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การติดตามและประเมินผลโครงการ
Chevron Enjoy Science
ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกว�ทย พลังคิด เพ�่ออนาคต
ไดเร�่มดําเนินการประเมินผลโครงการทางการศึกษา โดยไดรวมมือทางว�ชาการกับผูเชี่ยวชาญดาน
การประเมินผล และผูเชี่ยวชาญทางการว�จัย ทําการติดตามและประเมินผลกระทบของการพัฒนา
ระบบการศึกษาของประเทศไทยในหลากหลายแงมุม
จากการติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลา 5 ป โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเร�่มตน (Baseline)
ระยะกลาง (Midline) และระยะสิ�นสุดโครงการ (Endline) ผลจากการว�เคราะหขอมูลเชิงลึกบงชี้วา การมีสวนรวมและความมั่นใจ
ในการเร�ยนว�ชาว�ทยาศาสตรของนักเร�ยนเพ�่มข�้นอยางมีนัยสําคัญ นักศึกษาอาชีวะมีความมั่นใจในการทํางานจร�งมากข�้น
ยิ�งไปกวานั้น ครูที่เขารวมการอบรมกับโครงการฯ สามารถจัดการเร�ยนรู ไดดีข�้นผานรูปแบบการจัดการเร�ยนรูแบบสืบเสาะ
และเนนไปที่การลงมือปฏิบัติจร�ง
ผลการประเมินระยะสิ�นสุดโครงการ (Endline) ถือเปนอีกกาวแหงความสําเร็จของโครงการฯ เนื่องจากเปนการประเมินผล
ครั้งใหญที่สุดที่เคยมีมาในระบบการศึกษาไทย การประเมินผลครั้งนี้จะประสบความสําเร็จไมไดหากไมมีการทํางานรวมกันของ
พันธมิตรหลายฝาย รวมถึง Management Systems International หร�อ MSI ซึ่งเปนองคกรผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผล
ชัน้ นําจากประเทศสหรัฐอเมร�กา ทีผ่ า นกระบวนการคัดเลือกอยางเขมขนเพ�อ่ เขามาทําหนาทีอ่ งคกรภายนอกในการประเมินผล
(Third party evaluator) โดยคัดเลือกมาจาก 16 องคกรจากทั่วโลกที่ยื่นเสนอตอโครงการ
อีกสวนสําคัญของความสําเร็จในครั้งนี้คือคณะนักว�จัยไทย (National Research Team – NRT) ซึ่งเปนคณะ
ทํางานที่รวมนักว�จัยกวา 80 คน จาก 16 มหาว�ทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบไปดวยคณาจารยและนักว�จัยที่มี
ความเชี่ยวชาญ ทั้งในดานการจัดการเร�ยนรูดานสะเต็มศึกษา และการศึกษาเพ�่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET)
โดยคณะนักว�จัยไดนําเสนอขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยมาประยุกตเขากับระเบียบว�ธีการประเมินผล
ตามมาตรฐานสากลขององคกร MSI
จากการเขารวมอบรมเพ�่อพัฒนาข�ดความสามารถที่จัดข�้นโดยโครงการฯ มากกวา 20 ครั้ง สงผลใหคณะนักว�จัย
ไทย ไดคอย ๆ เร�ยนรูและเติบโตจนกลายเปนเคร�อขายนักว�จัยที่รวบรวมนักว�จัยระดับมาตรฐานสากลจาก
ทั่วประเทศ อีกทั้งยังทําการเก็บและว�เคราะหขอมูลจนสามารถผลิตผลงานว�จัยและบทความทางว�ชาการโดย
นําเสนอประเด็นเนื้อหาเชิงนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาในแงมุมตาง ๆ ซึ่งมี 6 บทความ ทั้งที่ไดรับการตีพ�มพ
แลวและอยูระหวางการเตร�ยมตนฉบับเพ�่อตีพ�มพในวารสารทางว�ชาการที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและตางประเทศ

ดร. นิติกา โทลานี่

ผูอํานวยการดานเทคนิค
Management Systems International หร�อ MSI

“

ถือเปนครั้งแรกที่ดิฉันไดรวมงาน
กับเครือขายมหาวิทยาลัยระดับชาติ

”

