
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการพัฒนาโรงเรียนวิชาชีพแขวงหลวงพระบาง

วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่อศึกษาผลจากการดําเนินงานโครงการ

2. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ภายหลังโครงการสิ้นสุด รวมทั้งความยั่งยืน

    และความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากโครงการ

3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน

   การให้ความร่วมมือกับ สปป.ลาว และ/หรือประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 ขอบเขตการประเมินผล
        1. ผลการดําเนินโครงการ

      - ด้านงบประมาณ

      - ด้านครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเรยีนการสอน

      - ด้านการพัฒนาบุคลากร

      - ด้านอาคารสถานที่ 

        2. ปัญหาและอุปสรรคภายหลังโครงการ 

        3. ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อประกอบ

            การพิจารณาปรับปรุงโครงการ

ระยะเวลาการประเมิน 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
        1. แบบสัมภาษณ์

        2. แบบสังเกต

        3. เทปบันทึกเสียง

        4. กล้องถ่ายรูป

วิธีการประเมินผล
        1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

       - ผู้บริหาร, ครู – อาจารยท์ี่เข้ารว่มโครงการ, นักเรียน นักศึกษา 

        2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

       - การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการ Focus Group

       - การตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ

            - การสังเกตในพื้นที่โครงการ

  ข้อมูลการประเมินผล  ข้อมูลโครงการ

      วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวิชาชีพแขวงหลวงพระบาง และการอบรมเฉพาะทาง

2. เพื่อปรับปรุงอาคาร/ห้องเรียนเฉพาะทาง

3. เพื่อให้โรงเรียนวิชาชีพแขวงหลวงพระบาง มีอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

 หน่วยงานดําเนนิงาน

ฝ่ายไทย: วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ฝ่ายลาว: โรงเรียนวิชาชีพแขวงหลวงพระบาง กรมอาชีวศึกษา

      ระยะเวลาโครงการ
       6 ปี (ระยะแรก 3 ปี 2553 - 2556) ขยายระยะเวลาโครงการให้ดําเนินกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

        ให้สําเรจ็ภายในปี 2559 (ตามแผนงานด้านการศึกษาระยะที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง 2557 - 2559)

 แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาบุคลากร 

2. แผนงานสนับสนุนอุปกรณ์ (รวมทั้งหนังสือ) และปรับปรุงโรงฝึก

 สถานะปัจจุบัน (ณ ปี 2562) 

ยกระดับเป็นวิทยาลัยเทคนิค – วิชาชีพ แขวงหลวงพระบาง

จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ใน 14 สาขาวิชา

             Technician (ปวช.)                     Higher (ปวส.) 

ประกอบด้วย

    นักเรียน 2,297 คน         ครู 160 คน

 ผู้ประเมิน  1. ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา (มทร.)   

                   3. นางสาวพัชรา โกศินานนท์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

งบประมาณ 3,408,655 บาท 

- ปริญญาโท 

- ปริญญาตรี

- อนุปริญญา

ป พ.ศ.     งบประมาณ
2553    809,600

2554        1,404,100

2555 ไม่มีข้อมูล งปม. 

2556 ไม่มีข้อมูล งปม. 

2557 ไม่มีข้อมูล งปม. 

2558 ไม่มีข้อมูล งปม. 

2559          1,194,955



ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ

       การดําเนินงานโครงการในพื้นที่โรงเรียน/วิทยาลัย โดยภาพรวมมีผลการดําเนินงานเป็นที่น่า

พึงพอใจ  ไม่มีผลที่เป็นลบ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

สรุปได้ดังนี้

 ประสิทธิภาพ ประเมินจาก input ได้แก่ ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์      

การเรยีนการสอน เครื่องมือช่างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยมีการนําใช้ในการจัด  

การเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่และมีทักษะปฏิบัติมากขึ้น ในส่วน

ของโรงฝึกปฏิบัติงาน อาคารต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์  เช่น 

อาคารห้องสมุด อาคารกสิกรรม อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เป็นต้น

 ประสิทธิผล โครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ ในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน

ครุภัณฑ์การเรยีนการสอน ตลอดจนอาคารฝึกปฏิบัติต่าง ๆ สามารถยกระดับมาตรฐานการเรียน  

การสอนและสร้างความพร้อมให้โรงเรยีน/วิทยาลัย ได้เป็นอย่างดี ได้นําความรู้ด้านต่าง ๆ มา

ถ่ายทอดแก่นักศึกษาและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา   

ดูงานในประเทศไทยในการบริการวิชาการอบรมระยะสั้นแก่ชาวบ้านในพื้นที่

 ผลกระทบ ได้ผลเป็นเชิงบวก ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรสารวิชาชีพอาชีวศึกษาในการผลิต

บุคลากรทั้งระดับครูผู้ช่วย ช่างฝีมือ (ปวช.) และช่างเทคนิค (ปวส.) ได้ผลผลิตเป็นบุคลากรที่มี

คุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 ความสอดคลอ้ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลลาวในการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนวิชาชีพเพื่อ

เตรียมตัวรับอุตสาหกรรมใหม่ด้วย ความต้องการของสังคม และความต้องการของบุคคล

 ความยั่งยืน ครู อาจารย์ ที่ศึกษาปริญญาโทมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถรองรับกับการพัฒนา

วิทยาลัยได้ต่อไปในอนาคต มีมุมมองในเชิงพัฒนา และมีแนวคิดในการสอนแบบบูรณการข้ามศาสตร์ 

1. วิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพหลวงพระบางอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เห็นควรส่งเสริม

ด้านการเรียนการสอนด้านท่องเที่ยว ตามศักยภาพของพื้นที ่โดยการส่งครู อาจารย์ไปฝังตัว 

ตามสถานประกอบการที่มีมาตรฐานการบริการสูง และเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 2. ควรเตรียมการในการรองรับเขตอุตสาหกรรมใหม่ 4 แห่งของ สปป.ลาว  ได้แก่ เมืองหงสา ไชยะบุรี 

    โพนทอง สะหวันนะเขต โดยการเปิดสาขาใหม่ด้านแมคคาทรอนกิและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

3. อุปกรณ์ ชุดฝึก ต้องให้มีการอบรมวิธีการใช้งานกับครูผู้สอน พร้อมแผนการดูแลบํารุงรักษาซ่อมแซม 

    อย่างน้อย 1 ปี 

4. การติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนควรมีการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น เช่น ระบบไฟฟ้า 

    พื้นที่ติดตั้ง ระบบรองรับอื่น ๆ เพื่อให้ใช้ครุภัณฑ์อย่างเต็มที่  

5. ควรจัดทําหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น ช่างบํารุงทั่วไป                   

    ช่างแมคคาทรอนิก ช่างระบบวัดและควบคุม และควรเน้นการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ 

    ไม่ควรเปิดระดับปริญญาตรี การพัฒนาครู อาจารย์ ให้แบ่งสัดส่วนในการพัฒนาตามศักยภาพ

ของบุคคล

6. ถ้ามีการสนับสนุนผ่านโครงการของกรมความร่วมมือฯ ต่อไป ควรสนับสนุนเป็นด้านใดด้านหนึ่ง       

    เฉพาะทาง เช่น ด้านการโรงแรมท่องเที่ยว ด้านช่างอุตสาหกรรม หรือด้านเกษตร โดยเลือกวิทยาลัย 

    1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 

    และทาง  สปป.ลาว สามารถนําไปขยายผลต่อไปได้

1. นําความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการถา่ยทอด    

    ประสบการณ์แก่นักนักศึกษาได้ดี มีทักษะมากขึน้

2. นําความรู้ให้บริการวิชาการแก่ชาวบ้าน เช่น การเลี้ยงสัตว์ (ไก่พื้นเมือง กระต่าย หมูหลุม) 

3. การพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า 

และบรรจุภัณฑ์การทําศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดทําโฮมสเตย์ การเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์ตลาด ส่งผลให้นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

4. การอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ (วิทยาลัยกสิกรรม คงดําช้าง) 

และจัดให้มีตลาดเกษตรอินทรีย์ จําหน่ายพืชผลทางการเกษตรของนักศึกษา เป็นการฝึกฝน

และสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพ ถ่ายทอดความรู้ได้ 

การนําความรู้ทีไ่ดจ้ากโครงการไปใช้ประโยชน์


