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การประเมินผลโครงการฯ โดยหนวยงานภายนอก: ความเปนมาและความสำคัญ
โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกว�ทย พลังคิด เพ��ออนาคต” เปนโครงการระยะยาว 5 ป ภายใตงบประมาณรวมทั�งสิ�นกวา 1,000 ลานบาท โดย
เปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพ��อเสร�มสรางศักยภาพการแขงขันและนวัตกรรมของประเทศไทย ผานการพัฒนาการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ความรูใน 4 ดาน ไดแก ว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี ว�ศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เร�ยกวา “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) และยกระดับการศึกษา
เพ�อ� พัฒนาทักษะอาช�พทีต่ อบโจทยความตองการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกภูมภิ าคของประเทศ โครงการฯ ไดจดั อบรมเทคนิคว�ธกี ารจัดการ
เร�ยนรูท ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงใหกบั ครูผสู อนในว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร เพ�อ� นำไปพัฒนาการจัดการเร�ยนรู รวมไปถึงสภาพแวดลอมของการเร�ยนรูใ น
ชั�นเร�ยน โดยโครงการฯ ไดรับการประเมินโดยหนวยงานภายนอกจากความรวมมือขององคกร Management Systems International หร�อ MSI และ
คณะนักว�จยั ไทย (National Research Team – NRT) ซ�ง่ ประกอบดวยคณาจารยในระดับอุดมศึกษาและนักว�จยั มากกวา 50 ทาน จากมหาว�ทยาลัยทัง� สิน�
16 แหงทั�วประเทศ โดยการประเมินผลไดมีการเก็บขอมูลจากนักเร�ยนจำนวน 20,306 คน และครูจำนวน 1,044 คน จากโรงเร�ยนทั�งสิ�น 244 โรงเร�ยน ใน 54
จังหวัดทัว� ประเทศ ทัง� นีก้ ารประเมินผลในครัง� นีน้ บั เปนการประเมินผลโครงการครัง� ที่ 2 ซ�ง่ ถือเปนการประเมินในระยะกลาง จากทัง� สิน� 3 ระยะ ไดแก ระยะขอมูล
พ�น� ฐาน (baseline) ระยะกลาง (midline) และระยะสิน� สุดโครงการ (endline) โดยในการประเมินครัง� นีไ้ ดนำว�ธกี ารศึกษาแบบเจาะลึกถึงผลการดำเนินโครงการ
ใน 3 สวนหลัก ไดแก สวนที่ 1 ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเร�ยนในดานว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี ว�ศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM ใน
ระดับชัน� มัธยมศึกษาตอนตน) สวนที่ 2 ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเร�ยนอาช�วศึกษาในดานสะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM
for TVET) ในระดับประกาศนียบัตรว�ชาช�พ (ปวช.) และสวนที่ 3 เปนการศึกษาการพัฒนาทักษะทีจ่ ำเปนและองคความรูด า นเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาของชาง
เทคนิค (TECHNICAL TVET) ในระดับประกาศนียบัตรว�ชาช�พชัน� สูง (ปวส.) ทัง� นีใ้ นการประเมินผลโครงการฯ ในระยะกลาง (midline) มีประเด็นคำถามการ
ว�จัยดังตอไปนี้

STEM - สะเต็มศึกษา

TVET- สะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET)

1 การพัฒนาทักษะว�ชาช�พครูและระบบพ��เลี้ยงในการจัดการเร�ยนรู 1 การพัฒนาทักษะว�ชาช�พครูและระบบพ��เลี้ยงในการจัดการเร�ยนรูโดยใชโครงงาน

และการสืบเสาะเปนฐานสำหรับครูว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชวยสงเสร�ม
สมรรถนะและแนวปฏิบัติในการจัดการเร�ยนรูของครูใหดีข�้นหร�อไม?
2 เอกสารประกอบหลักสูตรพัฒนาว�ชาช�พครูชว ยสรางความสอดคลองและพัฒนา
สมรรถนะครู ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดการเร�ยนรูของครู ไดหร�อไม?
2 เอกสารประกอบหลักสูตรการพัฒนาว�ชาช�พครู การมีสวนรวมใน 3 การทีห่ ลักสูตรมีความสอดคลองมากข�น้ และการจัดการเร�ยนรูท ด่ี ขี น้� ของครู ชวย
พัฒนาการเร�ยนรูด า นว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตของนักเร�ยนไดหร�อไม?
การจัดการเร�ยนรูของครู และการจัดการเร�ยนรูที่มีประสิทธิภาพ
ชวยใหนักเร�ยนเกิดความสนใจ และมีสวนรวมในการเร�ยนรูว�ชา
TVET - การพัฒนาทักษะที่จำเปนและองคความรูดานเทคโนโลยี
ว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ��มข�้นหร�อไม?
เฉพาะทางสาขาของชางเทคนิค (TECHNICAL TVET)
แบบสืบเสาะสำหรับครูว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับชั�น
มัธยมศึกษาตอนตน ทำใหครูมสี ว นรวมและลงมือปฏิบตั กิ ารจัดการ
เร�ยนรูท ด่ี ขี น้� หร�อไม?

