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(ฉบับแก้ไข ก.ย. 64) บว. 432 
        (ปริญญานิพนธ์,ดา้นวิทยาศาสตร ์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

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

เรียน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

 คณะกรรมการสอบปากเปลา่ของนิสิตช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................  

รหัสประจ าตัวนิสิต............................................นิสิตระดับ   (   )  ปริญญาเอก   (   )  (ปริญญาโท – เอก   (   ) ปริญญาโท  

หลักสูตร..................................................... .............................สาขาวิชา.....................................................................................  

คณะ/สถาบัน/ส านัก…………………………...…………….…..…….E-mail………………………………..…………..โทร………………………………………  

มีความประสงค์จะขอรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์    

ช่ือปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (ภาษาไทย)..........................................................................................................................................   

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

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................................................................   

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

ท าการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์         เมื่อวันท่ี...................เดือน.........................................พ.ศ............................ 

สถานท่ี..........................................................................................ห้อง.................................................................................................   

 (     )   ขอรับรองว่ามาปฏิบัติงานในวัน เวลาและสถานท่ี ดังกล่าวจริง     

ล าดับ ต าแหน่งคณะกรรมการสอบปากเปล่า ชื่อ-สกุล  (ต าแหน่งทางวิชาการ) ลายมือชื่ออาจารย์ 
1 ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   

2 กรรมการ (อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก)   

3 กรรมการ (อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม) ถ้ามี   

4 กรรมการ (กรรมการบริหารหลักสูตร)   

5 กรรมการ (กรรมการบริหารหลักสูตร)   

...    

 

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสติมี % ความซ  าซ้อน คือ .................. % จากระบบอักขราวสิุทธ์ และ.................. % จากระบบ 

Turnitin และคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ พิจารณาและรับทราบแล้ว เห็นควรให้นสิิตส่งปริญญานพินธ์/สารนิพนธไ์ด้ และหาก

กรณีเกดิปัญหาข้าพเจ้ายินดีเป็นผูร้ับผิดชอบ 

*หมายเหตุ ส าหรับนิสติที่ยื่นสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ddกา 

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

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

               อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์หลัก 

         วันท่ี................เดือน............................พ.ศ.................. 
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(ฉบับแก้ไข ก.ย. 64) บว. 432 
        (ปริญญานิพนธ์,ดา้นวิทยาศาสตร ์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แบบประเมินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ ์

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

ช่ือนิสิต (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................นามสกุล.............................................................................. 

ช่ือปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์............................................................................................................................................................. 

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

วันท่ีสอบ .............................................................................................................................................................................................. 

ล าดับ ต าแหน่งคณะกรรมการสอบปากเปล่า ชื่อ-สกุล  (ต าแหน่งทางวิชาการ) ลายมือชื่ออาจารย์ 
1 ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   

2 กรรมการ (อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก)   

3 กรรมการ (อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม) ถ้ามี   

4 กรรมการ (กรรมการบริหารหลักสูตร)   

5 กรรมการ (กรรมการบริหารหลักสูตร)   

...    

 

ผลการสอบปากเปล่า  (     ) ปริญญานิพนธ์   (     ) สารนิพนธ์  (แนบผลการประเมินตามแบบฟอร์ม)    

 (     )   ผ่าน  (คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)   
            (     )   ผ่าน  แบบมีเงื่อนไข โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี     .....................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................................   
 (     )   ไม่ผ่าน    เหตุผล..................................................................................................................................................... 

(     )   โมฆะ    เหตุผล....................................................................................................................................................... 
 

ผลการพิจารณาของคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  

 (     )  มอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขอ้มูลนิสติ  ก่อนด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ 

 (     )  ความเห็นอื่นๆ......................................................... 
 

 

 

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

( รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล ) 

                   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

         วันท่ี................เดือน............................พ.ศ.................. 
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ค าแนะน าการกรอกคะแนนประเมิน 
1. คณะกรรมการฯ ต้องกรอกคะแนนตามล าดับที่ในค าสั่งแต่งตั งกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

โดยต้องกรอกคะแนนตามผลการพิจารณา  0 (ต่ าสุด) – 5 (สูงสุด)  ในหมวดที่ 1 และ 2   
2. คะแนนจะประกอบด้วย 4 หมวด + หมวดคะแนนเพิ่มเติม โดย กรณีหมวด 3 ถ้า “ไม่มี” หลักฐานเชิงประจักษ์ให้

