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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนเพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัของรัฐโรงเรียนเทพบดินทร์วทิยาเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูล
จากผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ ผูรั้บผดิชอบโครงการ ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ครูผูส้อนเสริมพิเศษจากภายนอก ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  และ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 352 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลไดแ้ก่
แบบสอบถาม โดยใชรู้ปแบบการประเมินซิป (CIPP MODEL) เป็นกรอบในการประเมินโครงการ  
ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้น
ผลผลิต (Product)  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 

สรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อ
มหาวทิยาลยัของรัฐ โรงเรียนเทพบดินทร์วทิยาเชียงใหม่ ดา้นบริบทพบวา่บริบทของโครงการ  
มีความสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนเทพบดินทร์วทิยาเชียงใหม่ทุกประการ  ดา้นปัจจยัพบวา่
ปัจจยัน าเขา้มีความเพียงพอและเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นกระบวนการพบวา่
กระบวนการด าเนินโครงการ มีการปฏิบติัหรือเป็นจริงอยูใ่นระดบัมาก และดา้นผลผลิตพบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ ผูรั้บผิดชอบโครงการ ครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ครูผูส้อนเสริมพิเศษจากภายนอก ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  และ 
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นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีความพึงพอใจท่ีมีต่อผลผลิตของโครงการโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ในปีการศึกษา 2556  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  สามารถสอบเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยั
ของรัฐ ไดร้้อยละ 100 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ระดบัพอใชข้ึ้นไปทุกรายวิชาตามเกณฑ์
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
 

การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยั 
ของรัฐ โรงเรียนเทพบดินทร์วทิยาเชียงใหม่ โดยรวมทั้งดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นผลผลิต มีผลการประเมินสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study is to evaluate the project of the Preparations 
Students’ Readiness to take the Entrance Examination to Public Universities,Chiang Mai 
Thepbodint School by collecting the data from the school administrators, head of academic division 
and people who are responsible for this project, senior high school teachers, outsource tutors, 
parents of Mattayom 6 student and students of Mattayom 6. The total number of samples was 352 
people. The tool for collecting data was questionnaire using CIPP evaluation model, context, input, 
process and product. The data was analyzed by using frequencies, percentage, median and 
Standarddeviation and was presented in the table with description. 
 
 The summary of the project evaluation, for the context, it was found that 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 had actual performance in high level and for the product, it was found that 
the school administrators, head of academic division and people who are responsible for this 
project, senior high school teachers, outsource tutors, parents of Mattayom 6 student and students of 
Mattayom 6 were satisfied with the product of the project and overall was in high level. In 2013, 
100% of students of Mattayom 6 was able to pass the entrance examination for public university 
and all of them had learning achievement level from moderate to high in every subjects according to 
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the standard of  The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public 
Organization). 
  
 The evaluation of the Preparations Students’ Readiness to take the Entrance Examination to 
public universities, project of Chiang Mai Thepbodint School had overall evaluation summary, 
context, input, process and product, higher than determined standards.   
 