3 การมีสว นรวมทีเ่ พ�ม� มากข�น้ และการจัดการเร�ยนรูท ม่ี ปี ระสิทธิภาพ 1 การพัฒนาทักษะว�ชาช�พครูและการพัฒนาหลักสูตรมีผลตอการพัฒนาสมรรถนะ

ของครูหร�อไม?
2 การพัฒนาหลักสูตรชวยสรางความเช�่อมโยงและสอดคลองกับความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมที่เพ��มมากข�้นหร�อไม?
4 ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน�ั พ�น� ฐานในว�ทยาศาสตรและ 3 การพัฒนาสมรรถนะของครู ความสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั�น และการสนับสนุนการฝกงานในสถานประกอบการ
คณิตศาสตรที่เพ��มข�้น สงผลใหนักเร�ยนเลือกศึกษาตอในสาย
สงผลตอการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสบการณของนักศึกษาหร�อไม?
สะเต็มศึกษาและทักษะอาช�พเพ��มข�้นหร�อไม?
ของครู ทำใหนกั เร�ยนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน�ั พ�น� ฐาน
ในว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เพ��มข�้นหร�อไม?
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ระเบียบว�ธีการประเมินผล
การประเมินผลโครงการฯ ระยะกลาง ครั�งนี้ ใชว�ธีการว�จัยแบบผสมผสาน โดยว�เคราะหขอมูลทั�งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ��อใชเปนตัวช�้วัดหลักในระยะกลางของ
โครงการฯ โดยประเมินจากทิศทางและปร�มาณของการเปลีย่ นแปลงตัง� แตระยะเร�ม่ ตนจนถึงระยะกลาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลทัง� เช�งปร�มาณและเช�งคุณภาพจากกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมโรงเร�ยน/ว�ทยาลัยที่ดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการฯ ซ�่งเร�ยกวา “intervention school” และกลุมโรงเร�ยน/ว�ทยาลัยที่ดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบปกติหร�อเร�ยกวาโรงเร�ยน/ว�ทยาลัยกลุม เปร�ยบเทียบ “comparison school” ในสวนของการว�เคราะหขอ มูลเช�งปร�มาณ ไดใชเทคนิคการว�เคราะหทเ่ี ร�ยก
วา Difference-in-Differences (DID) เพ�อ� ศึกษาความแตกตางของกลุม ตัวอยาง 2 กลุม โดยเปร�ยบเทียบกันระหวาง 2 ชวงระยะเวลา คือ ระยะขอมูลพ�น� ฐานกับ
ระยะกลาง สำหรับการว�เคราะหเช�งคุณภาพ มีการบันทึกขอมูลเช�งคุณภาพ (coding) และการจัดหมวดหมูของเนื้อหาขอมูล (categorization of theme) ที่ได
จากการสัมภาษณครูและการสนทนากลุมกับนักเร�ยน

แหลงของขอมูลและเคร�่องมือว�จัย
ขอมูลทุติยภูมิและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเร�ยนของนักเร�ยนในประเทศไทย

สะเต็มศึกษา (STEM)
ขอมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมโรงเร�ยน
ที่เขารวมโครงการฯ และกลุมโรงเร�ยนเปร�ยบเทียบโดยมีเคร�่องมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลเช�งปร�มาณ คือ แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเร�ยน
ครู และผูบร�หาร ซ�่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการรับรูของนักเร�ยน การรับรู
ของครูว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีประเด็นที่หลากหลาย เชน
การรับรูท กั ษะความสามารถเกีย่ วกับสะเต็มศึกษาของนักเร�ยน การปฏิบตั ิ
การจัดการเร�ยนรูของครู การรับรูความเกี่ยวของของสะเต็มศึกษาของ
นักเร�ยนและครู นอกจากนี้ยังใช UTeach Observational Protocol
(UTOP) เปนเคร�อ่ งมือในการสังเกตชัน� เร�ยนเพ�อ� ประเมินคุณภาพโดยรวม
ของการจัดการชัน� เร�ยนว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ�ง่ นำมาใชทง�ั กับ
กลุม โรงเร�ยนทีเ่ ขารวมโครงการฯ และกลุม โรงเร�ยนเปร�ยบเทียบ UTOP นัน�
เปนเคร�่องมือที่มีคุณลักษณะเฉพาะ สามารถเก็บขอมูลไดทั�งเช�งปร�มาณ
และเช�งคุณภาพ เพ��อนำมาใชในการประเมินกิจกรรมวาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักของโครงการฯ หร�อไม เชน การเสร�มสรางประสบการณ
ใหนกั เร�ยน ประสบการณในชัน� เร�ยนของนักเร�ยน และการมีสว นรวมกับครู
และเพ��อนในชั�นดีข�้นเปนผลจากการเปลี่ยนว�ธีการจัดการเร�ยนรูของครู
หลังจากการเขารวมโครงการฯ นอกจาก UTOP แลว ยังใชการสนทนา
กลุมสำหรับนักเร�ยน และการสัมภาษณครูในโรงเร�ยนกลุม STEM และ
ในว�ทยาลัยกลุม STEM for TVET เพ��อใชเปนเคร�่องมือว�จัยเช�งคุณภาพ
อีกดวย