ระบุ “0” ในช่องที่ระบุ 
3. ในหมวดที่ 3 จะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์  (ต้องส่งส าเนาหลักฐานให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ มาพร้อม

แบบ บว 432 และเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ) ทั งนี  หากไม่มีหลักฐานฯ บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับ
ลดคะแนนในหมวดนี  แต่ทั งนี นิสิตสามารถยื่นเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ ภายในระยะเวลาก่อนส่งเล่ม
ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการสามารถกรอกคะแนนเต็มของข้อย่อยส าหรับชิ นงาน
นั นๆ โดยต้องมีคะแนนรวมในหมวดนี้ไม่เกินคะแนนเต็มของหมวด   

4. ในการกรอกคะแนนหมวดที่ 3 คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณากรอกคะแนนร่วมกันได้ โดยพิจารณาจาก
หลักฐานที่นิสิตน าเสนอ 
 

แบบประเมินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

ส่วนที ่ หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์
คะแนน 

ล าดับที่การใหค้ะแนนจากกรรมการ คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 .... .... 

1 คุณภาพของผลงานเล่มปริญญานิพนธ์ (50 คะแนน) 

1.1 แสดงความชัดเจนของปัญหาการวจิัย 
ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจยักับ
สภาพปัจจุบัน/สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั ง
ความจ าเป็นท่ีต้องมีการศึกษาปัญหา
ดังกล่าว  

5         

1.2 แสดงการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย

อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 

โดยแสดงถึงเป้าหมายและวิธีการหลักที่ใช้

ในการวิจัย 

5         

1.3 แสดงการทบทวนวรรณกรรมเชิง
สังเคราะห์สาระส าคญัที่ครอบคลมุ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
โดยเช่ือมโยงกับเรื่องที่ศึกษา  

5         

1.4 แสดงการก าหนดแผนการวิจัยที่
สอดคล้องกับปญัหาการวิจยั และมี
ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย 

5         

1.5 มีการเลือกใช้เครื่องมือวิจัยท่ีเหมาะสม 
และมีการตรวจสอบคณุภาพทีส่อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย 

5         
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ส่วนที ่ หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์
คะแนน 

ล าดับที่การใหค้ะแนนจากกรรมการ คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 .... .... 

1.6 มีการวิเคราะห์ข้อมลูผลการวิจัยตาม
หลักวิชาการและมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั 

5         

1.7 มีการบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ และมกีาร
น าเสนอผลการวจิัยที่ถูกต้อง  

5         

1.8 มีการต่อยอด หรือเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ได้จากการ
สังเคราะห์ผลการวจิัย  

5         

1.9 มีความถูกต้องของภาษา การอ้างอิง 
และการจัดล าดับโครงสร้างเนื อหาของ
เล่มปริญญานิพนธ์ 

5         

1 คุณภาพของเล่มปริญญานิพนธ์ (50 คะแนน) 
1.10 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ (อาทิ ใบรับรองการขอ
จริยธรรมการวจิัยในคนหรือสัตว/์
กิตติกรรมประกาศ/การคดัลอกผลงานฯ) 

5         

2 คุณภาพในการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ ( 20 คะแนน ) 
2.1 มีความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 

ตลอดจนระยะเวลาในการน าเสนอ 
5         

2.2 มีความเหมาะสมของการใช้สื่อประกอบ 5         
2.3 มีความถูกต้องของเนื อหา  5         
2.4 มีความสามารถในการตอบค าถาม โดย

ใช้เหตุผลและมีข้อมูลสนับสนุนอยา่ง
ถูกต้อง 

5         

3 คุณค่าทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (25 คะแนน) 
กรณี “ไม่มี” ผลงาน ให้กรอคะแนน “0” …………………….. 

3.1  มีการน าไปถ่ายทอดความรู้หรืออ้างอิง 5         
3.2 มีการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 

การแก้ปัญหา การก าหนดแนวปฏบิัติ 
หรือการก าหนดนโยบาย 

5         

3.3 มีการตีพิมพ์หรือตอบรบัให้ตีพิมพ์
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ที่มผีู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา
ผลงาน 

7.5         
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ส่วนที ่ หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์
คะแนน 

ล าดับที่การใหค้ะแนนจากกรรมการ คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 .... .... 

