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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��อพัฒนาทักษะอาช�พท่ีตอบโจทยความตองการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โครงการฯ ไดจัดอบรมเทคนิคว�ธีการจัดการ
เร�ยนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูงใหกับครูผูสอนในว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร เพ��อนำไปพัฒนาการจัดการเร�ยนรู รวมไปถึงสภาพแวดลอมของการเร�ยนรูใน
ชั�นเร�ยน โดยโครงการฯ ไดรับการประเมินโดยหนวยงานภายนอกจากความรวมมือขององคกร Management Systems International หร�อ MSI และ
คณะนักว�จัยไทย (National Research Team – NRT) ซ�ง่ประกอบดวยคณาจารยในระดับอุดมศึกษาและนักว�จัยมากกวา 50 ทาน จากมหาว�ทยาลัยทั�งสิ�น 
16 แหงทั�วประเทศ โดยการประเมินผลไดมีการเก็บขอมูลจากนักเร�ยนจำนวน 20,306 คน และครูจำนวน 1,044 คน จากโรงเร�ยนทั�งสิ�น 244 โรงเร�ยน ใน 54 
จังหวัดทั�วประเทศ ทั�งน้ีการประเมินผลในครั�งน้ีนับเปนการประเมินผลโครงการครั�งท่ี 2 ซ�ง่ถือเปนการประเมินในระยะกลาง จากทั�งสิ�น 3 ระยะ ไดแก ระยะขอมูล
พ��นฐาน (baseline) ระยะกลาง (midline) และระยะสิ�นสุดโครงการ (endline) โดยในการประเมินครั�งน้ีไดนำว�ธีการศึกษาแบบเจาะลึกถึงผลการดำเนินโครงการ
ใน 3 สวนหลัก ไดแก สวนท่ี 1 ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเร�ยนในดานว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี ว�ศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM ใน
ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนตน) สวนท่ี 2 ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเร�ยนอาช�วศึกษาในดานสะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM 
for TVET) ในระดับประกาศนียบัตรว�ชาช�พ (ปวช.) และสวนท่ี 3 เปนการศึกษาการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนและองคความรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาของชาง
เทคนิค (TECHNICAL TVET) ในระดับประกาศนียบัตรว�ชาช�พชั�นสูง (ปวส.) ทั�งน้ีในการประเมินผลโครงการฯ ในระยะกลาง (midline) มีประเด็นคำถามการ
ว�จัยดังตอไปนี้

STEM - สะเต็มศึกษา TVET- สะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET)

TVET - การพัฒนาทักษะที่จำเปนและองคความรูดานเทคโนโลยี
เฉพาะทางสาขาของชางเทคนิค (TECHNICAL TVET)

การประเมินผลโครงการฯ โดยหนวยงานภายนอก: ความเปนมาและความสำคัญ

การพัฒนาทักษะว�ชาช�พครูและระบบพ��เลี้ยงในการจัดการเร�ยนรู
แบบสืบเสาะสำหรับครูว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับชั�น 
มัธยมศึกษาตอนตน ทำใหครูมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติการจัดการ
เร�ยนรูท่ีดีข�น้หร�อไม?

เอกสารประกอบหลักสูตรการพัฒนาว�ชาช�พครู การมีสวนรวมใน
การจัดการเร�ยนรูของครู และการจัดการเร�ยนรูที่มีประสิทธิภาพ 
ชวยใหนักเร�ยนเกิดความสนใจ และมีสวนรวมในการเร�ยนรูว�ชา
ว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ��มข�้นหร�อไม?

การมีสวนรวมท่ีเพ��มมากข�น้ และการจัดการเร�ยนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ของครู ทำใหนักเร�ยนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพ��นฐาน
ในว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เพ��มข�้นหร�อไม? 
 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพ��นฐานในว�ทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่เพ��มข�้น สงผลใหนักเร�ยนเลือกศึกษาตอในสาย
สะเต็มศึกษาและทักษะอาช�พเพ��มข�้นหร�อไม?

