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  This study aimed to evaluate the social studies, religion and culture 

curriculum used for prathomsuksa 4 to 6 students of Thidamaepra School using CIPP 

model, in 4 aspects - context, input, process, and product. The evaluation tools for 

this study were a questionnaire and an interview form. The population included 4 

school executives, 14 school committee members, 13 committee members of this 

curriculum, and 6 teachers of this curriculum, chosen through a purposive sampling. 

The participants were 179 students of prathomsuksa 4 to 6 and 179 parents. They 

were purposively selected with Taro Yamane formula. The quantitative data were 

analyzed by using percentage, mean scores, standard deviation, and qualitative data 

employed content analysis. 

  The results of the study found that overall, the curriculum was most 

appropriate in all 4 aspects - context evaluation was most appropriate ( X = 3.84 - 

4.65), input evaluation was most appropriate ( X = 4.00 - 4.64), process evaluation was 

most appropriate ( X = 4.14 - 4.79) and product evaluation was most appropriate ( X

=4.13 - 4.75). 
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