3.4 มีการตีพิมพ์หรือตอบรบัให้ตีพิมพ์
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่มีผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา
ผลงาน 

10         

3.5  มีการตีพิมพ์หรือตอบรบัให้ตีพิมพ์
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2  

15         

3 คุณค่าทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (25 คะแนน) 
กรณี “ไม่มี” ผลงาน ให้กรอคะแนน “0” …………………….. 

3.6 มีการตีพิมพ์หรือตอบรบัให้ตีพิมพ์
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
เขียนเป็นภาษาไทยในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู ACI 

17.5         

3.7 มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร 20         
3.8 มีการตีพิมพ์หรือตอบรบัให้ตีพิมพ์

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เขียนเปน็
ภาษาอังกฤษในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ACI หรือฐานอ่ืนๆ
ทีไ่ม่ใช่ SCOPUS, ISI 

22.5         

3.9 มีการตีพิมพ์หรือตอบรบัให้ตีพิมพผ์ลงาน
ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรบัใน
สาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS, ISI 

25         

4 คุณค่าของกระบวนการท าปริญญานิพนธ์ ( 5 คะแนน) 
4.1 ระยะเวลาการสอบปริญญานิพนธ์ เป็นไปตามแผนการศึกษา  

 ระดับปริญญาโท /ปริญญาเอก 
1 = เกินแผนการศึกษา 2 ป ี
2 = เกินแผนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน 
3 = เกินแผนการศึกษา 1 ปี  
4 = เกินแผนการศึกษา 6 เดือน 
5 = เป็นไปตามแผนการศึกษา  

         

5 คะแนนเพ่ิมเติม 
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ส่วนที ่ หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์
คะแนน 

ล าดับที่การใหค้ะแนนจากกรรมการ คะแนน
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 .... .... 

5.1 ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ ์

5   

 คะแนนรวม 100         

 

เกณฑ์การประเมินผลการสอบ 

*ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9/2562  วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระดับคุณภาพ คะแนน รายละเอียด 

ดีมาก (Very 

Good) 

85-100 คะแนน ระดับปริญญาโท ต้องประกอบดว้ย 
1. คะแนน 80-100 และ 
2. มีการน าไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 
หรือลิขสิทธิ์/สิทธิบตัร/ทรัพย์สินทางปัญญา/การได้รางวลัจากหน่วยงานต่างๆ 

**ต้องมีใบรับรองจริยธรรม/การขออนุญาตเก็บข้อมูล (ถ้าม)ี** 

ระดับปริญญาเอก ต้องประกอบด้วย 

1. คะแนน 85-100 และ 
2. มีการน าไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และ 
3. ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ (โดยสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
ต้องเป็น Q1/Q2 เท่านั น) หรือ ลิขสทิธ์ิ/สิทธิบัตร/ทรัพยส์ินทางปัญญา/การไดร้างวัล
จากหน่วยงานต่างๆ 
**ต้องมีใบรับรองจริยธรรม/การขออนุญาตเก็บข้อมูล (ถ้าม)ี** 

ดี (Good) 70-84 คะแนน ระดับปริญญาโท  
คะแนน 70-100 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ระดับดมีาก 

**ต้องมีใบรับรองจริยธรรม/การขออนุญาตเก็บข้อมูล (ถ้าม)ี** 
ระดับปริญญาเอก  
คะแนน 70-100 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ระดับดมีาก 

**ต้องมีใบรับรองจริยธรรม/การขออนุญาตเก็บข้อมูล (ถ้าม)ี** 

ผ่าน (Pass) 60-69 คะแนน 60-69 คะแนน หรือ ไม่มีใบรับรองจริยธรรม/การขออนุญาตเก็บข้อมูล 
ไม่ผา่น (Fail) ต่ ากว่า 60 คะแนน ต่ ากว่า 60 คะแนน 

 

 

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

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

               ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตร 

                                                                                        วันท่ี.............เดือน....................พ.ศ.......... 
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หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ 

ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์  การค้นคว้าแบบอิสระให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่............./............................ 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว............................................................................................................................................................ 

รหัสประจ า.............................................................................เป็นนิสติบัณฑติศึกษา ระดับ   □ ปริญญาเอก     □ ปริญญาโท 

สาขาวิชา............................................................................แบบ / แผน................................................................................................ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตกลงยินยอมมอบลิขสิทธิ์ในปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระทีไ่ดร้ับอนุมัตติาม

หัวข้อปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ นี ตกเป็นของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

 

 

                            (ลงนาม)………………………....…………………..นิสติ                

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

 

        

 

                          (ลงนาม)............................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

                                           (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ชื่อปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (ภาษาไทย)........................................................................................................................ 