การพัฒนาทักษะว�ชาช�พครูและระบบพ��เลี้ยงในการจัดการเร�ยนรูโดยใชโครงงาน 
และการสืบเสาะเปนฐานสำหรับครูว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชวยสงเสร�ม
สมรรถนะและแนวปฏิบัติในการจัดการเร�ยนรูของครูใหดีข�้นหร�อไม?
เอกสารประกอบหลักสูตรพัฒนาว�ชาช�พครูชวยสรางความสอดคลองและพัฒนา
สมรรถนะครู ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดการเร�ยนรูของครู ไดหร�อไม?
การท่ีหลักสูตรมีความสอดคลองมากข�น้และการจัดการเร�ยนรูท่ีดีข�น้ของครู ชวย
พัฒนาการเร�ยนรูดานว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตของนักเร�ยนไดหร�อไม?

การพัฒนาทักษะว�ชาช�พครูและการพัฒนาหลักสูตรมีผลตอการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูหร�อไม?
การพัฒนาหลักสูตรชวยสรางความเช�่อมโยงและสอดคลองกับความตองการ 
ของภาคอุตสาหกรรมที่เพ��มมากข�้นหร�อไม?
การพัฒนาสมรรถนะของครู ความสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั�น และการสนับสนุนการฝกงานในสถานประกอบการ 
สงผลตอการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสบการณของนักศึกษาหร�อไม?
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การประเมินผลโครงการ
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การประเมินผลโครงการฯ ระยะกลาง ครั�งนี้ ใชว�ธีการว�จัยแบบผสมผสาน โดยว�เคราะหขอมูลทั�งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ��อใชเปนตัวช�้วัดหลักในระยะกลางของ
โครงการฯ โดยประเมินจากทิศทางและปร�มาณของการเปล่ียนแปลงตั�งแตระยะเร�ม่ตนจนถึงระยะกลาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลทั�งเช�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�ทยาลัยกลุมเปร�ยบเทียบ “comparison school” ในสวนของการว�เคราะหขอมูลเช�งปร�มาณ ไดใชเทคนิคการว�เคราะหท่ีเร�ยก
วา Difference-in-Differences (DID) เพ��อศึกษาความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยเปร�ยบเทียบกันระหวาง 2 ชวงระยะเวลา คือ ระยะขอมูลพ��นฐานกับ
ระยะกลาง สำหรับการว�เคราะหเช�งคุณภาพ มีการบันทึกขอมูลเช�งคุณภาพ (coding) และการจัดหมวดหมูของเนื้อหาขอมูล (categorization of theme) ที่ได
จากการสัมภาษณครูและการสนทนากลุมกับนักเร�ยน

ระเบียบว�ธีการประเมินผล

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
การรับรูทักษะความสามารถเก่ียวกับสะเต็มศึกษาของนักเร�ยน การปฏิบัติ
การจัดการเร�ยนรูของครู การรับรูความเกี่ยวของของสะเต็มศึกษาของ
นักเร�ยนและครู นอกจากนี้ยังใช UTeach Observational Protocol 
(UTOP) เปนเคร�อ่งมือในการสังเกตชั�นเร�ยนเพ��อประเมินคุณภาพโดยรวม
ของการจัดการชั�นเร�ยนว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ�ง่นำมาใชทั�งกับ
กลุมโรงเร�ยนท่ีเขารวมโครงการฯ และกลุมโรงเร�ยนเปร�ยบเทียบ UTOP นั�น
เปนเคร�่องมือที่มีคุณลักษณะเฉพาะ สามารถเก็บขอมูลไดทั�งเช�งปร�มาณ
และเช�งคุณภาพ เพ��อนำมาใชในการประเมินกิจกรรมวาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักของโครงการฯ หร�อไม เชน การเสร�มสรางประสบการณ
ใหนักเร�ยน ประสบการณในชั�นเร�ยนของนักเร�ยน และการมีสวนรวมกับครู
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

การว�เคราะหขอมูลในระยะกลาง ประกอบดวย 1) การเปร�ยบเทียบกิจกรรมภายใตโครงการ Enjoy Science ระหวางระยะขอมูลพ��นฐานกับระยะกลาง 2) การ

