช เพื่ อ ประเมินคุ ณค า
ความถูกตอง และความนาเชื่อถือของสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานของความสอดคลองกันภายในตัวของมันเอง และความ
สอดคลองกับประจักษพยาน และความสอดคลองกับความรูและประสบการณของตนเอง การใชความคิดแบบมี
วิจารณญาณในประเด็นปญหาของโลกหรือตางวัฒนธรรมตองรูดวยวาบางทีขอสันนิษฐานของตนเองอาจจะมีผล

โดยชุดขอสอบเปนกรณีศึกษาที่มีเนื้อเรื่องและขอคําถามทั้งแบบใหเลือกตอบซึ่งสวนนี้จะทดสอบความตระหนักรู
และความเขาใจในประเด็นตามเนื้อเรื่องที่ใหมา และแบบใหเขียนตอบปลายเปดที่ใหนักเรียนสรางคําตอบเอง
โดยอาศัยประจักษพยานจากขอความที่ใหมา ประกอบกับความรูหรือจากประสบการณเดิม การวิเคราะหคําตอบ
ของนั ก เรี ย นจะทํ า ให ม องเห็ น ว า นั ก เรี ย นได พั ฒ นาความเข า ใจระหว า งวั ฒ นธรรมและโลกและมี ทั ก ษะการ
วิเคราะหเพียงใด

ตอการเบี่ยงเบนกระบวนการตัดสินใจได และยอมรับวาความเชื่อสวนตัวและการตัดสินของตนมักจะยึดวัฒนธรรม

กรณีศึกษาที่ยกมาจะอยูในบริบทที่นักเรียนอายุ 15 ป นาจะคุนเคย ตัวอยางเชน เรื่องจริงของเด็กหญิงอายุ 14 ป

และมุมมองของตนเองเปนหลักเสมอ คุณลักษณะดังกลาวนี้ คือสิ่งที่ PISA

ซึ่งเปนชาวเผาพื้นเมืองในเปรู ที่กลายมาเปนคนที่มีชื่อเสียงในยูทูปจากการรองเพลงภาษาทองถิ่นโบราณภาษา

2018 ใหความสําคัญและตองการ

ประเมินวานักเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวเพียงใด

การประเมินของ PISA 2018

หนึ่งที่เคยถูกเหยียดหยามในสังคมของเปรูมาชานาน (http://renatafloresperu.com/) แลวจะมีขอสอบปลายเปด
ขอหนึ่งใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่จะเปนนักกิจกรรมเพื่ออนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมือง
ของตน สวนขอสอบแบบเลือกตอบจะถามความเขาใจถึงบทบาทของภาษาในดานการแสดงออกทางวัฒนธรรม

การประเมินดานองคความรูใน PISA 2018 ที่เสนอโดย OECD คือ ตองการวัดความสามารถของนักเรียนในการใช

ดวยวาจา และถามเกี่ยวกับการแขงขันระหวางภาษาของคนสวนใหญกับภาษาของชนกลุมนอย

ความรูความเขาใจ ความสามารถในการเขาใจทัศนะอื่น และทักษะในการคิดวิเคราะหและการประเมินในภารกิจที่

โรงเรียนอาจจะใชกรณีศึกษาในทํานองเดียวกันสอนความสามารถของนักเรียนในการเขาไปอยูในโลกที่มีความ

อางอิงเกี่ยวกับประเด็นระหวางวัฒนธรรมและประเด็นของโลก การประเมินจะครอบคลุมถึงภารกิจตาง ๆ ที่ดึงเอา
ความรูและกระบวนการคิดแบบตาง ๆ มาใช กรอบโครงสรางการประเมินจะประกอบดวยภารกิจที่จําแนกประเภท
ไปตามเนื้อหาสาระ (เชน อัตลักษณและวัฒนธรรม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เปนตน) ตามบริบท (เชน ความสัมพันธ
ในโรงเรียน เปนตน) และกระบวนการคิดหลักที่ตองนํามาใช (เชน การใหเหตุผลเชิงวิเคราะห และการใหเหตุผล
แบบมีวิจารณญาณ)