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

ชื่อปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................... 

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

 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์.........................................................................................บาท 

 

แหล่งที่มาของงบประมาณ (ระบุชื่อแหล่งทุน / ทุนส่วนตัว)   

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

................................................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินการสอบปริญญานิพนธ์ 
ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ส่วนที่ 1 คุณภาพของเลม่ปรญิญานิพนธ ์  
หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 

1.1 แสดงความชัดเจนของ
ปัญหาการวิจยั ความ
เกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัย
กับสภาพปัจจุบัน/สาขาวิชา
ที่ศึกษา รวมทั้งความจ าเป็น
ที่ต้องมีการศึกษาปัญหา
ดังกล่าว 

1) ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา ไมเ่กี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย  
 
2) ไมร่ะบุให้เห็นประเด็น
ของปัญหาที่ชัดเจน 
 
 
3) การเขียน 
ความส าคญัของปัญหาที่ต้อง
ท าการวิจัยยังไม่ชัดเจน 
 

1) ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
ท าวิจัยบางส่วน  
 
2) มีการระบใุห้เห็นประเด็น
ของปัญหาบางส่วน 
 
 
3) การเขียน 
ความส าคญัของปัญหาที่ต้อง
ท าการวิจัยชัดเจน 
บางส่วน 
 

1) ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา เกี่ยว ข้องกับเรื่องท่ี
ท าวิจัยมีความชัดเจน  
 
2) มีการระบใุห้เห็นประเด็น
ของปัญหาชัดเจน  
 
 
3) การเขียน 
ความส าคญัของปัญหาที่ต้อง
ท าการวิจัยชัดเจน 
 

1) ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา เกี่ยว ข้องกับเรื่องท่ี
ท าวิจัยมีความชัดเจน  
 
2) มีการระบุให้เห็นประเด็น
ของปัญหาชัดเจน และเป็น
ปัญหาระดับหน่วยงาน/
องค์กร 
3) การเขียน 
ความส าคญัของปัญหาที่ต้อง
ท าการวิจัยชัดเจน 
 
4) แสดง ช่องว่าง ขององค์
ความรู้ที่จ าเป็นต้องท าวิจัย  

1) ที่มาและความส าคัญของ
ปัญหา เกี่ยว ข้องกับเรื่องท่ี
ท าวิจัยมีความชัดเจน  
 
2) มีการระบุให้เห็นประเด็น
ของปัญหาชัดเจน และเป็น
ปัญหาระดับชาต/ินานาชาต ิ

3) การเขียน 
ความส าคญัของปัญหาที่ต้อง
ท าการวิจัยชัดเจน 

4) แสดง ช่องว่าง ขององค์
ความรู้ที่จ าเป็นต้องท าวิจัย 
 
5) แสดงถึงตรรกะในวิธีการ/
การท าวิจัยเพื่อตอบปญัหา
วิจัย และมีการอ้างอิง/
หลักฐานสนับสนุนใน
ประเด็นการท าวิจัยทีม่ี
น้ าหนักอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 แสดงการก าหนด
วัตถุประสงค์การวิจัยอยา่ง

1) วัตถุประสงค์การวิจยั ไม่ 
สอดคล้องกับปญัหาวิจัย 

1) วัตถุประสงค์การวิจยั
สอดคล้องกับปญัหาวิจัย 

1) วัตถุประสงค์การวิจยั
สอดคล้องกับปญัหาวิจัย 

1) วัตถุประสงค์การวิจยั
สอดคล้องกับปญัหาวิจัย 

1) วัตถุประสงค์การวิจยั
สอดคล้องกับปญัหาวิจัย 

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
ชัดเจน และสอดคล้องกับ
ปัญหาวิจัย โดยแสดงถึง
เป้าหมายและวิธีการหลักท่ี
ใช้ในการวิจัย 

  
2) วัตถุประสงค์การวิจยั 
สอดคล้องกับช่ือเรื่อง  

 
2) วัตถุประสงค์การวิจยั 
สอดคล้องกับช่ือเรื่อง 
 
3) มีการระบุถึง
กระบวนการ/กิจกรรมหลัก
ที่ใช้ในการวิจัย เพื่อการ
บรรลเุป้าหมายของการวิจัย
อย่างชัดเจน (ไม่ใช่การ
เขียนประโยชนข์องการ
วิจัย) 