ความรวมมือเฉพาะกิจระหวางองคกร MSI และคณะนักว�จัยไทยในครั้งนี้ ทําใหการดําเนินการประเมินผลทางการศึกษาที่แสน
ทาทายนี้เกิดข�้นได และยังไดรับความสนใจและการยอมรับจากกลุมนักว�จัยระดับนานาชาติดวย
ดร. นิติกา โทลานี่ ผูอํานวยการดานเทคนิคจาก MSI เลาวา “เราไดรับคําเชิญจากหลายที่ให ไปนําเสนอเกี่ยวกับผลการศึกษา
ของการประเมินระยะเร�ม่ ตน (Baseline) และผลการประเมินระยะกลาง (Midline) ในการประชุมระดับนานาชาติ” ไดแก การประชุม
ของสมาคมการศึกษาเปร�ยบเทียบสากล (CIES) ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมร�กา ในป 2562 ซึ่ง ดร.นิติกา และ
คุณเยาวลักษณ จิตตะโคตร ที่ปร�กษาอาวุโสดานการติดตามและการประเมินผลโครงการ จากมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย ไดนําเสนอถึง
ผลจากการศึกษาว�จัยของการประเมินโครงการระยะกลาง (Midline) ซึง่ มีผรู ว มเขาฟงจากนานาชาติจาํ นวนหลายพันคน

กระบวนการการประเมินผล
ที่แมนยำและนาเชื่อถือ
หัวใจสําคัญของการประเมินผลโครงการทางการศึกษา คือความรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษา
ของประเทศไทย คณะนักว�จัยไทย รวมกันกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย สํานักงานคณะ
กรรมการสงเสร�มว�ทยาศาสตร ว�จยั และนวัตกรรม (สกสว.) และผูเ ชีย่ วชาญระดับประเทศ ไดรว มกันให
นี่ถือเปน
ขอเสนอแนะในการออกแบบและพัฒนากระบวนการ รวมถึงการใชเคร�่องมือตาง ๆ ในการประเมินผล
ชัยชนะจริงๆ
การศึกษา
คณะทํางานการประเมินผลไดทําสัญญาขอตกลงรวมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
เพ�่อสนับสนุนขอมูลคะแนนของการทดสอบ O-NET และ V-NET ทําใหโครงการฯ สามารถว�เคราะห
ผลคะแนนที่เพ�่มข�้นของนักเร�ยนโดยวัดจากผลการทดสอบแหงชาติตาง ๆ ได
“นี่ถือเปนชัยชนะจร�ง ๆ” ดร. นิติกา กลาวถึงความรวมมือที่ไมเคยเกิดข�้นมากอน ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญของการประเมิน
ผลการศึกษา การมีพันธมิตรตาง ๆ ทําใหคณะทํางานสามารถสรางกระบวนการประเมินผลที่แมนยําได ซึ่งเปนการ
ผสมผสานระหวางการทําขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปร�มาณ
การประเมินผลครอบคลุมโรงเร�ยน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 กลุม โรงเร�ยน / ว�ทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการฯ (intervention
schools) และ ประเภทที่ 2 กลุมโรงเร�ยนที่ไมไดเขารวมในโครงการฯ (comparison schools) นักว�จัยไดคัดเลือกโรงเร�ยน
ที่จะเปร�ยบเทียบโดยเลือกจากขนาดของโรงเร�ยนที่ใกลเคียงกัน สถานที่ตั้ง และระดับคะแนนของผลการทดสอบ O-NET
และ V-NET เพ�่อใหแนใจวาเปนการเปร�ยบเทียบที่ยุติธรรมที่สุด

“
”

