
แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย  

ศูนยวิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

--------------------------------------------------------- 

เรียน กรรมการและเลขานุการฯ (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

เรื่อง ................................................................................................................................................................. 

          .................................................................................................................................................................

ของ ......................................................................................................................................................... 

 

คําชี้แจง  โปรดประเมินคณุภาพรายงานการวิจัยตามรายการตอไปน้ี โดยใหทําเครื่องหมาย  ในชองระดับคุณภาพ  

และโปรดใหขอเสนอแนะ (ถามี) โดยเกณฑระดับคณุภาพมีรายละเอียด ดังน้ี  

  ระดับ 5  หมายถึง  มีคุณภาพมากท่ีสดุ 

   ระดับ 4 หมายถึง  มีคุณภาพมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง  มีคุณภาพนอย 

   ระดับ 1 หมายถึง  มีคุณภาพนอยท่ีสุด 
 

รายการประเมินคุณภาพฯ 
น้ําหนัก 

(A) 

ระดับคุณภาพ (B) 

ขอเสนอแนะ 

คะแนนรวม

ถวงน้ําหนัก 

(A)*(B)  
5 4 3 2 1 

สวนท่ี 1 ประโยชนและความคุมคาโดยรวม (20%)  

1. คุณภาพของงานวิจัยโดยรวม (10)        

2. ผลงานวิจัยมีความทันสมยั  

เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย หรอื

สามารถนําไปใชไดในวงกวาง 

(10) 

     

  

คะแนนรวมสวนท่ี 1  

คิดเปนรอยละ (C)  

สวนท่ี 2 รายงานการวิจัย (80%) 

1. บทคัดยอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) (4%) 

     1.1 สามารถสรุปเน้ือหาไดครบถวน

ตามองคประกอบ 

(2) 
     

  

     1.2 แสดงสาระสําคญัตรงกับ

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

(2) 
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รายการประเมินคุณภาพฯ 
น้ําหนัก 

(A) 

ระดับคุณภาพ (B) 

ขอเสนอแนะ 

คะแนนรวม

ถวงน้ําหนัก 

(A)*(B)  
5 4 3 2 1 

2. บทท่ี 1 (19%) 

    2.1 นําเสนอความสําคัญและปญหา

ของตัวแปรท่ีศึกษา 

(3) 
     

  

    2.2 ความเปนมาและความสําคัญ

ของปญหามีความนาเช่ือถือและมี

เอกสารสนับสนุนชัดเจน 

(2) 

     

  

    2.3 วัตถุประสงคสอดคลองกับท่ีมา

และปญหาวิจัย 

(2) 
     

  

    2.4 วัตถุประสงคชัดเจนและนําไปสู

การกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 

(2) 
     

  

    2.5 ขอบเขตการวิจัยระบุสิ่งท่ีจะ

ศึกษา ครอบคลุม ตัวแปร เน้ือหา 

ประชากร พ้ืนท่ี 

(2) 

     

  

    2.6 ขอบเขตการวิจัยสอดคลองกับ

ความเปนมา วัตถุประสงค ระยะเวลา

และประเภทของการวิจยั 

(2) 

     

  

    2.7 นิยามตัวแปรท่ีศึกษาครบทุกตัวแปร (2)        

    2.8 นิยามตัวแปรในลักษณะนิยาม

เชิงปฏิบัติการ 

(2) 
     

  

    2.9 ระบุหนวยงานหรือบุคคลท่ีได

ประโยชนจากการวิจัย 

(2) 
     

  

3. บทท่ี 2 (10%) 

    3.1 ทบทวนวรรณกรรมครอบคลุม

ประเด็นหลักท่ีใชในการวิจัย 

(2) 
     

  

    3.2 นําเสนอแบบวิเคราะห 

สังเคราะห 

(2) 
     

  

    3.3 เช่ือมโยงไปสูกรอบแนวคิดการ

วิจัย 

(2) 
     

  

    3.4 กรอบแนวคิดการวิจัยสะทอน

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

(2) 
     

  

    3.5 มีการทบทวนงานวิจัยท่ีทันสมัย 

(ไมมากกวา 5 ป) 

(2) 
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รายการประเมินคุณภาพฯ 
น้ําหนัก 

(A) 

ระดับคุณภาพ (B) 

ขอเสนอแนะ 

คะแนนรวม

ถวงน้ําหนัก 

(A)*(B)  
5 4 3 2 1 

4. บทท่ี 3 (8%) 

    4.1 กําหนดประชากร  

กลุมตัวอยางและขนาดกลุมตัวอยาง

เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

(2) 

     

  

    4.2 อธิบายวิธีการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั 

(2) 
     

  

    4.3 เครื่องมือวิจัยมีคุณภาพ 

เหมาะสมกับการวิจัย 

(2) 
     

  

    4.4 อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยและ

การเก็บรวบรวมขอมลูอยางชัดเจน 

(2) 
     

  

5. บทท่ี 4 (10%) 

    5.1 นําเสนอผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค 

(4) 
     

  

    5.2 นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองและ 

ใหสารสนเทศครบถวน 

(3) 
     

  

    5.3 แปลผลการวิเคราะหสถิตไิด

ถูกตอง 

(3) 
     

  

6. บทท่ี 5 (18%) 

    6.1 นําเสนอผลการวิจัยในเชิงสรุป

ครบถวนตามวัตถุประสงคการวิจยัและ

ไมซ้ําซอนกับผลการวิเคราะหขอมลู 

(3) 

     

  

    6.2 อภิปรายประเด็นท่ีเปนองค

ความรูใหมท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย 

(3) 
     

  

    6.3 ใชเอกสารอางอิงประกอบการ

อภิปรายผล 

(3) 
     

  

    6.4 มีการอภิปรายประเด็นท่ีเปน

ปญหาและจุดออนของการวิจัยท่ีทําให

ผลการวิจัยไมเปนไปตามท่ีคาดหมาย 

(3) 

     

  

    6.5 ขอเสนอแนะเช่ือมโยงมาจาก

ผลการวิจัย 

(3) 
     

  

    6.6 นําเสนอขอเสนอแนะของ

งานวิจัยเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติอยาง

ชัดเจน 

(3) 
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รายการประเมินคุณภาพฯ 
น้ําหนัก 

(A) 

ระดับคุณภาพ (B) 

ขอเสนอแนะ 

คะแนนรวม

ถวงน้ําหนัก 

(A)*(B)  
5 4 3 2 1 

7. การอางอิง (4%) 

    7.1 การอางอิงในเน้ือหาครบถวน 

ทันสมัยและถูกตองตามรูปแบบ APA 

(2) 
     

  

   7.2 บรรณานุกรมครบถวน ถูกตอง

ตามรูปแบบ APA 

(2) 
     

  

8. ภาคผนวกและสื่อประกอบ (7%) 

    8.1 ระบุภาคผนวกครบถวน เชน 

รายช่ือผูเช่ียวชาญ เครื่องมือวิจัย ฯลฯ 

(2) 
     

  

    8.2 คุณภาพโดยรวมของสื่อประกอบ 

เชน โปรแกรม แอปพลเิคชัน ฯลฯ 

(5) 
     

  

คะแนนรวมสวนท่ี 2  

คิดเปนรอยละ (D)  

สรุปรอยละการประเมินในภาพรวม (C+D)  
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................... ผูประเมิน 

(...............................................................) 

วันท่ี.................................................................... 