 
2) วัตถุประสงค์การวิจยั
สอดคล้องกับช่ือเรื่อง 
 
3) มีการระบุถึง
กระบวนการ/กิจกรรมหลัก
ที่ใช้ในการวิจัย เพื่อการ
บรรลเุป้าหมายของการวิจัย
อย่างชัดเจน (ไม่ใช่การ
เขียนประโยชนข์องการ
วิจัย) 
 
4) วัตถุประสงค์การวิจยัแต่
ละข้อมีความสมเหตุ  
สมผล/ความเป็นไปได้ ใน
การด าเนินการเพื่อตอบ
ปัญหาวิจัย 
 
 
 

1.3 แสดงการทบทวน
วรรณกรรมเชิงสังเคราะห์
สาระส าคญัที่ครอบคลุม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ศึกษา 

1) การน าเสนอเนื้อหา ไม่
ครอบคลมุแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย 

1) การน าเสนอเนื้อหา 
ครอบคลมุแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย 
 
 
 

1) การน าเสนอเนื้อหา 
ครอบคลมุแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย 
2) น าเสนอเนื้อหาในลักษณะ
การสังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่

1) การน าเสนอเนื้อหา 
ครอบคลมุแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย 
2) น าเสนอเนื้อหาในลักษณะ
การสังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่

1) การน าเสนอเนื้อหา 
ครอบคลมุแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย 
2) น าเสนอเนื้อหาในลักษณะ
การสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎ ี
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
 เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าวิจัย 

อย่างตรงประเด็นและชัดเจน  
(ไม่น ำเสนอเนื้อหำแบบเป็น
ส่วน ๆ หรือเป็นตอน ๆ โดย
ไม่มีกำรสรุป/สังเครำะห์) 

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าวิจัย 
อย่างตรงประเด็นและชัดเจน  
(ไม่น ำเสนอเนื้อหำแบบเป็น
ส่วน ๆ หรือเป็นตอน ๆ โดย
ไม่มีกำรสรุป/สังเครำะห์) 
3) น าเสนอเนื้อหา 
ทีแ่สดงถึงการคิดเชิง
วิพากษ์/การวิเคราะห/์
เปรียบเทยีบ/ช้ีให้เห็นถึง
ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่อง
ที่ท าวิจัย  

เรื่องที่ท าวจิัย อย่างตรง
ประเด็นและชัดเจน 
(ไม่น ำเสนอเนื้อหำแบบเป็น
ส่วน ๆ หรือเป็นตอน ๆ โดย
ไม่มีกำรสรุป/สังเครำะห์) 
3) น าเสนอเนื้อหา 
ที่แสดงถึงการคิดเชิง
วิพากษ์/การวิเคราะห/์
เปรียบเทยีบ/ช้ีให้เห็นถึง
ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่อง
ที่ท าวิจัย 
4) น าเสนอเนื้อหาท่ีมีการ
สังเคราะห์แนวคิด/องค์
ความรู้ที่ส าคัญ แสดงให้เห็น
ถึงความเข้าใจอย่างลุ่มลึกใน
เรื่องที่ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.4 แสดงการก าหนด
แผนการวจิัยทีส่อดคล้องกับ
ปัญหาการวิจยั และมีความ
ถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย 

1) วิธีการวิจัย ไม่สามารถ
ตอบปัญหาวิจัยได้อยา่ง
เหมาะสม 

1) วิธีการวิจัย เป็นวิธีที่
เหมาะสม และสามารถตอบ
ปัญหาวิจัยได้ถูกต้อง  
 
2) ไม่ อธิบายการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

1) วิธีการวิจัย เป็นวิธีที่
เหมาะสม และสามารถตอบ
ปัญหาวิจัยได้ถูกต้อง  
 
2) อธิบายการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนได้อยา่งชัดเจน 

1) วิธีการวิจัย เป็นวิธีที่
เหมาะสม และสามารถตอบ
ปัญหาวิจัยได้ถูกต้อง  
 
2) อธิบายการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนได้อยา่งชัดเจน 
 
3) มีความถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั เช่น  การ
ได้มาของกลุม่ตัวอย่างท่ีจะ
ศึกษา  การควบคุมตัวแปร