รายงานผลกิจกรรมในชวงขอมูลพ��นฐาน ซ�ง่ไดดำเนินการกอนการเก็บขอมูลในชวงระยะกลาง (midline) หร�อเปนขอมูลจากกิจกรรมท่ีมีการปรับรูปแบบของ

กิจกรรมบางสวน นอกจากน้ียังใชการว�เคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis – PCA) เพ��อกำหนดตัวแปรจากขอมูลการสำรวจนักเร�ยน

และครู ซ�่งการว�เคราะหในรูปแบบ PCA นี้จะชวยระบุองคประกอบที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูล ซ�่งจำนวนความแปรปรวนของขอมูลยังสามารถ

นำมาอธิบายจุดแข�งของแตละองคประกอบได ในกรณีน้ี PCA ชวยใหผูประเมินผลสามารถระบุรูปแบบ ความเหมือนและความตางของผลสำรวจท่ีไดจากครูและ

นกัเร�ยน และองคประกอบท่ีทำใหรูปแบบเหลาน้ีเกิดข�น้ สวนสุดทายขอมูลท่ีไดจาก UTOP จะถูกนำมาว�เคราะหในแตละองคประกอบเพ��อวัดคุณภาพการจัดการ

เร�ยนรูในชั�นเร�ยนท่ีแตกตางกัน อีกทั�งยังใหขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญแกคณะผูดำเนินโครงการและคณะผูประเมินผลโครงการ โดยขอมูลเช�งคุณภาพไดถูกบันทึก 

จัดหมวดหมูเนื้อหา และสรุปผลขอมูลที่สำคัญ ตลอดจนการตรวจสอบแบบสามเสาเพ��อเปร�ยบเทียบกับขอมูลเช�งปร�มาณดวย

การว�เคราะหขอมูล

ขอมูลทุติยภูมิและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเร�ยนของนักเร�ยนในประเทศไทย

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพ��นฐาน (O-NET) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาช�วศึกษา (V-NET) ที่ไดจากสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนขอมูลทุติยภูมิที่มีความสำคัญตอการ
ว�เคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 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

แหลงของขอมูลและเคร�่องมือว�จัย

การสังเกต
ในชั�นเร�ยน

แบบสำรวจ
นักเร�ยน

การสัมภาษณครู

การสัมภาษณ
กลุมนักเร�ยน

แบบสำรวจครู

แบบสำรวจ
ผูอำนวยการว�ทยาลัย

O-NET

V-NET
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องคกร MSI และมูลนิธิคีนันแหงเอเซ�ย ซ�่งทำหนาที่เปนองคกรหลักในการดำเนินการและประสานงานโครงการฯ ไดรับการอนุมัติใหดำเนินกิจกรรมตามแผนการ 
ประเมินผลจากคณะกรรมการพ�จารณาจร�ยธรรมการว�จัยในมนุษยประจำมหาว�ทยาลัยขอนแกน โดยคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบรูปแบบการว�จัย กระบวนการ
เก็บขอมูล การบร�หารจัดการ การว�เคราะหขอมูล และกระบวนการรายงานผลการว�จัย เพ��อใหผูท่ีเก่ียวของในการศึกษาครั�งน้ีไดรับการปฏิบัติท่ีเปนไปตามจร�ยธรรม
การว�จัย ในสวนการดำเนินการประเมินผลของกิจกรรม TVET และเคร�อ่งมือท่ีใชประเมินผลยังไดรับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการพ�จารณาจร�ยธรรม
การว�จัยในมนุษยประจำมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร� นอกจากน้ีองคกร MSI ยังไดรับการอนุมัติจาก Advarra IRB หร�อเดิม คือ Chesapeake IRB 
ทำหนาท่ีเปนคณะกรรมการพ�จารณาทบทวนจร�ยธรรมการว�จัย โดยเปนองคกรชั�นนำท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรในประเทศสหรัฐอเมร�กา คือ Association 
for the Accreditation of Human Research Protection Programs (AAHRPP) ซ�่งเปนองคกรที่ทำหนาที่ในการกำกับและตรวจสอบแผนการว�จัย รวมถึง
กระบวนการว�จัยในประเทศสหรัฐอเมร�กาและประเทศอื่นๆ 

