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บทคดัย่อ 
 
การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็น

รายบุคคลเพื่อความเป็นผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนชลประทานผาแตก จงัหวดัเชียงใหม่  เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
ของสตฟัเฟิลบีม (Stuffle Beam) ในการประเมินโครงการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context) 
ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output)โดยเก็บขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผูรั้บผิดชอบโครงการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 137 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 สรุปผลการประเมินโครงการโดยรวม ดา้นสภาพแวดลอ้มพบว่าบริบทของโครงการ มีความ
สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนทุกประการ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบวา่ มีความเหมาะสม และความ
เพียงพอของปัจจยัต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการ พบวา่ มีความเหมาะสมของกระบวนการ
ด าเนินโครงการ อยู่ในระดบัมาก และดา้นผลผลิต พบวา่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครองมี
ความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการ อยูใ่นระดบัมาก 
 สรุปได้ว่า โครงการส่งเสริมศกัยภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ของ
โรงเรียนชลประทานผาแตก จงัหวดัเชียงใหม่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 4 ดา้น ควรด าเนินการต่อไปได ้
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was about project evaluation for promotion of 
individual learner leadership potential for the 21st century at Cholprathanpateak School, Chiang Mai  
Province. The instrument used was a questionnaire and CIPP Model by Stuffle Beam was also 
chosen for assessing 4 aspects of this project evaluation : context, input, process and output.        
The data was collected from 137 population included administrators, head of academic affairs, 
project advisor, teachers and education officers, educational supervisor, and students’ parents.        
The result was analyzed through frequency, percentage, average and standard deviation, presented 
as lecture schedule.     

The findings were summarized as follow : 
  For the context, it showed that overall project context was suitable in every school 
framework. In addition, the input was appropriate and sufficient at high level. Next, the process of 
the project was carried on very well. Lastly, the output which referred to teachers, education officers 
and students’ parents were highly satisfied with this project.   
 The result was concluded that project evaluation for promotion of individual learner leadership  
potential for the 21st century at Cholprathanpateak School, Chiang Mai Province, passed the assessment  
through 4 aspects above and was able to continue. 