ซับซอนจากมุมมองที่แตกตางได แตก็ตองประเมินและระมัดระวังถึงเรื่องที่มีความออนไหว เชน เรื่องที่อาจกอใหเกิด
ความเกลียดชังและเกิดความรุนแรงตอผูพลัดถิ่น ซึ่งจะตองพิจารณาอยางรอบคอบในการออกแบบกิจกรรมดวย

มิติดังกลา วตา งก็มีค วามสัมพันธซึ่งกัน และกันอยา งมากที่นัก เรีย นจะตอ งรูและใชในการเขา ถึง ปญ หาของโลก

รูป 1 มิติของการประเมินสมรรถนะการอยูในสังคมโลก

ในขณะเดียวกันองคประกอบทั้งสามก็บอกถึงความสามารถของนักเรียนในการคิดแบบตางวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้
เกี่ ย วข อ งกั บความสามารถในการรั บรู และจํ า แนกการมองผู อื่ นแบบเหมารวมและการลงข อ สรุ ป ทางวั ฒ นธรรม

SKILLS

KNOWLEDGE & UNDERSTANDING

ATTITUDES

ความตระหนักรูถึงวัฒนธรรมของตนและความลําเอียงในใจของตนเอง ความสามารถที่จะเลือกวิธีแกปญหาสําหรับ

Analytical and critical thinking*

Knowledge and understanding

Openness towards people from

of global issues

other cultures

Intercultural knowledge

Respect for cultural otherness

เรื่องหนึ่ง ๆ ในบริบทของทองถิ่นและบริบทของโลก แตเนื่องจากความจํากัดของเวลาในการทดสอบ (หนึ่งชั่วโมง)
OECD จึงเสนอการรายงานองคประกอบทั้งสามบนมาตรวัดเดียวกัน โดยตั้งคะแนนเฉลี่ย 500 คะแนน และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 100 เชนเดียวกับมาตรวัดดานอื่น ๆ ที่ผานมา และจะแบงออกเปนระดับความสามารถตามความซับซอน
ของภารกิจการประเมินเปนระดับของความรู ความเขาใจ และความคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งคาดหวังวานักเรียน
อายุ 15 ป ควรจะมี

Ability to interact respectfully,
appropriately and effectively
Empathy

COMPONENTS

ความคุนเคยกับประเด็นสําคัญที่อยูเกินขอบเขตของชาติ (เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอพยพยายถิ่น
และความสามารถที่จะเขาใจความสัมพันธที่เกี่ยวของกันในระหวางประเด็นปญหา แนวโนม และ

VALUES

ระบบตาง ๆ ในโลก
ความรูและความเขาใจระหวางวัฒนธรรม (Intercultural knowledge and understanding) หมายถึง ความรูและ
ความเขาใจในเรื่องปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมของผูอื่น ความ

Global-mindedness
Responsibility

Flexibility

ความรูและความเขาใจในประเด็นปญหาของโลก (Knowledge and understanding of global issues) หมายถึง
ความยากจน)

and understanding

* Components indicated in bold are assessed
in the cognitive test.

Valuing human dignity
Valuing cultural diversity

Components indicated in italics are analysed
through self-reported data in the student
questionnaire.

เหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรม การมีความเขาใจในเรื่องปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม หมายถึง การรูวา
ทัศนะหรือมุมมองของคนนั้นมาจากหลากหลายอิทธิพลที่หลอหลอมมา (เชน วัฒนธรรม ศาสนา เพศ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม การศึกษา) ซึ่งเปนวิธีเดียวกับที่จะพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับผูอื่น

Global Competence

การคิดวิเคราะหและการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Analytical and critical thinking) นักเรียนที่มีสมรรถนะการอยูใน
สังคมโลกตองแสดงวามีทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดแบบมีวิจารณญาณดวย ทักษะในการคิดวิเคราะห หมายถึง
ความสามารถในการเขาถึงปญหาโดยใชความเปนเหตุเปนผล ความมีระบบและมีขั้นตอน ทักษะนี้ยังรวมถึงความสามารถ
ในการแปลความหมายของแตละสวนในขอความ และตรวจสอบแตละสวนวามีความสัมพันธกันอยางไร เพื่อจะหา
ความสอดคล อ งหรื อ ความแตกต า งที่ขั ดแย งกั น ทัก ษะในการคิ ดแบบมี วิจ ารณญาณต อ งใช เพื่ อ ประเมินคุ ณค า
ความถูกตอง และความนาเชื่อถือของสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานของความสอดคลองกันภายในตัวของมันเอง และความ
สอดคลองกับประจักษพยาน และความสอดคลองกับความรูและประสบการณของตนเอง การใชความคิดแบบมี
วิจารณญาณในประเด็นปญหาของโลกหรือตางวัฒนธรรมตองรูดวยวาบางทีขอสันนิษฐานของตนเองอาจจะมีผล

โดยชุดขอสอบเปนกรณีศึกษาที่มีเนื้อเรื่องและขอคําถามทั้งแบบใหเลือกตอบซึ่งสวนนี้จะทดสอบความตระหนักรู
และความเขาใจในประเด็นตามเนื้อเรื่องที่ใหมา และแบบใหเขียนตอบปลายเปดที่ใหนักเรียนสรางคําตอบเอง
โดยอาศัยประจักษพยานจากขอความที่ใหมา ประกอบกับความรูหรือจากประสบการณเดิม การวิเคราะหคําตอบ
ของนั ก เรี ย นจะทํ า ให ม องเห็ น ว า นั ก เรี ย นได พั ฒ นาความเข า ใจระหว า งวั ฒ นธรรมและโลกและมี ทั ก ษะการ
วิเคราะหเพียงใด

ตอการเบี่ยงเบนกระบวนการตัดสินใจได และยอมรับวาความเชื่อสวนตัวและการตัดสินของตนมักจะยึดวัฒนธรรม

กรณีศึกษาที่ยกมาจะอยูในบริบทที่นักเรียนอายุ 15 ป นาจะคุนเคย ตัวอยางเชน เรื่องจริงของเด็กหญิงอายุ 14 ป

และมุมมองของตนเองเปนหลักเสมอ คุณลักษณะดังกลาวนี้ คือสิ่งที่ PISA

ซึ่งเปนชาวเผาพื้นเมืองในเปรู ที่กลายมาเปนคนที่มีชื่อเสียงในยูทูปจากการรองเพลงภาษาทองถิ่นโบราณภาษา

2018 ใหความสําคัญและตองการ

ประเมินวานักเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวเพียงใด

การประเมินของ PISA 2018

หนึ่งที่เคยถูกเหยียดหยามในสังคมของเปรูมาชานาน (http://renatafloresperu.com/) แลวจะมีขอสอบปลายเปด
ขอหนึ่งใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่จะเปนนักกิจกรรมเพื่ออนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมือง
ของตน สวนขอสอบแบบเลือกตอบจะถามความเขาใจถึงบทบาทของภาษาในดานการแสดงออกทางวัฒนธรรม

การประเมินดานองคความรูใน PISA 2018 ที่เสนอโดย OECD คือ ตองการวัดความสามารถของนักเรียนในการใช

ดวยวาจา และถามเกี่ยวกับการแขงขันระหวางภาษาของคนสวนใหญกับภาษาของชนกลุมนอย

ความรูความเขาใจ ความสามารถในการเขาใจทัศนะอื่น และทักษะในการคิดวิเคราะหและการประเมินในภารกิจที่

โรงเรียนอาจจะใชกรณีศึกษาในทํานองเดียวกันสอนความสามารถของนักเรียนในการเขาไปอยูในโลกที่มีความ

