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จากความมุ่งม่ันของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพ่ืออนาคต ท่ีต้องการพัฒนาการศึกษาใน
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ หรือ STEM และยกระดับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพ หรือ TVET ท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการกำาลังคนในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ โดยมีกรอบการดำาเนินงานเป็นเวลา 
5 ปีน้ัน เป็นเวลากว่าคร่ึงทางแล้วท่ีทางโครงการฯ ได้
ทำางานอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจุบัน มี
โรงเรียนกว่า 700 แห่ง และครูผู้สอน นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา และแรงงานจำานวนกว่า 972,000 รายท่ัว
ประเทศได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

นอกจากการดำาเนินโครงการฯ ตามกรอบท่ีกำาหนด
ไว้ การประเมินผลเป็นอีกหน่ึงส่วนสำาคัญท่ีจะส่งผลให้        
โครงการฯ มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยกระบวนการ
ประเมินผลของโครงการฯ ท้ังหมด ได้ดำาเนินการโดย
หน่วยงานภายนอกเพ่ือความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 
โดยโครงการฯ ได้ทำางานร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านการ
ประเมินผลและผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาได้แก่ องค์กร 
Management International Systems หรือ MSI 
และ คณะนักวิจัยไทย (National Research Team – 
NRT) ซ่ึงประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัย
มากกว่า 50 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ เพ่ือ
ทำางานร่วมกันในการวางแนวทางและกรอบการประเมิน
ผล พัฒนาเคร่ืองมือและระเบียบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวมท้ังวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลกระทบ

ที่เกิดจากการดำาเนินโครงการฯ ซ่ึงความร่วมมือระหว่าง
องค์กร MSI และ NRT ทำาให้ม่ันใจได้ว่าการประเมินผล
คร้ังน้ีจะมีความเช่ือมโยงและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ไทยเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้านของการเรียนรู้ของ
นักเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ของครู การเปล่ียนแปลงของช้ันเรียน ภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

การประเมินผลในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ในการวัด
ประสิทธิภาพของโครงการฯ ซ่ึงการประเมินผลแบ่ง
เป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การประเมินผลด้านการพัฒนา
ศักยภาพครูและนักเรียนในสาขา STEM มุ่งท่ีกลุ่มเป้า
หมายครูและนักเรียนในภาคการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 3 และ การประเมินผลด้านการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ท่ีอยู่ในภาคการศึกษาสายอาชีพท้ังระดับ ปวช. 
และ ปวส. โดยใช้วิธีการตรวจสอบสมมติฐานเชิงเส้นทาง 
(casual pathways) ระหว่างการดำาเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการฯ และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับครูและนักเรียน รวม
ถึงการจัดการเรียนรู้ของครู การมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน และหลักสูตรท่ีพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในโครงการฯ  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและประเมินผลจะมีอยู่สาม
ช่วงเวลาคือ ข้อมูลพ้ืนฐาน (initial) ระยะกลาง (midline) 
และระยะส้ินสุดโครงการ (endline) ซ่ึงครอบคลุม
ตลอดการดำาเนินงานของโครงการฯ และเพ่ือให้เห็น
ผลท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน การประเมินจะมุ่งเน้นท่ีผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนินโครงการฯ ในสามประเด็นหลัก 
ได้แก่ สะเต็มศึกษา (STEM) สะเต็มศึกษาสำาหรับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ (STEM FOR TVET) และการพัฒนา
ทักษะท่ีจำาเป็นและองค์ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทาง
สาขาของช่างเทคนิค (TECHNICAL TVET) โดยใช้วิธี
การวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ข้อมูลปฐมภูมิในการประเมินผลประกอบด้วย การ
สำารวจความคิดเห็นของนักเรียนและครู การสังเกตช้ัน
เรียน การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ครู นอกจากน้ี
การประเมินยังมีการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สำาหรับการศึกษา
ระดับพ้ืนฐาน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สำาหรับการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาอีกด้วย

ท้ังน้ี การประเมินผลจะใช้การวิเคราะห์พฤติกรรม
การเปล่ียนแปลงของโรงเรียนท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกัน 
โดยแบ่งเป็นโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และโรงเรียน
กลุ่มเปรียบเทียบ (ท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ)  โดยมี
คุณลักษณะเทียบเคียงกันท้ังทางด้านสถานท่ีต้ัง ขนาด
ของโรงเรียน สังกัดและคะแนนผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ ซ่ึงมีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 266 
โรงเรียน นักเรียนจำานวน 14,599 คน และครูจำานวน 
629 คน จากท้ังส้ิน 54 จังหวัด ท่ีเข้าร่วมเป็น กลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือการประเมินผล 

ในภาพรวม ข้อค้นพบหลักจากการประเมินผลระยะ
ข้อมูลพ้ืนฐานในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีผลการประเมินในระดับท่ีดีกว่าโรงเรียนใน
กลุ่มเปรียบเทียบ 

สำาหรับโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครง
การฯ ในส่วนของสะเต็มน้ัน พบว่าสถิติแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญในด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ทักษะผู้เรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการเข้าศึกษาต่อใน
สายท่ีมีความเก่ียวข้องกับสะเต็ม โดยนักเรียนมีความ
กระตือรือร้น มีความสนใจในบทเรียนมากข้ึน และ
สามารถประยุกต์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในห้องเรียนสู่ชีวิตประจำา
วันได้มากข้ึน ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 70 ของโรงเรียนใน
โครงการฯ ได้นำาวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ (Inquiry based learning) และนำาการทดลองมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนสามารถทำา
กิจกรรมเป็นกลุ่มและอภิปรายกับเพ่ือนร่วมช้ันได้ ใน
ขณะท่ีครูร้อยละ 50 ในโรงเรียนกลุ่มเปรียบเทียบยังคง

โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ สร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

บทพิสูจน์จากการดำาเนินโครงการเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของการศึกษาไทย

ฉบับที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2561

ข้อค้นพบหลักจากการประเมินผลโครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต ระยะข้อมูลพ้ืนฐาน



เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
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หน่ึงในกิจกรรมสำาคัญภายใต้โครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต  
คือการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถดึงความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้
ด้านสะเต็มผ่านกลวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry based learning) และ
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  ซ่ึงครูสุพรรณวดี 
ประสงค์ หรือ ครูเป้ียว จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จ. สุราษฎร์ธานี เป็นหน่ึง
ในครูผู้เข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูสะเต็ม รวมท้ังยังได้เข้าร่วม
อบรมกับโครงการฯ ในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กตาม
แนวคิดและวัฒนธรรมแบบ ‘เมกเกอร์’ อีกด้วย

ครูเป้ียวได้บอกเล่าถึงประสบกาณ์ในการเรียนรู้จากการอบรม ตลอดจนการนำา
เอาทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์
เข้าประกวด จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะ ‘ครูดีเด่น STEM Education 
ประเทศไทยคร้ังท่ี 4’ จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า
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“ก่อนท่ีจะเข้าอบรมกับทางโครงการฯ  โรงเรียนของครูก็สนับสนุนการสร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กพัฒนาตนเองอยู่แล้ว โดยทางโรงเรียนมีโครงการ 9 บ้าน 9 ฐาน 
ซ่ึงฐานของครูคือฐานนักประดิษฐ์ โดยมีครูจากสองกลุ่มสาระ ได้แก่วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาเป็นครูท่ีปรึกษาให้แก่ฐานดังกล่าว โครงงานแรกท่ีคิดริเร่ิมทำา
ช่ือว่า โครงงาน “Smart Farm Crayfish” หรือ “การประดิษฐ์อุปกรณ์เล้ียงกุ้ง
อัตโนมัติ” ซ่ึงในทีมจะประกอบไปด้วยเด็กท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ม. ปลาย
สามคนมาร่วมทำาโครงงานร่วมกัน และครูท่ีปรึกษาสองคน คือครูเป้ียวและครู
พลากร ประสงค์ ซ่ึงเด็กแต่ละคนก็จะมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกันออกไป โดย
น้องมอส หน่ึงในทีม มีความเช่ียวชาญด้านการเล้ียงกุ้ง น้องโดม มีความเช่ียวชาญ
ด้านการประดิษฐ์ และน้องเป้ มีความเช่ียวชาญด้านการเป็นโปรแกรมเมอร์”

ในฐานะท่ีปรึกษาครูเป้ียวต้องอาศัยองค์ความรู้และทักษะท่ีหลากหลาย ท้ังลอง
ผิดลองถูกร่วมไปกับเด็กๆ จนสามารถประดิษฐ์ช้ินงานอุปกรณ์เล้ียงกุ้งอัตโนมัติ 
ออกมาได้สำาเร็จ จนสามารถคว้ารางวัลส่ิงประดิษฐ์ท้ังในระดับอำาเภอ จังหวัดและ
ระดับประเทศมาแล้ว ทักษะสำาคัญท่ีครูเป้ียวบอกว่านำามาใช้ได้ผลดี คือองค์ความ
รู้ท่ีได้ส่ังสมมาจากโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ ฯ ท้ังรูปแบบการสร้างสรรค์แบบ  
เมกเกอร์ และการให้เด็กสืบเสาะเรียนรู้ด้วยตัวเอง