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพ��นฐาน (O-NET) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาช�วศึกษา (V-NET) ที่ไดจากสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนขอมูลทุติยภูมิที่มีความสำคัญตอการ
ว�เคราะหขอ มูลตามวัตถุประสงคของโครงการฯ การประเมินผลโครงการฯ ในระยะ
กลางนี้ มุงเนนว�เคราะหคะแนน O-NET ของนักเร�ยนชั�นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
คะแนน V-NET ของนักเร�ยนในระดับประกาศนียบัตรว�ชาช�พชั�นปที่ 3 (ปวช. 3)
คะแนนทั�ง 2 สวนนี้ใชเปนขอมูลเสร�มประกอบการว�เคราะหขอมูลปฐมภูมิที่
รวบรวมโดยคณะผูประเมินผล

O-NET
แบบสำรวจ
นักเร�ยน

การสัมภาษณ
กลุมนักเร�ยน

แบบสำรวจครู

V-NET
การสังเกต
ในชั�นเร�ยน

การสัมภาษณครู

แบบสำรวจ
ผูอำนวยการว�ทยาลัย

การว�เคราะหขอมูล
การว�เคราะหขอ มูลในระยะกลาง ประกอบดวย 1) การเปร�ยบเทียบกิจกรรมภายใตโครงการ Enjoy Science ระหวางระยะขอมูลพ�น� ฐานกับระยะกลาง 2) การ
รายงานผลกิจกรรมในชวงขอมูลพ�น� ฐาน ซ�ง่ ไดดำเนินการกอนการเก็บขอมูลในชวงระยะกลาง (midline) หร�อเปนขอมูลจากกิจกรรมทีม่ กี ารปรับรูปแบบของ
กิจกรรมบางสวน นอกจากนีย้ งั ใชการว�เคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis – PCA) เพ�อ� กำหนดตัวแปรจากขอมูลการสำรวจนักเร�ยน
และครู ซ�่งการว�เคราะหในรูปแบบ PCA นี้จะชวยระบุองคประกอบที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูล ซ�่งจำนวนความแปรปรวนของขอมูลยังสามารถ
นำมาอธิบายจุดแข�งของแตละองคประกอบได ในกรณีน้ี PCA ชวยใหผปู ระเมินผลสามารถระบุรปู แบบ ความเหมือนและความตางของผลสำรวจทีไ่ ดจากครูและ
นักเร�ยน และองคประกอบทีท่ ำใหรปู แบบเหลานีเ้ กิดข�น้ สวนสุดทายขอมูลทีไ่ ดจาก UTOP จะถูกนำมาว�เคราะหในแตละองคประกอบเพ�อ� วัดคุณภาพการจัดการ
เร�ยนรูใ นชัน� เร�ยนทีแ่ ตกตางกัน อีกทัง� ยังใหขอ มูลทีเ่ ปนสาระสำคัญแกคณะผูด ำเนินโครงการและคณะผูป ระเมินผลโครงการ โดยขอมูลเช�งคุณภาพไดถกู บันทึก
จัดหมวดหมูเนื้อหา และสรุปผลขอมูลที่สำคัญ ตลอดจนการตรวจสอบแบบสามเสาเพ��อเปร�ยบเทียบกับขอมูลเช�งปร�มาณดวย

บทสรุปสำหรับผูบร�หาร
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ขอพ�จารณาทางจร�ยธรรมและการอนุมัติจากคณะกรรมการพ�จารณาจร�ยธรรมการว�จัย
องคกร MSI และมูลนิธิคีนันแหงเอเซ�ย ซ�่งทำหนาที่เปนองคกรหลักในการดำเนินการและประสานงานโครงการฯ ไดรับการอนุมัติใหดำเนินกิจกรรมตามแผนการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการพ�จารณาจร�ยธรรมการว�จัยในมนุษยประจำมหาว�ทยาลัยขอนแกน โดยคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบรูปแบบการว�จัย กระบวนการ
เก็บขอมูล การบร�หารจัดการ การว�เคราะหขอ มูล และกระบวนการรายงานผลการว�จยั เพ�อ� ใหผทู เ่ี กีย่ วของในการศึกษาครัง� นีไ้ ดรบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ปนไปตามจร�ยธรรม
การว�จยั ในสวนการดำเนินการประเมินผลของกิจกรรม TVET และเคร�อ่ งมือทีใ่ ชประเมินผลยังไดรบั การตรวจสอบและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการพ�จารณาจร�ยธรรม
การว�จยั ในมนุษยประจำมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร� นอกจากนีอ้ งคกร MSI ยังไดรบั การอนุมตั จิ าก Advarra IRB หร�อเดิม คือ Chesapeake IRB
ทำหนาทีเ่ ปนคณะกรรมการพ�จารณาทบทวนจร�ยธรรมการว�จยั โดยเปนองคกรชัน� นำทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐานจากองคกรในประเทศสหรัฐอเมร�กา คือ Association
for the Accreditation of Human Research Protection Programs (AAHRPP) ซ�่งเปนองคกรที่ทำหนาที่ในการกำกับและตรวจสอบแผนการว�จัย รวมถึง
กระบวนการว�จัยในประเทศสหรัฐอเมร�กาและประเทศอื่นๆ