จร� ย ธรรมการว� จ ั ย และความเป น กลาง
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เร�่มตนดวยการเก็บขอมูลเชิงปร�มาณ
โดยการทําแบบสอบถามกับอาจารย นักเร�ยน ผูอํานวยการของโรงเร�ยนตาง ๆ
และ การสังเกตชั้นเร�ยนโดยบันทึกว�ดิโอการจัดการเร�ยนรูในแตละคาบเร�ยน โดย
ใชเคร�่องมือ U-Teach Observation Protocol (UTOP) ซึ่งเปนเคร�่องมือที่ได
รับการออกแบบมาใหว�เคราะหการจัดการเร�ยนรูแบบสะเต็มศึกษา และไดถูก
คุณเยาวลักษณ จิตตะโคตร
พัฒนาข�้น จากมหาว�ทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมร�กา หลังจาก
ที่ปร�กษาอาวุโสดานการติดตามและการประเมินผล
มูลนิธิคีนันแหงเอเชีย
นั้นคณะนักว�จัยไทยไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยติดตามผลจากการสัมภาษณ
แบบตัวตอตัวและการสนทนากลุม
เพ�่อใหการประเมินผลมีความเปนกลางที่สุด ว�ดีโอที่บันทึกจากหองเร�ยนจะถูก
เราตองการนำมาตรฐาน
นํามาว�เคราะหโดยคณะนักว�จยั ทีเ่ ปนคนละชุดกันกับคณะนักว�จยั ทีท่ ําการบันทึก
ว�ดีโอ โดยคณะนักว�จัยจะไมทราบวาโรงเร�ยนที่ถูกมอบหมายใหสังเกตการณ
ระดับสากลที่ดีที่สุดมาใช
เปนโรงเร�ยนในโครงการฯ หร�อที่ไมไดเขารวมโครงการ คณะนักว�จัยจะทํางาน
กับระบบการศึกษา
แยกกันในการประเมินผลของแตละว�ดีโอที่ถูกบันทึกในชั้นเร�ยน และเปร�ยบเทียบ
ของประเทศไทย
คะแนน จนกวาทุกคนจะเห็นตรงกัน ซึง่ กระบวนการนีเ้ ร�ยกวา “อําพรางสองฝาย”
(Double-blind methodology) จะชวยลดการเกิดอคติในการประเมินผล
โครงการ Chevron Enjoy Science มุงมั่นในการรักษามาตรฐานของระเบียบการประเมินผลเปนอยางยิ�ง และคณะนักว�จัย
ทุกคนไดผานการอบรมและรับรองเร�่องจร�ยธรรมการว�จัยในคน (Human Subjects Protection) นอกจากนี้โครงการฯ ยังได
ผานการรับรองจากคณะกรรมการจร�ยธรรมการว�จัย (Institutional Review Board - IRB) ทั้งในประเทศและตางประเทศอาทิ
เชน มหาว�ทยาลัยขอนแกน (ซึ่งเปนพ�้นที่ที่มีโรงเร�ยนที่เขารวมโครงการฯ กวา 150 แหง จากโรงเร�ยนที่เขารวมโครงการฯ 663 แหง
ทั่วประเทศ) และ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร� (ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลคะแนนการทดสอบของ
โรงเร�ยนอาชีวศึกษา) รวมทั้ง Advarra ซึ่งเปนบร�ษัทที่ปร�กษาดานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ชั้นนําของประเทศ
สหรัฐอเมร�กาที่มีประสบการณอยางมากดานกฎระเบียบสากล

“

”

ผลการว�จัยและขอสรุป
รายงานผลการประเมินระยะสิ�นสุดโครงการ (Endline) แสดงใหเห็นวาโครงการ Chevron Enjoy Science ไดสราง
ความเปลี่ ย นแปลงกั บ โรงเร� ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการตั้ ง แต ป  2559 โดยผลการประเมิ น ระยะสิ � น สุ ด โครงการบ ง ชี้ ว  า
อาจารยที่ใชการจัดการเร�ยนรูแบบสะเต็มศึกษาของโครงการฯ มีการใชกิจกรรมการเร�ยนรูแบบ Active learning
การจัดการเร�ยนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based lessons) รวมถึงการกระตุนนักเร�ยนใหสามารถแก ไข
ปญหาตาง ๆ ได ดวยตัวเอง
จากผลการประเมินระยะเร�่มตน (Baseline) จนถึงผลการประเมินระยะสิ�นสุดโครงการ (Endline) พบวานักเร�ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ถึง 3 ในโรงเร�ยนที่เขารวมโครงการฯ มีความมั่นใจในทักษะและทัศนคติที่ดีตอการเร�ยนรูดานสะเต็มที่
เกีย่ วของกับชีวต� ประจําวันอีกทัง้ นักเร�ยนยังชืน่ ชอบการจัดการเร�ยนรูแ บบสะเต็มและมองเห็นโอกาสทางอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับ
สาขาสะเต็มมากข�้น

จากผลการประเมินพบวา นักศึกษาอาชีวะในโครงการฯ มีความมั่นใจในการทํางานจร�ง มากถึง
เนื่องจากมีโอกาสเร�ยนรูโดยใชหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรมจร�งในชั้นเร�ยน

57%

โครงการ Chevron Enjoy Science มั่นใจวา ผูกําหนดนโยบายภาครัฐ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนจะสามารถ
นําผลการประเมินดานการศึกษาภายใตโครงการฯ มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และเตร�ยมความ
พรอมใหแกนักเร�ยนและนักศึกษากาวสูเสนทางอาชีพอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต

กระบวนการว�จัยและรวบรวมขอมูล
การสํารวจ
ความคิดเห็น
ของนักเร�ยน

การสังเกต
บรรยากาศ
ชั้นเร�ยน

การสนทนา
กลุมยอย
ของนักเร�ยน

การสัมภาษณ
ครูผูสอน

การสํารวจ
ความคิด
เห็นของครู
ผูสอน

การสํารวจ
ความคิดเห็น
ของผูบร�หาร
สถานศึกษา

ลักษณะสำคัญของการประเมินผล
การประเมินผลที่เปนกลาง
มีความอิสระ ไรการแทรกแซง
จากหนวยงานใดๆ
ใชการทดลองแบบอําพราง
สองฝายเพ�่อทดสอบ
ความนาเชื่อถือของขอมูล

การจับคูกลุมตัวอยาง
โรงเร�ยนที่มีความสอดคลอง

ระเบียบการว�จัย
Difference in Difference

ติดตามคะแนนผลสอบ
O-NET และ V-NET

ไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการพ�จารณา
จร�ยธรรมการว�จัย

ผลสำรวจการประเมิน

STEM

นักเรียน
92%

100 %

ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายและมีสวนรวมใน
หองเร�ยน หร�อมีสวนรวมตลอดคาบเร�ยน
สนุกและกระตือร�อรนกับ
การเร�ยนว�ชาคณิตศาสตร

75%

97%

90%

ครู
98%

72%

มีทักษะในการใชโปรแกรมจําลองการทํางาน
ควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม
และทักษะในการแกปญหาในการใชงานหุนยนต

92%

มีทักษะในการแกปญหา

ครูชางที่เขารวมโครงการฯ ไดนําการฝกใชซอฟแวรควบคุม
หุนยนตแขนกลอุตสาหกรรมและการควบคุมหุนยนตแขนกล
อุตสาหกรรม มาใชในบทเร�ยน เพ�่อเตร�ยมความพรอมนักศึกษา
สูการทํางานจร�งในภาคอุตสาหกรรม

ใชกระบวนการจัดการเร�ยนรูแบบ
สืบเสาะ และใชเทคนิคที่เนนการ
เร�ยนรูรวมกันแบบกลุม

90%

เห็นวานักเร�ยนสนุกกับการเร�ยน
ว�ทยาศาสตร

เชือ่ มโยงความรูท างว�ทยาศาสตรสแู นวทางการ
ประยุกตใชความรูท างว�ทยาศาสตร ในโลกแหง
การทํางาน ชีว�ตประจําวัน รวมถึงการศึกษาใน
ระดับที่สูงข�้นและการประกอบอาชีพในอนาคต

ครูคณิตศาสตรที่เขารวมโครงการฯ ใชกระบวนการการเร�ยนรูแบบ
active learning เชน การทดลอง การแกปญหา และการจัดการเร�ยนรู
แบบสืบเสาะ

70%

97%

จัดการเร�ยนรูโดยใหนักเร�ยนทํางาน
เปนกลุมและและเนนการมีสวนรวม
ในชั้นเร�ยน (class participation)
มีว�ธีการจัดการเร�ยนรูแบบสืบเสาะ
(inquiry-based)

ประยุกตความรูและสิ�งที่ไดรับจากชุมชน
แหงการเร�ยนรูทางว�ชาชีพ (PLC) เพ�่อ
พัฒนาเทคนิคและว�ธีการจัดการเร�ยนรู

95%

• มีความตั้งใจนําแนวคิดทางว�ชา
ว�ทยาศาสตร ไปใชในชีว�ตประจําวัน
การทํางาน และ การศึกษาในระดับที่สูงข�้น

96%

96%
เชื่อมโยงความรูจาก
บทเร�ยนเขากับชีว�ต
ประจําวันของนักเร�ยน

มีความมั่นใจในการทํางานรวมกันเปนทีมและ
มีทักษะในการแก ไขปญหาในที่ทํางาน

• สนุกในการเร�ยนว�ชาว�ทยาศาสตร

ตระหนักถึงความสําคัญ ในการเร�ยน
ว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร

100%

TVET

94%
81%

ครูชางที่เขารวมโครงการฯ เนนการออกแบบและควบคุมหุนยนตแขนกล
อุตสาหกรรม เพ�่อการทํางาน ทําใหนักศึกษาสามารถเขาสูการทํางานในภาค
อุตสาหกรรมไดอยางราบร�่น