“ทักษะท่ีได้และนำามาปรับใช้ในการเป็นครูท่ีปรึกษาในการทำาโครงงานให้เด็ก
ประสบความสำาเร็จ คือกระบวนแบบเมกเกอร์ และกระบวนการสืบเสาะ ท้ังการ
สร้างความสนใจให้เด็กด้วยเทคนิคในการต้ังคำาถาม ท่ีให้เด็กได้คิดและสนใจอยาก
ทำา และอยากหาคำาตอบด้วยตนเอง  การให้เด็กสำารวจและค้นหาคำาตอบด้วยการ
สืบค้นด้วยตนเอง การอธิบายโดยให้เด็กได้ตอบจากความเข้าใจของตนเอง การ
ขยายความรู้ ด้วยการให้เด็กนำาส่ิงท่ีได้ไปขยายหรือประยุกต์ใช้ในประเด็นเร่ืองอ่ืนๆ 
และการประเมินผล คือการประเมินว่าเด็กได้คำาตอบหรือได้ความรู้อะไรไปบ้าง
หลังจากการสืบค้นหาข้อมูล นอกจากน้ี ความอุตสาหะและการให้เวลากับเด็กได้
ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง รวมท้ังการนำาอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ท่ีหยิบหาได้ง่าย
ในชีวิตประจำาวัน หรือในห้องทดลองมาใช้ในการประดิษฐ์ ก็เป็นหน่ึงในเทคนิค
ท่ีสำาคัญภายใต้วัฒนธรรมของเมกเกอร์ ท่ีสำาคัญมากไปกว่าน้ันคือ ครูต้องสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัย ครูต้องทำาให้เด็กเช่ือม่ันในตัวเรา ครู
ต้องไม่กดดันเด็ก และท่ีสำาคัญคือครูต้องนำาเสนอช้ันเรียนท่ีสนุกได้ โดยเม่ือเด็กสนุก 
เด็กก็จะสนใจ ใผ่รู้ และอยากค้นคว้าหาคำาตอบส่ิงท่ีอยากรู้ด้วยตัวเอง”

ครูเป้ียวท้ิงท้ายว่า ความภูมิใจท่ีสุดไม่ได้อยู่ท่ีรางวัลแต่เป็นการค้นพบตัวเองจน
สามารถส่งเด็กให้ไปถึงฝ่ังฝันได้ต่างหาก “จากท่ีเราได้เข้าร่วมกับโครงการฯ ส่ิงท่ีได้
มาคือการเปล่ียนทัศนคติของตัวเอง ซ่ึงแต่ก่อนคิดเสมอว่า เด็กท่ีเก่งก็คือเด็กท่ีเก่ง 
ความเก่งมันอยู่ในตัวของเขาเอง แต่เด็กท่ีไม่เก่งถึงเราจะป้อนให้เขาอย่างไรเขาก็คง
ไม่ดีข้ึน การเข้าโครงการฯ ทำาให้เรียนรู้ว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่แค่ตัวเด็ก เด็กจะเก่งหรือ
ไม่เก่งน้ันอยู่ท่ีครู ครูท่ีดีต้องสามารถพัฒนาเด็ก และดึงศักยภาพออกมาจากตัวเด็ก
ให้ได้ว่าเขามีศักยภาพอะไรในตัวท่ีเราต้องส่งเสริม หลังจากน้ันต้องให้เด็กได้พัฒนา
และมีความม่ันใจต่อศักยภาพน้ัน พร้อมแนะนำาแนวทางให้เขาได้ไปต่อยอดความ
ฝันท่ีมีอยู่ให้กลายเป็นจริง” 

สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับครูเป้ียวได้ท่ี : https://bit.ly/2KI6Vts

ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและมอบหมายงานเป็นรายบุคคล

สำาหรับในส่วนของ STEM for TVET น้ัน พบว่าครูวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยเทคนิค
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 40 ใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน แต่ครูในอัตราร้อยละ 24 ในโรงเรียนกลุ่มเปรียบเทียบเท่าน้ันท่ีนำาเสนอการสอนใน
รูปแบบน้ี อีกท้ังผลการประเมินยังแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 64 ของนักเรียนจากวิทยาลัย
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และอีกร้อยละ 95 รู้สึก
สนุกไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ในส่วนของ Technical TVET น้ัน ผลประเมินคร้ังน้ีจะถูกใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของ
การเก็บข้อมูลในคร้ังต่อไปโดยจากข้อมูลท่ีเก็บได้ในข้ันพ้ืนฐานแสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
ในกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกเลือกน้ันมีความเป็นคู่เทียบท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นอย่างดี ซ่ึงจะ
นำาไปสู่การประเมินผลท่ีแม่นยำาในระยะกลาง (midline) ไปจนถึงระยะส้ินสุดโครงการ 
(endline) โดยคณะผู้ทำาการประเมินผลจะนำาเสนอในวาระต่อไป 

ท้ังน้ี ทีมประเมินผลจะยังคงดำาเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ืองต่อไปภายใต้การ
ดำาเนินงานของ MSI คณะนักวิจัยไทย และพันธมิตรท่ีมีบทบาทสำาคัญในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
ได้อย่างสมบูรณ์แบบย่ิงข้ึน จะเห็นได้ว่าโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต 
มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างจริงจัง และการประเมินผลล่าสุดน้ี จะ
เป็นการยำา้เตือนให้บุคลากรในภาคการศึกษาไทยต่ืนตัวในการสร้างความเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีเพ่ืออนาคตของครูและนักเรียน สามารถดาวน์โหลดผลการประเมินเบ้ือง
ต้นฉบับเต็มได้ท่ี http://www.enjoy-science.org/me/

ครูผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ 
ในการปลุกพลังสร้างสรรค์ให้เด็กทำาโครงงานด้านสะเต็ม

ฉบับที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2561