การสุมตัวอยางและการเลือกโรงเร�ยน
กอนการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ��นฐาน องคกร MSI ไดทำการว�เคราะหกลุมตัวอยางโดยว�ธีการจับคูเพ��อเลือกกลุมโรงเร�ยนเปร�ยบเทียบที่มีลักษณะเทียบ
เคียงกันกับกลุมโรงเร�ยนที่เขารวมโครงการฯ คุณลักษณะที่ใชพ�จารณาประกอบดวย ความเปนเมืองหร�อชนบท ขนาดของโรงเร�ยน สังกัดของสถานศึกษา และ
ระดับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ V-NET

STEM

144
272
6,238

โรงเร�ยน
ครู
นักเร�ยน

TECHNICAL
TVET

STEM FOR
TVET

100
283
9,541

ผูอำนวยการ
โรงเร�ยน

40
345
4,527
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ขอคนพบหลัก
ผลการประเมินสะเต็มศึกษา (STEM)
ผลจากการสังเกตชั�นเร�ยนโดยใชเคร�่องมือ UTOP: พบวาหองเร�ยนที่เขารวมโครงการมีประสิทธิภาพมากกวากลุมเปร�ยบเทียบในหลากหลายดาน ไมวาจะเปน
แนวทางการจัดการเร�ยนรูข องครู การมีสว นรวมของนักเร�ยนในการใชสอ่ื การเร�ยนรูว ท� ยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมถึงคุณภาพและความถีข่ องการมีปฏิสมั พันธ
ระหวางครูกบั นักเร�ยน โดยนักเร�ยนทีเ่ ร�ยนรูจ ากครูทเ่ี ขารวมโครงการฯ สวนใหญจะสนใจและติดตามบทเร�ยน เขาใจบทเร�ยนว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรทไ่ี ดรบั การ
ออกแบบโครงสรางจากครูมาเปนอยางดี อีกทัง� ยังรวมอภิปรายเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนา นอกจากนีน้ กั เร�ยนยังมีสว นรวมในการใชสอ่ื การเร�ยนรูแ ละเขาใจถึง
ความเกีย่ วของและความสำคัญของสือ่ การเร�ยนรูเ หลานัน� เพ�ม� ข�น้ ผลทีไ่ ดจากเคร�อ่ งมือ UTOP ยังช�ใ้ หเห็นวาครูทเ่ี ขารวมโครงการฯ มีความเช�อ่ มัน� ในการจัดการเร�ยนรู
แบบกระบวนการสืบเสาะคนควา ซ�่งเปนกระบวนการที่ไดจากการอบรมจากโครงการฯ และครูยังมีปฏิสัมพันธกับนักเร�ยนทุกคนอยางทั�วถึง ไมวาเพศใดหร�อระดับ
ความสามารถแบบใด โดยพบความแตกตางในเช�งบวก (มีนัยสำคัญทางสถิติ) ดังนี้

สภาพแวดลอมในหองเร�ยน
ครูสะทอนถึงความสนใจในหลากหลาย
ประเด็น ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูล
ความเสมอภาค และความหลากหลาย
ของผูเร�ยน

โครงสรางของบทเร�ยน
เปดโอกาสใหครูผสู อนไดประเมินความ
เขาใจของนักเร�ยน
เปดโอกาสใหนักเร�ยนมีสวนรวมหร�อ
สำรวจแนวคิดที่สำคัญ

การประยุกตใชแนวคิด
ทางว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ครูมีการประเมินผลระหวางเร�ยนอยาง
มี ประสิ ทธิ ภ าพ เพ� � อทราบถึ ง ความ
กาวหนาทางการเร�ยนรูข องนักเร�ยนทุก
คนและมีการปรับบทเร�ยนใหเหมาะสม

