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ข้อค้นพบหลักจากการประเมินผลโครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต ระยะข้อมูลพืน้ ฐาน

โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ สร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
บทพิสูจน์จากการดำ�เนินโครงการเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของการศึกษาไทย

จากความมุ่งมั่นของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์
พลังคิด เพื่ออนาคต ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาใน
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ หรือ STEM และยกระดับการศึกษาเพือ่
พัฒนาทักษะอาชีพ หรือ TVET ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการกำ�ลังคนในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมทัว่ ทุก
ภูมภิ าคของประเทศ โดยมีกรอบการดำ�เนินงานเป็นเวลา
5 ปีนน้ ั เป็นเวลากว่าครึง่ ทางแล้วทีท่ างโครงการฯ ได้
ทำ�งานอย่างจริงจังเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยปัจบุ นั มี
โรงเรียนกว่า 700 แห่ง และครูผส้ ู อน นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา และแรงงานจำ�นวนกว่า 972,000 รายทัว่
ประเทศได้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ
นอกจากการดำ�เนินโครงการฯ ตามกรอบทีก่ �ำ หนด
ไว้ การประเมินผลเป็นอีกหนึง่ ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะส่งผลให้
โครงการฯ มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น โดยกระบวนการ
ประเมินผลของโครงการฯ ทัง้ หมด ได้ด�ำ เนินการโดย
หน่วยงานภายนอกเพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
โดยโครงการฯ ได้ท�ำ งานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ประเมินผลและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาได้แก่ องค์กร
Management International Systems หรือ MSI
และ คณะนักวิจยั ไทย (National Research Team –
NRT) ซึง่ ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจยั
มากกว่า 50 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ เพือ่
ทำ�งานร่วมกันในการวางแนวทางและกรอบการประเมิน
ผล พัฒนาเครือ่ งมือและระเบียบการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมทัง้ วางแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประเมินผลกระทบ

ที่เกิดจากการดำ�เนินโครงการฯ ซึง่ ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร MSI และ NRT ทำ�ให้มน่ ั ใจได้วา่ การประเมินผล
ครัง้ นีจ้ ะมีความเชือ่ มโยงและเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
ไทยเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้านของการเรียนรูข้ อง
นักเรียน วิธกี ารจัดการเรียนการสอน การปฏิบตั กิ าร
จัดการเรียนรูข้ องครู การเปลีย่ นแปลงของชัน้ เรียน ภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และชุมชนการเรียนรูว้ ชิ าชีพ
การประเมินผลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวัด
ประสิทธิภาพของโครงการฯ ซึง่ การประเมินผลแบ่ง
เป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การประเมินผลด้านการพัฒนา
ศักยภาพครูและนักเรียนในสาขา STEM มุง่ ทีก่ ลุม่ เป้า
หมายครูและนักเรียนในภาคการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ ี 1 ถึง 3 และ การประเมินผลด้านการ
ศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) มีกลุม่ เป้าหมาย
เป็นผูท้ อ่ ี ยูใ่ นภาคการศึกษาสายอาชีพทัง้ ระดับ ปวช.
และ ปวส. โดยใช้วธิ กี ารตรวจสอบสมมติฐานเชิงเส้นทาง
(casual pathways) ระหว่างการดำ�เนินกิจกรรมภายใต้
โครงการฯ และผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ กับครูและนักเรียน รวม
ถึงการจัดการเรียนรูข้ องครู การมีสว่ นร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน และหลักสูตรทีพ่ ฒั นามาใช้
ในการจัดการเรียนรูใ้ นโครงการฯ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและประเมินผลจะมีอยูส่ าม
ช่วงเวลาคือ ข้อมูลพืน้ ฐาน (initial) ระยะกลาง (midline)
และระยะสิน้ สุดโครงการ (endline) ซึง่ ครอบคลุม
ตลอดการดำ�เนินงานของโครงการฯ และเพือ่ ให้เห็น
ผลทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ การประเมินจะมุง่ เน้นทีผ่ ลกระทบ

ทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินโครงการฯ ในสามประเด็นหลัก
ได้แก่ สะเต็มศึกษา (STEM) สะเต็มศึกษาสำ�หรับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ (STEM FOR TVET) และการพัฒนา
ทักษะทีจ่ �ำ เป็นและองค์ความรูด้ า้ นเทคนิคเฉพาะทาง
สาขาของช่างเทคนิค (TECHNICAL TVET) โดยใช้วธิ ี
การวิจยั แบบผสมผสานทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ข้อมูลปฐมภูมิในการประเมินผลประกอบด้วย การ
สำ�รวจความคิดเห็นของนักเรียนและครู การสังเกตชัน้
เรียน การสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์ครู นอกจากนี้
การประเมินยังมีการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) สำ�หรับการศึกษา
ระดับพืน้ ฐาน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) สำ�หรับการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาอีกด้วย
ทั้งนี้ การประเมินผลจะใช้การวิเคราะห์พฤติกรรม
การเปลีย่ นแปลงของโรงเรียนทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงกัน
โดยแบ่งเป็นโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และโรงเรียน
กลุม่ เปรียบเทียบ (ทีย่ งั ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ) โดยมี
คุณลักษณะเทียบเคียงกันทัง้ ทางด้านสถานทีต่ ง้ั ขนาด
ของโรงเรียน สังกัดและคะแนนผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ ซึง่ มีโรงเรียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 266
โรงเรียน นักเรียนจำ�นวน 14,599 คน และครูจ�ำ นวน
629 คน จากทัง้ สิน้ 54 จังหวัด ทีเ่ ข้าร่วมเป็น กลุม่
ตัวอย่างเพือ่ การประเมินผล
ในภาพรวม ข้อค้นพบหลักจากการประเมินผลระยะ
ข้อมูลพืน้ ฐานในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการฯ มีผลการประเมินในระดับทีด่ กี ว่าโรงเรียนใน
กลุม่ เปรียบเทียบ
สำ � หรั บ โรงเรี ย นในกลุ่ม ตั ว อย่ า งที่เข้ า ร่ ว มโครง
การฯ ในส่วนของสะเต็มนั้น พบว่าสถิติแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญในด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ทักษะผู้เรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการเข้าศึกษาต่อใน
สายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสะเต็ม โดยนักเรียนมีความ
กระตือรือร้น มีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น และ
สามารถประยุกต์สง่ิ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นห้องเรียนสูช่ วี ติ ประจำ�
วันได้มากขึน้ ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 70 ของโรงเรียนใน
โครงการฯ ได้นำ�วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ (Inquiry based learning) และนำ�การทดลองมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ส่งผลให้นกั เรียนสามารถทำ�
กิจกรรมเป็นกลุม่ และอภิปรายกับเพือ่ นร่วมชัน้ ได้ ใน
ขณะทีค่ รูรอ้ ยละ 50 ในโรงเรียนกลุม่ เปรียบเทียบยังคง
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ครูผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ
ในการปลุกพลังสร้างสรรค์ให้เด็กทำ�โครงงานด้านสะเต็ม

เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

หนึง่ ในกิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต
คือการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถดึงความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้
ด้านสะเต็มผ่านกลวิธกี ารเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ (Inquiry based learning) และ
การเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ซึง่ ครูสพุ รรณวดี
ประสงค์ หรือ ครูเปีย้ ว จากโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา 2 จ. สุราษฎร์ธานี เป็นหนึง่
ในครูผเู้ ข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ เพือ่ พัฒนาวิชาชีพครูสะเต็ม รวมทัง้ ยังได้เข้าร่วม
อบรมกับโครงการฯ ในการพัฒนากิจกรรมเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กตาม
แนวคิดและวัฒนธรรมแบบ ‘เมกเกอร์’ อีกด้วย
ครูเปีย้ วได้บอกเล่าถึงประสบกาณ์ในการเรียนรูจ้ ากการอบรม ตลอดจนการนำ�
เอาทักษะทีไ่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้เพือ่ กระตุน้ ให้เด็กเกิดการสร้างสรรค์สง่ิ ประดิษฐ์
เข้าประกวด จนได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติในฐานะ ‘ครูดเี ด่น STEM Education
ประเทศไทยครัง้ ที่ 4’ จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า
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“ก่อนทีจ่ ะเข้าอบรมกับทางโครงการฯ โรงเรียนของครูกส็ นับสนุนการสร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กพัฒนาตนเองอยูแ่ ล้ว โดยทางโรงเรียนมีโครงการ 9 บ้าน 9 ฐาน
ซึง่ ฐานของครูคอื ฐานนักประดิษฐ์ โดยมีครูจากสองกลุม่ สาระ ได้แก่วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาเป็นครูทป่ี รึกษาให้แก่ฐานดังกล่าว โครงงานแรกทีค่ ดิ ริเริม่ ทำ�
ชือ่ ว่า โครงงาน “Smart Farm Crayfish” หรือ “การประดิษฐ์อปุ กรณ์เลีย้ งกุง้
อัตโนมัต”ิ ซึง่ ในทีมจะประกอบไปด้วยเด็กทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ม. ปลาย
สามคนมาร่วมทำ�โครงงานร่วมกัน และครูทป่ี รึกษาสองคน คือครูเปีย้ วและครู
พลากร ประสงค์ ซึง่ เด็กแต่ละคนก็จะมีความเชีย่ วชาญทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดย
น้องมอส หนึง่ ในทีม มีความเชีย่ วชาญด้านการเลีย้ งกุง้ น้องโดม มีความเชีย่ วชาญ
ด้านการประดิษฐ์ และน้องเป้ มีความเชีย่ วชาญด้านการเป็นโปรแกรมเมอร์”
ในฐานะทีป่ รึกษาครูเปีย้ วต้องอาศัยองค์ความรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลาย ทัง้ ลอง
ผิดลองถูกร่วมไปกับเด็กๆ จนสามารถประดิษฐ์ชน้ิ งานอุปกรณ์เลีย้ งกุง้ อัตโนมัติ
ออกมาได้ส�ำ เร็จ จนสามารถคว้ารางวัลสิง่ ประดิษฐ์ทง้ั ในระดับอำ�เภอ จังหวัดและ
ระดับประเทศมาแล้ว ทักษะสำ�คัญทีค่ รูเปีย้ วบอกว่านำ�มาใช้ได้ผลดี คือองค์ความ
รูท้ ไ่ี ด้สง่ั สมมาจากโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ ฯ ทัง้ รูปแบบการสร้างสรรค์แบบ
เมกเกอร์ และการให้เด็กสืบเสาะเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
“ทักษะทีไ่ ด้และนำ�มาปรับใช้ในการเป็นครูทป่ี รึกษาในการทำ�โครงงานให้เด็ก
ประสบความสำ�เร็จ คือกระบวนแบบเมกเกอร์ และกระบวนการสืบเสาะ ทัง้ การ
สร้างความสนใจให้เด็กด้วยเทคนิคในการตัง้ คำ�ถาม ทีใ่ ห้เด็กได้คดิ และสนใจอยาก
ทำ� และอยากหาคำ�ตอบด้วยตนเอง การให้เด็กสำ�รวจและค้นหาคำ�ตอบด้วยการ
สืบค้นด้วยตนเอง การอธิบายโดยให้เด็กได้ตอบจากความเข้าใจของตนเอง การ
ขยายความรู้ ด้วยการให้เด็กนำ�สิง่ ทีไ่ ด้ไปขยายหรือประยุกต์ใช้ในประเด็นเรือ่ งอืน่ ๆ
และการประเมินผล คือการประเมินว่าเด็กได้ค�ำ ตอบหรือได้ความรูอ้ ะไรไปบ้าง
หลังจากการสืบค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ ความอุตสาหะและการให้เวลากับเด็กได้
ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง รวมทัง้ การนำ�อุปกรณ์และวัสดุตา่ งๆ ทีห่ ยิบหาได้งา่ ย
ในชีวติ ประจำ�วัน หรือในห้องทดลองมาใช้ในการประดิษฐ์ ก็เป็นหนึง่ ในเทคนิค
ทีส่ �ำ คัญภายใต้วฒ
ั นธรรมของเมกเกอร์ ทีส่ �ำ คัญมากไปกว่านัน้ คือ ครูตอ้ งสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กรูส้ กึ ว่าปลอดภัย ครูตอ้ งทำ�ให้เด็กเชือ่ มัน่ ในตัวเรา ครู
ต้องไม่กดดันเด็ก และทีส่ �ำ คัญคือครูตอ้ งนำ�เสนอชัน้ เรียนทีส่ นุกได้ โดยเมือ่ เด็กสนุก
เด็กก็จะสนใจ ใผ่รู้ และอยากค้นคว้าหาคำ�ตอบสิง่ ทีอ่ ยากรูด้ ว้ ยตัวเอง”
ครูเปีย้ วทิง้ ท้ายว่า ความภูมใิ จทีส่ ดุ ไม่ได้อยูท่ ร่ี างวัลแต่เป็นการค้นพบตัวเองจน
สามารถส่งเด็กให้ไปถึงฝัง่ ฝันได้ตา่ งหาก “จากทีเ่ ราได้เข้าร่วมกับโครงการฯ สิง่ ทีไ่ ด้
มาคือการเปลีย่ นทัศนคติของตัวเอง ซึง่ แต่กอ่ นคิดเสมอว่า เด็กทีเ่ ก่งก็คอื เด็กทีเ่ ก่ง
ความเก่งมันอยูใ่ นตัวของเขาเอง แต่เด็กทีไ่ ม่เก่งถึงเราจะป้อนให้เขาอย่างไรเขาก็คง
ไม่ดขี น้ึ การเข้าโครงการฯ ทำ�ให้เรียนรูว้ า่ จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่ตวั เด็ก เด็กจะเก่งหรือ
ไม่เก่งนัน้ อยูท่ ค่ี รู ครูทด่ี ตี อ้ งสามารถพัฒนาเด็ก และดึงศักยภาพออกมาจากตัวเด็ก
ให้ได้วา่ เขามีศกั ยภาพอะไรในตัวทีเ่ ราต้องส่งเสริม หลังจากนัน้ ต้องให้เด็กได้พฒ
ั นา
และมีความมัน่ ใจต่อศักยภาพนัน้ พร้อมแนะนำ�แนวทางให้เขาได้ไปต่อยอดความ
ฝันทีม่ อี ยูใ่ ห้กลายเป็นจริง”
สามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับครูเปีย้ วได้ท่ี : https://bit.ly/2KI6Vts