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

ขอพ�จารณาทางจร�ยธรรมและการอนุมัติจากคณะกรรมการพ�จารณาจร�ยธรรมการว�จัย

การสุมตัวอยางและการเลือกโรงเร�ยน

ผลจากการสังเกตชั�นเร�ยนโดยใชเคร�่องมือ UTOP: พบวาหองเร�ยนที่เขารวมโครงการมีประสิทธิภาพมากกวากลุมเปร�ยบเทียบในหลากหลายดาน ไมวาจะเปน
แนวทางการจัดการเร�ยนรูของครู การมีสวนรวมของนักเร�ยนในการใชส่ือการเร�ยนรูว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมถึงคุณภาพและความถ่ีของการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเร�ยน โดยนักเร�ยนท่ีเร�ยนรูจากครูท่ีเขารวมโครงการฯ สวนใหญจะสนใจและติดตามบทเร�ยน เขาใจบทเร�ยนว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีไดรับการ
ออกแบบโครงสรางจากครูมาเปนอยางดี อีกทั�งยังรวมอภิปรายเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา นอกจากน้ีนักเร�ยนยังมีสวนรวมในการใชส่ือการเร�ยนรูและเขาใจถึง
ความเก่ียวของและความสำคัญของส่ือการเร�ยนรูเหลานั�นเพ��มข�น้ ผลท่ีไดจากเคร�อ่งมือ UTOP ยังช�ใ้หเห็นวาครูท่ีเขารวมโครงการฯ มีความเช�อ่มั�นในการจัดการเร�ยนรู
แบบกระบวนการสืบเสาะคนควา ซ�่งเปนกระบวนการที่ไดจากการอบรมจากโครงการฯ และครูยังมีปฏิสัมพันธกับนักเร�ยนทุกคนอยางทั�วถึง ไมวาเพศใดหร�อระดับ
ความสามารถแบบใด โดยพบความแตกตางในเช�งบวก (มีนัยสำคัญทางสถิติ) ดังนี้

ขอคนพบหลัก

โรงเร�ยน

ครู

นักเร�ยน

100

283

9,541

STEM FOR
TVET

144

272

6,238

STEM TECHNICAL
TVET
40

345

4,527
ผูอำนวยการ
โรงเร�ยน 49

ผลการประเมินสะเต็มศึกษา (STEM)

ครูมีการประเมินผลระหวางเร�ยนอยาง
มีประสิทธิภาพ เพ� �อทราบถึงความ
กาวหนาทางการเร�ยนรูของนักเร�ยนทุก
คนและมีการปรับบทเร�ยนใหเหมาะสม

การประยุกตใชแนวคิด
ทางว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เปดโอกาสใหครูผูสอนไดประเมินความ
เขาใจของนักเร�ยน

เปดโอกาสใหนักเร�ยนมีสวนรวมหร�อ
สำรวจแนวคิดที่สำคัญ

มีการใชแนวทางการจัดการเร�ยนรูแบบ
สืบเสาะสำหรับแนวคิดที่สำคัญ

โครงสรางของบทเร�ยน

ครูสะทอนถึงความสนใจในหลากหลาย
ประเด็น ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูล 
ความเสมอภาค และความหลากหลาย
ของผูเร�ยน