มีการใชแนวทางการจัดการเร�ยนรูแ บบ
สืบเสาะสำหรับแนวคิดที่สำคัญ
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ผลลัพธตวั ช�ว้ ดั ของครู: ในสวนของสะเต็ม (STEM) จะว�เคราะหผลลัพธตวั ช�ว้ ดั ของครู โดยใชการว�เคราะหทเ่ี ร�ยกวา DID เพ�อ� เปร�ยบเทียบครูกลุม เปร�ยบเทียบ
กับครูทเ่ี ขารวมโครงการฯ ทัง� ระยะขอมูลพ�น� ฐานและระยะกลาง ของโครงการฯ ผูป ระเมินพบวาขอมูลทีไ่ ดมแี นวโนมทีด่ ี (มีนยั สำคัญทางสถิต)ิ และมีความโดดเดน
จากการทีค่ รูทเ่ี ขารวมโครงการฯ ทำใหครูไดใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเร�ยนรูท ไ่ี ดอบรมมาจากโครงการฯ ทัง� นีก้ ารประเมินผลในระยะกลางของโครงการฯ
ยังพบวาครูทเ่ี ขารวมโครงการฯ มีความมัน� ใจในว�ชาช�พนอยกวาครูกลุม เปร�ยบเทียบ (แตไมพบวามีนยั สำคัญทางสถิต)ิ ขอคนพบทีส่ ำคัญนีส้ ะทอนถึงผลกระทบ
ของโครงการฯ โดยตรง จากการตรวจสอบขอมูลเช�งคุณภาพแบบสามเสา พบวาครูที่เขารวมโครงการฯ มีความตระหนักถึงขอจำกัดในการใชเทคนิคการจัด
การเร�ยนรูใหม ๆ ไปใชและการใชสื่อการเร�ยนรูของโครงการฯ มากข�้น อีกทั�งยังรับรูวาตนเองยังตองไดรับการพัฒนา ซ�่งจากขอมูลเช�งประจักษ� พบวาครู
ที่เขารวมโครงการฯ เกือบทุกรายมีแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเร�ยนรูใหเหมาะสมกับผูเร�ยน ซ�่งแตกตางจากครูกลุมเปร�ยบเทียบที่มีแผนการ
ปรับปรุงการจัดการเร�ยนรูเพ�ยงไมกี่ราย
ผลลัพธตัวช�้วัดของนักเร�ยน: ในระยะกลางนักเร�ยนที่ไดเร�ยนกับครูเขารวมโครงการฯ มีการเร�ยนรูที่มีประสิทธิภาพมากกวานักเร�ยนกลุมเปร�ยบเทียบใน
ทุกตัวช�้วัดโดยพบความแตกตางอยางชัดเจน (มีนัยสำคัญทางสถิติ) ในดานการรับรูกิจกรรมการเร�ยนรูแบบสืบเสาะ ซ�่งแสดงใหเห็นวารูปแบบกิจกรรมการ
เร�ยนรูของครูที่ไดยกระดับการเร�ยนรูของนักเร�ยนใหดีข�้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอมูลสนับสนุนการจัดการเร�ยนรูของครูจากเคร�่องมือ UTOP และ
การสำรวจความคิดเห็นครู อีกทั�งนักเร�ยนที่ครูเขารวมโครงการฯ ยังมีแนวโนมสูงที่จะเลือกศึกษาตอในสายสะเต็มศึกษาและทักษะอาช�พ และใหความสำคัญ
กับว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากกวานักเร�ยนกลุมเปร�ยบเทียบดวย

ขอมูลเช�งคุณภาพที่สนับสนุนผลการสำรวจเหลานี้ พบความแตกตางเพ�ยงเล็กนอยระหวางครูว�ทยาศาสตรและครูคณิตศาสตร กลาวคือ รอยละ 94 ของครูที่เขารวม
โครงการฯ ไดเขารวมกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูผานรูปแบบชุมชนการเร�ยนรูทางว�ชาช�พ (PLCs) นั�นคือ กลุมครูไดพบปะเพ��อแลกเปลี่ยนความรูทางว�ชาช�พและมี
การทำงานรวมกันเพ�อ� ปรับปรุงทักษะการจัดการเร�ยนรู รวมถึงพัฒนาความสามารถทางว�ชาการของนักเร�ยน นอกจากนีร้ อ ยละ 98 ของครูกลุม นีย้ งั ไดนำความรูท ไ่ี ดจาก
การกระบวนการ PLCs ไปใชในการพัฒนาการจัดการเร�ยนรูใหแกนักเร�ยนของตนเองอีกดวย

โรงเร�ยนที่เขารวมโครงการฯ

บทสัมภาษณครู: การเขารวม PLC และการประยุกตใชในหองเร�ยน

2%
6%

ไมไดเขารวม PLC

92%

เขารวม PLC แตไมไดนำมาใชในหองเร�ยน

แลกเปลี่ยนและเร�ยนรูกับผูอื่น จากนั�นนำไปใชในการแกปญหาใน
หองเร�ยน
นำรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมและการทำงานรวมกันไปใชในหองเร�ยน
เร�ยนรูเทคนิคเพ��อเพ��มคะแนน O-NET
นำเทคนิคการสอนแบบใหมไปใชเพ��อเพ��มความสนใจของนักเร�ยน
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ซ�่งเปนความรูใหมและการปรับปรุงเทคนิค
การจัดการเร�ยนรู