←
←

ใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยายและมอบหมายงานเป็นรายบุคคล
สำ�หรับในส่วนของ STEM for TVET นัน้ พบว่าครูวทิ ยาศาสตร์ในวิทยาลัยเทคนิค
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 40 ใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน แต่ครูในอัตราร้อยละ 24 ในโรงเรียนกลุม่ เปรียบเทียบเท่านัน้ ทีน่ �ำ เสนอการสอนใน
รูปแบบนี้ อีกทัง้ ผลการประเมินยังแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 64 ของนักเรียนจากวิทยาลัย
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และอีกร้อยละ 95 รูส้ กึ
สนุกไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์
ในส่วนของ Technical TVET นัน้ ผลประเมินครัง้ นีจ้ ะถูกใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานของ
การเก็บข้อมูลในครัง้ ต่อไปโดยจากข้อมูลทีเ่ ก็บได้ในขัน้ พืน้ ฐานแสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
ในกลุม่ ตัวอย่างทีถ่ กู เลือกนัน้ มีความเป็นคูเ่ ทียบทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันเป็นอย่างดี ซึง่ จะ
นำ�ไปสูก่ ารประเมินผลทีแ่ ม่นยำ�ในระยะกลาง (midline) ไปจนถึงระยะสิน้ สุดโครงการ
(endline) โดยคณะผูท้ �ำ การประเมินผลจะนำ�เสนอในวาระต่อไป
ทัง้ นี้ ทีมประเมินผลจะยังคงดำ�เนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนือ่ งต่อไปภายใต้การ
ดำ�เนินงานของ MSI คณะนักวิจยั ไทย และพันธมิตรทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ ข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการประเมินจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
ได้อย่างสมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ จะเห็นได้วา่ โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต
มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างจริงจัง และการประเมินผลล่าสุดนี้ จะ
เป็นการยำ�เ้ ตือนให้บคุ ลากรในภาคการศึกษาไทยตืน่ ตัวในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ในทางทีด่ เี พือ่ อนาคตของครูและนักเรียน สามารถดาวน์โหลดผลการประเมินเบือ้ ง
ต้นฉบับเต็มได้ท่ี http://www.enjoy-science.org/me/
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