อางอิงเกี่ยวกับประเด็นระหวางวัฒนธรรมและประเด็นของโลก การประเมินจะครอบคลุมถึงภารกิจตาง ๆ ที่ดึงเอา
ความรูและกระบวนการคิดแบบตาง ๆ มาใช กรอบโครงสรางการประเมินจะประกอบดวยภารกิจที่จําแนกประเภท
ไปตามเนื้อหาสาระ (เชน อัตลักษณและวัฒนธรรม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม เปนตน) ตามบริบท (เชน ความสัมพันธ
ในโรงเรียน เปนตน) และกระบวนการคิดหลักที่ตองนํามาใช (เชน การใหเหตุผลเชิงวิเคราะห และการใหเหตุผล
แบบมีวิจารณญาณ)

ซับซอนจากมุมมองที่แตกตางได แตก็ตองประเมินและระมัดระวังถึงเรื่องที่มีความออนไหว เชน เรื่องที่อาจกอใหเกิด
ความเกลียดชังและเกิดความรุนแรงตอผูพลัดถิ่น ซึ่งจะตองพิจารณาอยางรอบคอบในการออกแบบกิจกรรมดวย

ระบบการศึกษาและครูสามารถทําอะไรบาง เพือ
่ สงเสริมสมรรถนะการอยูใ นสังคมโลก

ก ุมภาพันธ์ 2561

PISA 2018 จะประเมินดวยวาระบบการศึกษาและครูมีการสงเสริมสมรรถนะการอยูในสังคมโลกเพียงใด เพราะการ
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ไมใสใจตอวัฒนธรรมอื่น ๆ นั้นมีราคาแพงมาก และยังมีความเสี่ยงตออันตรายที่เกิดจากความขัดแยง ความรุนแรง
และอาชญากรรมที่ตองลงทุนกันดวยชีวิตหรือทรัพยสินซึ่งเปนเรื่องที่ตองสูญเสีย จึงถือเปนเรื่องจําเปนที่ตองลงทุน
เพื่อสรางความชัดเจน สอน สงเสริม ออกกฎหมาย และสนับสนุนสมรรถนะการอยูในสังคมโลกและการเปนพลเมืองโลก
(OECD, 2016 ; อางอิงจาก UNESCO, 2013) ระบบการศึกษาสามารถเรียนรูซึ่งกันและกันวาจะรับและปรับหลักสูตร
ใหดีไดอยางไร สงเสริมวิธีสอนและปรับการฝกอบรมครูเพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกและพัฒนาทักษะสมรรถนะ
การอยูในสังคมโลก เชน การสอนภาษา ประวัติศาสตร และวัฒนะธรรมอื่นที่ไมใชวัฒนธรรมหลักในทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสอนภาษาในหลักสูตรสามารถครอบคลุมการเรียนรูที่จําเปนสําหรับสมรรถนะการอยูในสังคมโลกไดดี
คําถามในแบบสอบถามสําหรับโรงเรียนของ PISA 2018 อาจเปนแหลงขอมูลและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรและนวัตกรรมการสอน เชน คําถามชุดแรกมีขอหนึ่งถามครูใหญวาในหลักสูตรมีหัวขอเกี่ยวกับโลกหรือไม
เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน ปญหาสุขภาพระดับโลก การเพิ่มของประชากร อีกขอหนึ่ง
ถามวาหลักสูตรปกติไดพูดถึงพื้นฐานและทักษะสมรรถนะการอยูในสังคมโลกหรือไม เชน การติดตอสื่อสารกับคน
ตางวัฒนธรรม หรือตางประเทศ หรือเปดรับประสบการณระหวางวัฒนธรรมหรือไม สวนคําถามชุดที่สองจะเนนที่
ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ ข องครู เช น ขอให ค รู ใ หญ บ อกถึ ง ความเชื่ อ โดยทั่ ว ไปของครู ว า โรงเรี ย นควรจั ด การ
อยางไรถามีความหลากหลายทางชาติพันธุ อีกขอหนึ่งถามเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยเฉพาะสําหรับการเรียนรูวัฒนธรรม
ที่หลากหลายในระดับโรงเรียน เชน การสอนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี หรือศิลปะของชาติพันธุอื่น และชนกลุม
ที่มีวัฒนธรรมอื่น ๆ ในประเทศ คําถามอีกขอหนึ่งขอใหครูใหญใหความเห็นวามองครูในโรงเรียนเปนอยางไรใน
ดานความเชื่อในอัตลักษณและความเสมอภาคในมวลมนุษย