โรงเร�ยนที่ไมไดเขารวมโครงการฯ

บทสัมภาษณครู: การเขารวม PLC และการประยุกตใชในหองเร�ยน

19%
24%

ไมไดเขารวม PLC

บทสรุปสำหรับผูบร�หาร

57%

แลกเปลี่ยนและเร�ยนรูกับผูอื่น จากนั�นนำไปใชในการแกปญหาใน
หองเร�ยน
นำรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมและการทำงานรวมกันไปใชในหองเร�ยน
เร�ยนรูเทคนิคเพ��อเพ��มคะแนน O-NET
นำเทคนิคการสอนแบบใหมไปใชเพ��อเพ��มความสนใจของนักเร�ยน
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ซ�่งเปนความรูใหมและการปรับปรุงเทคนิค
การจัดการเร�ยนรู

เขารวม PLC แตไมไดนำมาใชในหองเร�ยน

4

ผลการประเมินสะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) ในว�ชาว�ทยาศาสตร
ผลจากการสังเกตชัน� เร�ยน โดยใช UTOP พบวากลุม โรงเร�ยนทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีแนวโนมทางสถิตทิ แ่ี สดงถึงการพัฒนา ดังจะเห็นไดจากหองเร�ยนของครูในโครงการฯ
ทีเ่ ขารวมการพัฒนาเช�งว�ชาช�พมีนกั เร�ยนทีต่ ง�ั ใจเร�ยน มีการจัดการแผนการสอนอยางเปนระบบ มีการใชกระบวนการสืบเสาะตามแนวทาง 7E และการเร�ยนรูแ บบใชโครงงาน
เปนฐาน เพ��อสนับสนุนความเขาใจของนักเร�ยน กระตุนใหนักเร�ยนมีสวนรวมในการอภิปรายและกิจกรรม ซ�่งมีการพัฒนาหองเร�ยนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติใน
ประเด็นดังตอไปนี้

เทคนิคการสอน
แบบ 7E:

การประยุกตใชแนวคิด
ทางคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร

สภาพแวดลอมในหองเร�ยน โครงสรางของบทเร�ยน

1. ENGAGE:
สรางความสนใจ
2. ELICIT:
ตรวจสอบความรูเดิม
3. EXPLORE:
สำรวจและคนหา
4. EXPLAIN:
อธิบาย
5. ELABORATE:
ขยายความรู
6. EXTEND:
นำไปใช
7. EVALUATE:
ประเมินผล

นักเร�ยนสวนใหญสนใจและติดตาม
บทเร�ยนตลอดทั�งคาบเร�ยน
ครูแสดงใหเห็นถึงความสนใจใน
ประเด็นที่หลากหลาย ไมวาจะเปน
การเขาถึงขอมูล ความเสมอภาค
และความหลากหลายของผูเร�ยน

เปดโอกาสใหครูไดประเมินความรู
ความเขาใจของนักเร�ยน
เปดโอกาสใหนักเร�ยนมีสวนรวม
ในชั�นเร�ยนหร�อสำรวจแนวคิดที่
สำคัญตางๆ
มีการใชกระบวนการเร�ยนรู
โดยใชโครงงานและการสืบเสาะ
เปนฐาน สำหรับแนวคิดที่สำคัญ

ครูกระตุน นักเร�ยนทุกคนใหมสี ว นรวมใน
บทเร�ยน ตลอดจนการใหความสำคัญกับ
นักเร�ยนที่ไมไดอาสาเปนผูตอบคำถาม
และสอบถามนักเร�ยนที่ยังมีขอสงสัย
เพ��มเติม เปนตน
ครูมกี ารประเมินผลระหวางการเร�ยนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ เพ�อ� ตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเร�ยนรูข องนักเร�ยน
ทุกคน และมีการปรับบทเร�ยนใหเหมาะสม