สภาพแวดลอมในหองเร�ยน
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ขอมูลเช�งคุณภาพที่สนับสนุนผลการสำรวจเหลานี้ พบความแตกตางเพ�ยงเล็กนอยระหวางครูว�ทยาศาสตรและครูคณิตศาสตร กลาวคือ รอยละ 94 ของครูที่เขารวม
โครงการฯ ไดเขารวมกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูผานรูปแบบชุมชนการเร�ยนรูทางว�ชาช�พ (PLCs) นั�นคือ กลุมครูไดพบปะเพ��อแลกเปลี่ยนความรูทางว�ชาช�พและมี
การทำงานรวมกันเพ��อปรับปรุงทักษะการจัดการเร�ยนรู รวมถึงพัฒนาความสามารถทางว�ชาการของนักเร�ยน นอกจากน้ีรอยละ 98 ของครูกลุมน้ียังไดนำความรูท่ีไดจาก
การกระบวนการ PLCs ไปใชในการพัฒนาการจัดการเร�ยนรูใหแกนักเร�ยนของตนเองอีกดวย

ผลลัพธตัวช�วั้ดของครู: ในสวนของสะเต็ม (STEM) จะว�เคราะหผลลัพธตัวช�วั้ดของครู โดยใชการว�เคราะหท่ีเร�ยกวา DID เพ��อเปร�ยบเทียบครูกลุมเปร�ยบเทียบ 
กับครูท่ีเขารวมโครงการฯ ทั�งระยะขอมูลพ��นฐานและระยะกลาง ของโครงการฯ ผูประเมินพบวาขอมูลท่ีไดมีแนวโนมท่ีดี (มีนัยสำคัญทางสถิติ) และมีความโดดเดน 
จากการท่ีครูท่ีเขารวมโครงการฯ ทำใหครูไดใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเร�ยนรูท่ีไดอบรมมาจากโครงการฯ ทั�งน้ีการประเมินผลในระยะกลางของโครงการฯ 
ยังพบวาครูท่ีเขารวมโครงการฯ มีความมั�นใจในว�ชาช�พนอยกวาครูกลุมเปร�ยบเทียบ (แตไมพบวามีนัยสำคัญทางสถิติ) ขอคนพบท่ีสำคัญน้ีสะทอนถึงผลกระทบ
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

92%6%

2%
โรงเร�ยนที่เขารวมโครงการฯ
บทสัมภาษณครู: การเขารวม PLC และการประยุกตใชในหองเร�ยน

แลกเปลี่ยนและเร�ยนรูกับผูอื่น จากนั�นนำไปใชในการแกปญหาใน
หองเร�ยน

นำรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมและการทำงานรวมกันไปใชในหองเร�ยน

เร�ยนรูเทคนิคเพ��อเพ��มคะแนน O-NET

นำเทคนิคการสอนแบบใหมไปใชเพ��อเพ��มความสนใจของนักเร�ยน

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ซ�่งเปนความรูใหมและการปรับปรุงเทคนิค
การจัดการเร�ยนรู

ไมไดเขารวม PLC เขารวม PLC แตไมไดนำมาใชในหองเร�ยน

57%
24%

19%

โรงเร�ยนที่ไมไดเขารวมโครงการฯ
บทสัมภาษณครู: การเขารวม PLC และการประยุกตใชในหองเร�ยน

แลกเปลี่ยนและเร�ยนรูกับผูอื่น จากนั�นนำไปใชในการแกปญหาใน
หองเร�ยน

นำรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมและการทำงานรวมกันไปใชในหองเร�ยน

เร�ยนรูเทคนิคเพ��อเพ��มคะแนน O-NET

นำเทคนิคการสอนแบบใหมไปใชเพ��อเพ��มความสนใจของนักเร�ยน

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ซ�่งเปนความรูใหมและการปรับปรุงเทคนิค
การจัดการเร�ยนรู

ไมไดเขารวม PLC เขารวม PLC แตไมไดนำมาใชในหองเร�ยน
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ผลจากการสังเกตชั�นเร�ยน โดยใช UTOP พบวากลุมโรงเร�ยนท่ีเขารวมโครงการฯ มีแนวโนมทางสถิติท่ีแสดงถึงการพัฒนา ดังจะเห็นไดจากหองเร�ยนของครูในโครงการฯ 
ท่ีเขารวมการพัฒนาเช�งว�ชาช�พมีนักเร�ยนท่ีตั�งใจเร�ยน มีการจัดการแผนการสอนอยางเปนระบบ มีการใชกระบวนการสืบเสาะตามแนวทาง 7E และการเร�ยนรูแบบใชโครงงาน
เปนฐาน เพ��อสนับสนุนความเขาใจของนักเร�ยน กระตุนใหนักเร�ยนมีสวนรวมในการอภิปรายและกิจกรรม ซ�่งมีการพัฒนาหองเร�ยนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติใน
ประเด็นดังตอไปนี้

ผลการประเมินสะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) ในว�ชาว�ทยาศาสตร

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�ยนรูของนักเร�ยน และตระหนักถึงความเช�อ่มโยงระหวางทฤษฎีทางว�ทยาศาสตร 
         และทักษะการประกอบอาช�พในอนาคต  

ผลลัพธตัวช�้วัดของนักเร�ยน: ผลการว�เคราะหขอมูลของนักเร�ยนที่ครูผูสอนเขารวมโครงการฯ พบวามีแนวโนมที่ดีข�้นเมื่อเปร�ยบเทียบกับนักเร�ยนกลุม
เปร�ยบเทียบ (แมวาจะไมมีนัยสำคัญทางสถิติ) ในประเด็นดังน้ี การรับรูของนักเร�ยนเก่ียวกับการสอนของครู ความถ่ีของกิจกรรมในชั�นเร�ยน การรับรูถึงทักษะ
ความสามารถของตนเองในว�ชาว�ทยาศาสตรและคณิตศาสตร ความสอดคลองในเนื้อหาดานว�ทยาศาสตรซ�่งสงผลตอโอกาสในการประกอบว�ชาช�พใน
อนาคต โดยเมื่อพ�จารณาจากตัวช�วั้ดทั�ง 3 ดานดังกลาวพบวา ในการประเมินผลในระยะกลางน้ี นักเร�ยนท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถทำไดดีกวานักเร�ยนใน
กลุมเปร�ยบเทียบ

นักเร�ยนสวนใหญสนใจและติดตาม
บทเร�ยนตลอดทั�งคาบเร�ยน

ครูแสดงใหเห็นถึงความสนใจใน
ประเด็นที่หลากหลาย ไมวาจะเปน
การเขาถึงขอมูล ความเสมอภาค
และความหลากหลายของผูเร�ยน

สภาพแวดลอมในหองเร�ยน

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

เทคนิคการสอน
แบบ 7E:

เปดโอกาสใหครูไดประเมินความรู
ความเขาใจของนักเร�ยน

เปดโอกาสใหนักเร�ยนมีสวนรวม
ในชั�นเร�ยนหร�อสำรวจแนวคิดที่
สำคัญตางๆ

มีการใชกระบวนการเร�ยนรู
โดยใชโครงงานและการสืบเสาะ
เปนฐาน สำหรับแนวคิดที่สำคัญ

โครงสรางของบทเร�ยน

ครูกระตุนนักเร�ยนทุกคนใหมีสวนรวมใน
บทเร�ยน ตลอดจนการใหความสำคัญกับ
นักเร�ยนที่ไมไดอาสาเปนผูตอบคำถาม
และสอบถามนักเร�ยนที่ยังมีขอสงสัย
เพ��มเติม เปนตน

ครูมีการประเมินผลระหวางการเร�ยนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ เพ��อตรวจสอบ
ความกาวหนาทางการเร�ยนรูของนักเร�ยน
ทุกคน และมีการปรับบทเร�ยนใหเหมาะสม 

การประยุกตใชแนวคิด
ทางคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร

นักเร�ยนในว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ นักเร�ยนในว�ทยาลัยกลุมเปร�ยบเทียบ

