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แบบประเมินบทความวจิัย 

เพ่ือตีพมิพ์ลงในวารสารวจัิยและพฒันาหลกัสูตร 

บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ช่ือบทความ 
(ภาษาไทย) 

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

................................................................................................................................... 
ช่ือบทความ 
(ภาษาองักฤษ) 

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

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

ตอนท่ี 1 การประเมินเชิงคุณภาพ 
ค าชี้แจง   ขอความอนุเคราะห์ผูท้รงคุณวุฒิเขียนข้อเสนอแนะลงในประเด็นดงัต่อไปน้ีในประเด็นท่ีท่าน 
 พิจารณาแลว้เห็นวา่ผูเ้ขียนบทความควรพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขบทความใหมี้คุณภาพมากขึ้น 
 

1. ช่ือเร่ืองภาษาไทย (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบดว้ย 1) ความสอดคลอ้งกบัสาระส าคญัของการวิจยั 2) การใชค้  าศพัท์           

ทางวิชาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามศพัทบ์ญัญติัของแต่ละสาขาวิชา (discipline) 3) ความสามารถในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ 4) ประเด็นอ่ืน  ๆตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
2. ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 1) ความสอดคล้องกับช่ือเร่ืองภาษาไทย 2) การใช้ค  าศัพท์           

ทางวิชาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามศพัทบ์ญัญติัของแต่ละสาขาวิชา (discipline) 3) ความสามารถในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ 4) ประเด็นอ่ืน  ๆตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

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



2 
 

3. บทคัดย่อภาษาไทยและค าส าคัญ (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 1) ความครอบคลุมสาระส าคัญของบทคัดย่อเก่ียวกับ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง วิธีด าเนินการวิจยั ผลการวิจยั 2) ก าหนดค าส าคญั
สอดคลอ้งกบัประเด็นการวิจยั 3) ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

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

4. บทคัดย่อภาษาองักฤษและค าส าคัญ (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 1) ความครอบคลุมสาระส าคัญของบทคัดย่อเก่ียวกับ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง วิธีด าเนินการวิจยั ผลการวิจยั 2) ก าหนดค าส าคญั
สอดคลอ้งกบัประเด็นการวิจยั 3) ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

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

5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบดว้ย 1) การมีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยั 2) ความชดัเจน

ของปัญหาการวิจยั 3) ความชดัเจนของแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยั 4)  ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็น
ของผูท้รงคุณวุฒิ  

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

6. วัตถุประสงค์การวิจัย (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย  1) สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 2) มีความชัดเจนและน าไปสู่             

การก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  3) ไม่ละเมิดสิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มตัวอย่าง                    
4) ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

      .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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7. ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 1) ความชัดเจนของการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           

2) ความชัดเจนของเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 3) ความชัดเจนของการเก็บรวบรวมข้อมูล             
4) ความชดัเจนของการวิเคราะห์ขอ้มูล 5) ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

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

8. ผลการวิจัย (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 1) ความสอดคล้องกับระหว่างผลการวิจัยกับวตัถุประสงค์             

การวิจยั 2) ความชดัเจนในการน าเสนอผลการวิจยั 3) ความเป็นระบบของการน าเสนอผลการวิจยั       
4) ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

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

9. การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 1) ความครบถว้นของประเด็นการอภิปรายผลกับผลการวิจัย                 

2) การน าแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆ มาสนับสนุนการอภิปราย 3) ความเช่ือมโยงของ
ขอ้เสนอแนะกบัผลการวิจยั 4) ประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

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

10. การอ้างองิ (โปรดระบุความเห็นของท่าน) 
 ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 1) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีเป็นแหล่งปฐมภูมิ 2) การอ้างอิง

แหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 3) ความครบถ้วนของรายการอ้างอิงท้ายบทความ  4) ประเด็นอ่ืนๆ                     
ตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  

      .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 การประเมินเชิงปริมาณ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดบัคุณภาพในแต่ละรายการประเมิน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1 ช่ือเร่ืองภาษาไทย      

2 ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ      

3 บทคดัยอ่ภาษาไทยและค าส าคญั      

4 บทคดัยอ่ภาษาองักฤษและค าส าคญั      

5 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา       

6  วตัถุประสงคก์ารวิจยั      

7 ระเบียบวิธีด าเนินการวิจยั      

8 ผลการวิจยั      

9 การอภิปรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ      

10 การอา้งอิง      
 

ผลการประเมินบทความวิจัย 

  Accept Submission  รับตีพิมพบ์ทความโดยไม่ต้องแก้ไข  
  Revisions Required  ใหผู้แ้ต่งแกไ้ขโดยให้บรรณาธิการพจิารณาต่อ 
  Resubmit for Review  ใหผู้แ้ต่งแกไ้ขโดยผูป้ระเมินบทความขอให้ส่งกลบัมาพจิารณาอกีคร้ัง 
  Resubmit Elsewhere  ใหผู้แ้ต่งส่งบทความไปยงัวารสารอ่ืน 
  Decline Submission  ไม่รับตีพิมพ ์
 
 

 
ลงช่ือ 

 

 
 
( ....................................................................... ) ผูท้รงคุณวุฒิ 

 วนัท่ี .................................................................... 

 
 