ผลลัพธตัวช�้วัดดานของผูสอน: ผลสำรวจความคิดเห็นของครูในระยะกลางโดยรวมพบวา ครูที่เขารวมโครงการฯ
สามารถจัดการเร�ยนรูโดยใชกระบวนการ 7E และการเร�ยนรูแบบโครงงานเปนฐานมากข�้น
มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาว�ชาช�พครูมากข�้น
กระตุนใหนักเร�ยนมีสวนรวมในการเร�ยนรูและสงเสร�มใหนักเร�ยนไดใชทักษะการคิดว�เคราะหเพ��มข�้น
เช�่อวาหลักสูตรการอบรมของโครงการฯ มีความสอดคลองกับการเร�ยนรูข องนักเร�ยน และตระหนักถึงความเช�อ่ มโยงระหวางทฤษฎีทางว�ทยาศาสตร
และทักษะการประกอบอาช�พในอนาคต
ผลลัพธตัวช�้วัดของนักเร�ยน: ผลการว�เคราะหขอมูลของนักเร�ยนที่ครูผูสอนเขารวมโครงการฯ พบวามีแนวโนมที่ดีข�้นเมื่อเปร�ยบเทียบกับนักเร�ยนกลุม
เปร�ยบเทียบ (แมวา จะไมมนี ยั สำคัญทางสถิต)ิ ในประเด็นดังนี้ การรับรูข องนักเร�ยนเกีย่ วกับการสอนของครู ความถีข่ องกิจกรรมในชัน� เร�ยน การรับรูถ งึ ทักษะ
ความสามารถของตนเองในว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร ความสอดคลองในเนื้อหาดานว�ทยาศาสตรซ�่งสงผลตอโอกาสในการประกอบว�ชาช�พใน
อนาคต โดยเมื่อพ�จารณาจากตัวช�ว้ ดั ทัง� 3 ดานดังกลาวพบวา ในการประเมินผลในระยะกลางนี้ นักเร�ยนทีเ่ ขารวมโครงการฯ สามารถทำไดดกี วานักเร�ยนใน
กลุมเปร�ยบเทียบ

การประเมินผลระยะกลาง:
สะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) การสนทนากลุมของนักเร�ยน
ครูไดยกตัวอยางเกี่ยวกับแนวคิดทางว�ทยาศาสตรที่สามารถนำไปประยุกตใช
กับการทำงานในสถานประกอบการ และ/หร�อในช�ว�ตประจำวันหร�อไม
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ครูยกตัวอยางเกี่ยวกับ ครูยกตัวอยางเกี่ยวกับ ครูอธิบายนักเร�ยนวา ครูอธิบายถึงการเช�่อมโยง ครูไมไดอธิบายวาจะ
การประยุกตแนวคิด
การประยุกตใชแนวคิด สามารถนำความรู แนวคิดที่สำคัญเพ��อการ ประยุกตใชความรูกับ
ทางว�ทยาศาสตรเขากับ
ทางว�ทยาศาสตร
ที่ไดเร�ยนไปประยุกต ประกอบว�ชาช�พในอนาคต โลกแหงความเปนจร�ง
ความรับผิดชอบตอสังคม
กับช�ว�ตประจำวันทั�ง
ใชในการศึกษา
ไดอยางไร
และการรับรูของชุมชน ตอบุคคลและครอบครัว
ในระดับที่สูงข�้น

นักเร�ยนในว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ
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นักเร�ยนในว�ทยาลัยกลุมเปร�ยบเทียบ
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การประเมินผลระยะกลาง:
สะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) การสัมภาษณครู
ครูใชกรณีศึกษาของสถานประกอบการตาง ๆ หร�อนำวัสดุที่ใชในสถานประกอบการมาสาธิต
หร�อสงเสร�มแนวคิดทางว�ทยาศาสตรหร�อไม ถาใช ครูใชสิ�งใด เพราะอะไร
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ครูไดเช�่อมโยงแนวคิดว�ทยาศาสตรกับว�ชาช�พ
ทางดานชางเทคนิค

63%

ครูยกตัวอยางของการเช�่อมโยงระหวางสถาน
ประกอบการและบทเร�ยน
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ครูในว�ทยาลัยที่เขารวม
โครงการฯ

ครูในว�ทยาลัย
กลุมเปร�ยบเทียบ

ครูใชวัสดุจร�งหร�อรูปภาพของวัสดุที่ใชในสถาน
ประกอบการเพ��อความชัดเจน

ครูไมไดใชกรณีศึกษาหร�อวัสดุที่ใชในสถาน
ประกอบการ

การว�เคราะหขอ มูลเช�งคุณภาพของว�ทยาลัยในกลุม STEM for TVET พบวาครูในว�ทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีแนวโนมทีจ่ ะเตร�ยมการเร�ยนการสอนมากข�น้ โดยใชสื่อ
การเร�ยนรูจ ากโครงการฯ ครูและนักเร�ยนในว�ทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการฯ ตระหนักถึงความสอดคลองของเนือ้ หาทีเ่ ร�ยนกับช�วต� ประจำวันมากข�น้ มีว�ธีการจัดการเร�ยนรูที่
เนนการแกปญ
 หามากข�น้ ซ�ง่ สอดคลองกับขอมูลทีไ่ ดจากการสำรวจนักเร�ยน กลาวคือ นักเร�ยนเช�อ่ วาพวกเขาสามารถเร�ยนรูไ ดดที ส่ี ดุ จากว�ธกี ารจัดการเร�ยนรูร ปู แบบนี้
นอกจากนี้พบวา ครูในว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ ยังสามารถประเมินการสอนของตนเองไดเปนอยางดีอีกดวย

ผลการประเมินสะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) ในว�ชาคณิตศาสตร
ขอมูล STEM for TVET ของว�ชาคณิตศาสตรชุดนี้ถือเปนขอมูลพ��นฐาน สำหรับการประเมินตัวช�้วัดหลักของครูและนักเร�ยนในป พ.ศ. 2561 การเก็บรวบรวมขอมูลได
ดำเนินการกอนที่จะมีการจัดอบรมการพัฒนาว�ชาช�พครูคณิตศาสตรและการจัดทำสื่อการเร�ยนรูใหกับครูและนักเร�ยน ทำใหขอมูลของว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ และ
ว�ทยาลัยกลุม เปร�ยบเทียบโดยมากมีความคลายคลึงกัน (ไมมคี วามแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิต)ิ ถึงแมการประเมินผลนีไ้ มสามารถวัดความแตกตางไดอยางแมนยำ
เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับกิจกรรมในว�ชาคณิตศาสตรดำเนินการกอนที่จะมีการจัดอบรมครู แตขอมูลในสวนนี้จะถูกนำไปใชเปนขอมูลพ��นฐานซ�่งจะเปน
ประโยชนในการประเมินผลตอไปในอนาคต

ผลการประเมินการพัฒนาทักษะที่จำเปนและองคความรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาของชางเทคนิค (TECHNICAL TVET)
การดำเนินกิจกรรมหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรมที่ไมไดร�เร�่มตั�งแตชวงเร�่มตนของการว�จัยและประเมินผล ถือวาเปนโอกาสดีที่ทางโครงการฯ จะไดรับ "ขอมูลพ��นฐานที่
แทจร�ง" (true baseline) จากนักศึกษาและครูชา งในการประเมินผลระยะกลาง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอีกครัง� ในระยะสิน� สุดโครงการ ในเดือนมิถนุ ายนป พ.ศ. 2562
ซ�่งถือวาเปนการเก็บขอมูลครั�งที่ 2 ผลการว�เคราะหแสดงใหเห็นวาว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ และว�ทยาลัยกลุมเปร�ยบเทียบนั�นมีลักษณะที่ใกลเคียงกันในระยะขอมูล
พ��นฐาน ดังนั�นการศึกษาเพ��มเติมจะชวยช�้ใหเห็นถึงผลลัพธจากการดำเนินการของโครงการฯ ไดดียิ�งข�้น

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพ��นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาช�วศึกษา (V-NET)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนผูส นับสนุนขอมูลผลคะแนน O-NET และ V-NET โดยผลคะแนนของการทดสอบทัง� 2 ประเภทนี้ เปนตัวช�้วัด
ที่กำหนดไวในวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการฯ และยังเปนขอมูลที่สำคัญสำหรับคณะผูประเมินผลในการว�เคราะหขอมูลอีกดวย ผลการประเมินพบวา ผลคะแนน
O-NET ว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตรระหวางป พ.ศ. 2555-2560 ของกลุม ตัวอยางนักเร�ยนชัน� มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเร�ยนทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีคะแนน O-NET
สูงกวานักเร�ยนกลุม เปร�ยบเทียบเล็กนอย แมวา คาความแตกตางนีจ้ ะนอยลงในชวงปทผ่ี า นมา สำหรับผลคะแนน V-NET ว�ชาว�ทยาศาสตรในป พ.ศ. 2559-2560 ของกลุม
ตัวอยางนักเร�ยนอาช�วศึกษาในระดับประกาศนียบัตรว�ชาช�พ พบวานักเร�ยนในว�ทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีคะแนนสูงกวานักเร�ยนกลุม เปร�ยบเทียบเล็กนอย (ไมมคี วาม
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ) อยางไรก็ตามทำใหการแปลผลขอมูลเปนไปดวยความระมัดระวังและคำนึงถึงขอจำกัดของขอมูล

สรุป
ผลการประเมินโครงการระยะกลาง แสดงใหเห็นวาโรงเร�ยนและว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ มีความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเร�ยนการสอน จ�งหวังเปน
อยางยิ�งวาขอคนพบเหลานี้จะเปนประโยชนตอการกำหนดนโยบายทางการศึกษา สำหรับผูที่กำหนดนโยบาย ครูอาจารย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ��อนำไปสูการเสร�ม
สรางประสิทธิภาพของการจัดการเร�ยนรู เปดประตูสโู อกาสในการเขาถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางทัว� ถึงและเทาเทียม
การประเมินผลโครงการฯ ยังคงดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยจะเผยแพรผลการประเมินในระยะสิ�นสุดโครงการ (endline) ในเดือนมีนาคมป พ.ศ. 2563
สามารถดาวนโหลดรายงานการประเมินผลโครงการฯ ในระยะกลางฉบับเต็มไดที่ http://www.enjoy-science.org/me/
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