ครูยกตัวอยางเกี่ยวกับ
การประยุกตแนวคิด

ทางว�ทยาศาสตรเขากับ
ความรับผิดชอบตอสังคม

และการรับรูของชุมชน

ครูยกตัวอยางเกี่ยวกับ
การประยุกตใชแนวคิด

ทางว�ทยาศาสตร
กับช�ว�ตประจำวันทั�ง

ตอบุคคลและครอบครัว

ครูอธิบายนักเร�ยนวา
สามารถนำความรู

ที่ไดเร�ยนไปประยุกต
ใชในการศึกษา
ในระดับที่สูงข�้น

ครูอธิบายถึงการเช�่อมโยง
แนวคิดที่สำคัญเพ��อการ
ประกอบว�ชาช�พในอนาคต

ครูไมไดอธิบายวาจะ
ประยุกตใชความรูกับ
โลกแหงความเปนจร�ง

ไดอยางไร

8% 9%

54%
46%

23%
17%

12%
5% 3%

23%

การประเมินผลระยะกลาง:
สะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) การสนทนากลุมของนักเร�ยน

ครูไดยกตัวอยางเกี่ยวกับแนวคิดทางว�ทยาศาสตรที่สามารถนำไปประยุกตใช
กับการทำงานในสถานประกอบการ และ/หร�อในช�ว�ตประจำวันหร�อไม
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ขอมูล STEM for TVET ของว�ชาคณิตศาสตรชุดนี้ถือเปนขอมูลพ��นฐาน สำหรับการประเมินตัวช�้วัดหลักของครูและนักเร�ยนในป พ.ศ. 2561 การเก็บรวบรวมขอมูลได
ดำเนินการกอนที่จะมีการจัดอบรมการพัฒนาว�ชาช�พครูคณิตศาสตรและการจัดทำสื่อการเร�ยนรูใหกับครูและนักเร�ยน ทำใหขอมูลของว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ และ
ว�ทยาลัยกลุมเปร�ยบเทียบโดยมากมีความคลายคลึงกัน (ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ) ถึงแมการประเมินผลน้ีไมสามารถวัดความแตกตางไดอยางแมนยำ 
เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับกิจกรรมในว�ชาคณิตศาสตรดำเนินการกอนที่จะมีการจัดอบรมครู แตขอมูลในสวนนี้จะถูกนำไปใชเปนขอมูลพ��นฐานซ�่งจะเปน
ประโยชนในการประเมินผลตอไปในอนาคต

การว�เคราะหขอมูลเช�งคุณภาพของว�ทยาลัยในกลุม STEM for TVET พบวาครูในว�ทยาลัยท่ีเขารวมโครงการฯ มีแนวโนมท่ีจะเตร�ยมการเร�ยนการสอนมากข�น้ โดยใชสื่อ
การเร�ยนรูจากโครงการฯ ครูและนักเร�ยนในว�ทยาลัยท่ีเขารวมโครงการฯ ตระหนักถึงความสอดคลองของเน้ือหาท่ีเร�ยนกับช�ว�ตประจำวันมากข�น้ มีว�ธีการจัดการเร�ยนรูที่
เนนการแกปญหามากข�น้ ซ�ง่สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสำรวจนักเร�ยน กลาวคือ นักเร�ยนเช�อ่วาพวกเขาสามารถเร�ยนรูไดดีท่ีสุดจากว�ธีการจัดการเร�ยนรูรูปแบบน้ี 
นอกจากนี้พบวา ครูในว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ ยังสามารถประเมินการสอนของตนเองไดเปนอยางดีอีกดวย

ผลการประเมินสะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) ในว�ชาคณิตศาสตร

การดำเนินกิจกรรมหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรมที่ไมไดร�เร�่มตั�งแตชวงเร�่มตนของการว�จัยและประเมินผล ถือวาเปนโอกาสดีที่ทางโครงการฯ จะไดรับ "ขอมูลพ��นฐานที่ 
แทจร�ง" (true baseline) จากนักศึกษาและครูชางในการประเมินผลระยะกลาง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั�งในระยะสิ�นสุดโครงการ ในเดือนมิถุนายนป พ.ศ. 2562 
ซ�่งถือวาเปนการเก็บขอมูลครั�งที่ 2 ผลการว�เคราะหแสดงใหเห็นวาว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ และว�ทยาลัยกลุมเปร�ยบเทียบนั�นมีลักษณะที่ใกลเคียงกันในระยะขอมูล
พ��นฐาน ดังนั�นการศึกษาเพ��มเติมจะชวยช�้ใหเห็นถึงผลลัพธจากการดำเนินการของโครงการฯ ไดดียิ�งข�้น

