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บทคดัย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการหอ้งเรียนพิเศษ เอม็ อี พี

โรงเรียนจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ  
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 374 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล
ไดแ้ก่แบบสอบถามและแบบวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชรู้ปแบบการประเมินซิป (CIPP 
MODEL) เป็นกรอบในการประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
(Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Product)  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี       
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

      ผลการประเมินโครงการหอ้งเรียนพิเศษ เอม็ อี พี โรงเรียนจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ โดยรวมทั้งดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต มีผล    
การประเมินสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  หลกัการ
และเหตุผล วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงการพิเศษ เอม็ อี พี โรงเรียนจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่ ความสอดคลอ้งกบันโยบาย วสิัยทศัน์ และเป้าหมายของโรงเรียนจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินถือวา่ผา่นเกณฑ ์ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบวา่ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินถือวา่ผา่นเกณฑ ์       
ดา้นกระบวนการ พบวา่ กระบวนการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเทียบกบั
เกณฑก์ารตดัสินถือวา่ผา่นเกณฑ ์และดา้นผลผลิต พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนและนกัเรียนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study is to Evaluate of M E P Project at Chomthong 
School, Chiang Mai Province by collecting the data from the school administrators, teachers who 
are responsible for this project, parents of Mattayom 1 to Mattayom 6 student and students of 
Mattayom 1 to Mattayom 6. The total number of samples was 374 people. The tool for collecting 
data were questionnaire, data collecting form using CIPP evaluation model, context, input, process 
and product. The data was analyzed by using frequencies, percentage, mean and standard deviation 
and was presented in the table with description. 
 
 The summary of the project evaluation, for the context, it was found that the evaluation of 
M E P Project at Chomthong School, Chiang Mai Province had overall evaluation summary, 
context, input, process and product, higher than determined standards.The context of the project was 
according to the context of the school in every way. For the input, it was found that the input was 
adequate and appropriate and overall was in high level. For the process, it was found that the 
process of the project was appropriate and overall was in high level and for the product, it was 
found that satisfactory level of parent towards learners was in high level. 
 
   