นอกจากนี้จะมีแบบสอบถามสําหรับนักเรียนที่ให

นักเรียนรายงานถึงพฤติกรรมของครูจากมุมมองของนักเรียน เชน ถามวาครูปฏิบัติตอนักเรียนทุกวัฒนธรรมอยาง
เทาเทียมกันหรือไม
จุดยุติ (End Point)

สมรรถนะการอยูใ นสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018
การประเมิน PISA 2018 มีการรูเรื่องการอานเปนการประเมินหลัก และยังไดเพิ่มการประเมินมิติใหมอีกอยางหนึ่ง
คือ คุณภาพของการเปนพลเมืองโลก ซึ่งเปนเรื่องใหมและทาทายตอระบบการศึกษาวาสามารถสรางเยาวชนใหมี
ความสามารถที่จะปฏิบัติตนใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จไมวาจะอยูที่ใดในโลกกวางใบนี้ ในชื่อวาการประเมิน
“สมรรถนะการอยูในสังคมโลก” ซึ่ง OECD ใหนิยามวา “เปนความสามารถในการวิเคราะหประเด็นของโลกหรือ
ตางวัฒนธรรมอยางมีวิจารณญาณและจากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางที่สงผลตอการรับรู
การตัดสินใจ แนวคิดของตนเองและของผูอื่น และการเขาไปเกี่ยวของอยางเปดกวาง ในทาทีที่เหมาะสม และ
สัมพันธกับผูอื่นที่มีภูมิห ลังที่แ ตกตา งอยา งไดผ ล บนพื้น ฐานของความเคารพในศัก ดิ์ศรีข องความเปนมนุษ ย ”
สมรรถนะการอยู ในสังคมโลกจึงสามารถตีค วามเสมือ นเป นกรอบอ า งอิ งด า นสติปญญา ทั กษะ และพฤติ กรรม
เสมือนเปนกรอบแนวคิดประนีประนอมและใหยับยั้งชั่งใจตนเองวาตองเคารพในความแตกตางในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของผูอื่น ถาความแตกตางนั้นไมไดทํารายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตน
ตามนิยามดังกลาว “สมรรถนะการอยูในสังคมโลก” จึงเปนเปาหมายการศึกษาที่ซับซอน เปนการเรียนรูหลายมิติ
ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธที่สรางสรรค และเคารพซึ่งกันและกันกับคนที่ตางภาษาและวัฒนธรรม การที่จะให
นักเรียนแสดงออกมาเปนรูปธรรมที่สัมผัสหรือตรวจสอบได จําเปนตองแยกออกมาเปนวัตถุประสงคยอยที่วัดได
ซึ่ง OECD เสนอใหแตกออกมาเปนมิติยอย หรือเปน “องคประกอบ” (Components) ที่วัดไดประกอบไปดวยสามมิติ

เปาหมายของการศึกษานอกจากทําใหนักเรียนไดเรียนรูวิชาการแลวยังตองเตรียมเยาวชนใหมีความสามารถที่จะอยูและ

หลักคือ มิติดานความรูและความเขาใจ (Knowledge and understanding) ซึ่งอางอิงถึงความรูความเขาใจใน

ปฏิบัติงานไดสําเร็จในประชาคมโลกดวย PISA จึงมีการประเมินความสามารถทั่วโลก เพื่อจะตรวจสอบและใหขอมูลวา

ประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฏในโลก และความรูในวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีอยูในโลกกวาง มิติดานทักษะ (Skills) ซึ่งอางอิงกับ

ระบบการศึกษาไดเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพหรือไม เพียงใด หรืออีกนัยหนึ่ง ผลการประเมินจะเปน

ทักษะการคิดหรือทักษะดานพฤติกรรมที่จะปฏิบัติตนเองใหประสบความสําเร็จในโลก และมิติดานเจตคติ (Attitudes)

ตัว ชี้นัยวาประชาคมโลกในอนาคตจะอยูกันอยางสมัครสมานสามัคคีไดดีหรือไม เพียงใด ผลการประเมินจะสะทอนถึง
ลักษณะพฤติกรรม ความรู ทักษะในการคิดของเยาวชนของชาติดวยวาในอนาคตจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแยงไดดี
เพียงใด จึงเปนหนาที่หลักของการศึกษาที่ไมควรมุงเนนแตความเปนเลิศทางวิชาการ แตจะตองทําใหนักเรียนเรียนรูที่จะ
อยูรวมกับคนอื่นในสังคมรวมถึงทั้งโลกไดดวย

ที่จะใชความรู ความเขาใจ และทักษะในการสรางพฤติกรรมที่กอใหเกิดสมรรถนะการอยูในสังคมโลก

โครงสรางการประเมินผล
สมรรถนะการอยู ในสั งคมโลกมี เ ป า หมายเพื่ อ ประเมิ น ว า นั ก เรี ย นสามารถใช ค วามรู แ ละความเข า ใจ รั บ รู ถึ ง

อานเพิ่มเติม

ความสัมพันธและมุมมองที่แตกตาง และคิดอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นปญหาของโลกและตางวัฒนธรรม

OECD (2016), Global competency for an inclusive world, (Online), Available: https://www.oecd.org/education/Global-

มากนอ ยเพีย งใด มาตรวั ดนี้ จะมี ขอ สอบอยูบนพื้นฐานของความรู ความคิดเรื่ องสมรรถนะการอยู ในสังคมโลก

competency-for-an-inclusive-world.pdf, Retrieved January 4, 2018.
โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)


ภาษาทางฟสิกส หมายถึง จุดบนแกนของเลนสหรือกระจกที่เปนจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผานเลนส หรือ
เกิดการสะทอนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบทําใหจุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เปนที่สนใจ

จุดยุติ (End Point)


ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดที่การทําปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณและมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งอาจสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของสาร

เทานั้น ดั งนั้น การประเมินจะใหผลวานักเรียนมีพัฒนาการและสามารถใชความสั มพันธระหวางวัฒนธรรมและ
ประเด็นปญหาของโลกไดเพียงใด ในความรูและทักษะชุดตาง ๆ ไดแก (1) ความรูและความเขาใจในประเด็น
ป ญ หาของโลก (2) ความรู แ ละความเข า ใจระหว า งวั ฒ นธรรม (3) การคิ ด วิ เ คราะห แ ละการคิ ด แบบมี
วิจารณญาณ
เนื่องจากองคประกอบทั้งสามเปนสิ่งที่สรางไดในโรงเรียน การประเมินนี้ตองการใหขอมูลในเชิงของนโยบาย
การศึกษาวานักเรียนไดรับการศึกษามาเพียงใด ในแงมุมของ (ก) รูวาคนอื่นมีมุมมองตอโลกที่แตกตางจากตนเอง
ที่จะนําไปสู (ข) มีความรูเรื่องขอเท็จจริงเกี่ยวกับโลก ซึ่งจะนําไปสู (ค) ความตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง
รูและเขาใจผูอื่น และ (ง) เพิ่มพูนความเขาใจในระบบพื้นฐานของสังคมโลกและการปรับตัวทางวัฒนธรรม

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 26 (กุมภาพันธ์ 2561)