ผลการประเมินการพัฒนาทักษะที่จำเปนและองคความรูดานเทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาของชางเทคนิค (TECHNICAL TVET)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนผูสนับสนุนขอมูลผลคะแนน O-NET และ V-NET โดยผลคะแนนของการทดสอบทั�ง 2 ประเภทน้ี เปนตัวช�้วัด
ที่กำหนดไวในวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการฯ และยังเปนขอมูลที่สำคัญสำหรับคณะผูประเมินผลในการว�เคราะหขอมูลอีกดวย ผลการประเมินพบวา ผลคะแนน 
O-NET ว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตรระหวางป พ.ศ. 2555-2560 ของกลุมตัวอยางนักเร�ยนชั�นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเร�ยนท่ีเขารวมโครงการฯ มีคะแนน O-NET 
สูงกวานักเร�ยนกลุมเปร�ยบเทียบเล็กนอย แมวาคาความแตกตางน้ีจะนอยลงในชวงปท่ีผานมา สำหรับผลคะแนน V-NET ว�ชาว�ทยาศาสตรในป พ.ศ. 2559-2560 ของกลุม
ตัวอยางนักเร�ยนอาช�วศึกษาในระดับประกาศนียบัตรว�ชาช�พ พบวานักเร�ยนในว�ทยาลัยท่ีเขารวมโครงการฯ มีคะแนนสูงกวานักเร�ยนกลุมเปร�ยบเทียบเล็กนอย (ไมมีความ 
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ) อยางไรก็ตามทำใหการแปลผลขอมูลเปนไปดวยความระมัดระวังและคำนึงถึงขอจำกัดของขอมูล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั�นพ��นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาช�วศึกษา (V-NET)

ผลการประเมินโครงการระยะกลาง แสดงใหเห็นวาโรงเร�ยนและว�ทยาลัยที่เขารวมโครงการฯ มีความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเร�ยนการสอน จ�งหวังเปน
อยางยิ�งวาขอคนพบเหลานี้จะเปนประโยชนตอการกำหนดนโยบายทางการศึกษา สำหรับผูที่กำหนดนโยบาย ครูอาจารย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ��อนำไปสูการเสร�ม
สรางประสิทธิภาพของการจัดการเร�ยนรู เปดประตูสูโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางทั�วถึงและเทาเทียม

การประเมินผลโครงการฯ ยังคงดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยจะเผยแพรผลการประเมินในระยะสิ�นสุดโครงการ (endline) ในเดือนมีนาคมป พ.ศ. 2563 
สามารถดาวนโหลดรายงานการประเมินผลโครงการฯ ในระยะกลางฉบับเต็มไดที่ http://www.enjoy-science.org/me/

สรุป

การประเมินผลระยะกลาง:
สะเต็มศึกษาสำหรับการพัฒนาทักษะอาช�พ (STEM FOR TVET) การสัมภาษณครู

ครูใชกรณีศึกษาของสถานประกอบการตาง ๆ หร�อนำวัสดุที่ใชในสถานประกอบการมาสาธิต
หร�อสงเสร�มแนวคิดทางว�ทยาศาสตรหร�อไม ถาใช ครูใชสิ�งใด เพราะอะไร

ครูไดเช�่อมโยงแนวคิดว�ทยาศาสตรกับว�ชาช�พ
ทางดานชางเทคนิค

ครูใชวัสดุจร�งหร�อรูปภาพของวัสดุที่ใชในสถาน
ประกอบการเพ��อความชัดเจน

ครูยกตัวอยางของการเช�่อมโยงระหวางสถาน
ประกอบการและบทเร�ยน

ครูไมไดใชกรณีศึกษาหร�อวัสดุที่ใชในสถาน
ประกอบการครูในว�ทยาลัยที่เขารวม

โครงการฯ

33%

25%

35%

6%

ครูในว�ทยาลัย
กลุมเปร�ยบเทียบ

33%

8%
8%

63%
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