1) วิธีการวิจัย เป็นวิธีที่
เหมาะสม และสามารถตอบ
ปัญหาวิจัยได้ถูกต้อง  
 
2) อธิบายการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนได้อยา่งชัดเจน 
  
3) มีความถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั เช่น  การ
ได้มาของกลุม่ตัวอย่างท่ีจะ
ศึกษา  การควบคุมตัวแปร

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
แทรกซ้อน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็น
ต้น  

แทรกซ้อน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็น
ต้น 
  
4) กระบวนการวิจัยมีความ
ถูกต้องเหมาะสมตาม
ระเบียบวิธีวิจยั ท่ีแสดงให้
เห็นถึงความ ก้าวหน้าทาง
วิชาการ ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ ความทันสมยั 
และความนา่เชื่อถือที่น ามา
ประยุกต์ใช้ 

1.5 มีการเลือกใช้เครื่องมือ
วิจัยที่เหมาะสม และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย 

1) ไม่ระบุกลุ่มประชากร 
และไม่ระบุกลุ่มตัวอย่าง 
 
 

1) ระบุกลุ่มประชากร และ
ระบุกลุม่ตัวอย่าง 
2) ไม่มีการระบุการไดม้า
ของกลุ่มตัวอย่าง   
 
 

1) ระบุกลุ่มประชากร และ
ระบุกลุม่ตัวอย่าง 
2) มีการระบุการได้มาของ
กลุ่มตัวอย่าง   
 
 

1) ระบุกลุ่มประชากร และ
ระบุกลุม่ตัวอย่าง 
2) มีการระบุการได้มาของ
กลุ่มตัวอย่าง   
3) กลุ่มตัวอย่างวิจัยเป็น
ตัวแทนท่ีดีของประชากร/
เหมาะสมกับการวิจัย 

1) ระบุกลุ่มประชากร และ
ระบุกลุม่ตัวอย่าง 
2) มีการระบุการได้มาของ
กลุ่มตัวอย่าง   
3) กลุ่มตัวอย่างวิจัยเป็น
ตัวแทนท่ีดีของประชากร/
เหมาะสมกับการวิจัย 
4) มีการก าหนดขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมกับการ
วิจัย 

 

1.6 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยตามหลักวิชาการ
และมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย 

1) ไม่ระบุที่มาของเครื่องมือ
วิจัย    

1) ระบุท่ีมาของเครื่องมือ
วิจัย  
2) ไม่แสดงถึงคุณภาพของ
เครื่องมือ หรือวิธีการ

1) ระบุท่ีมาของเครื่องมือ
วิจัย  
2) แสดงถึงคุณภาพของ
เครื่องมือ หรือวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของ

1) ระบุท่ีมาของเครื่องมือ
วิจัย  
2) แสดงถึงคุณภาพของ
เครื่องมือ หรือวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของ

1) ระบุท่ีมาของเครื่องมือ
วิจัย  
2) แสดงถึงคุณภาพของ
เครื่องมือ หรือวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของ

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 

เครื่องมือ ไม่ชัดเจนหรือไม่
เหมาะสมหรือแสดงเพียง
บางส่วน  

เครื่องมือ อย่างชัดเจนหรือ
เหมาะสมหรือครบถ้วนทุก
เครื่องมือ  
3) มีการทดลองน าไปใช้งาน  

เครื่องมือ อย่างชัดเจนหรือ
เหมาะสมหรือครบถ้วนทุก
เครื่องมือ  
3) มีการทดลองน าไปใช้งาน  
4) มีการปรับปรุงเครื่องมือ
หลังจากการน าไปทดลองใช้ 

1.7 มีการบูรณาการความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจยั
อย่างเป็นระบบ และมีการ
น าเสนอผลการวจิัยที่ถูกต้อง 

1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูไม่ 
สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์
การวิจัย 

1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย  
 
2) การด าเนินการวเิคราะห์
ข้อมูล ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ/สมบูรณ์เพียง
พอที่จะตอบค าถามวิจัย 

1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย  
 
2) การด าเนินการวเิคราะห์
ข้อมูลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ/สมบูรณ์เพียง
พอที่จะตอบค าถามวิจัย 
 

1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย  
 
2) การด าเนินการวเิคราะห์
ข้อมูลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ/สมบูรณ์เพียง
พอที่จะตอบค าถามวิจัย 

3) มีการแปลผล/อธิบายผล
การวิเคราะหไ์ด้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน
เข้าใจง่าย 

1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย  

2) การด าเนินการวเิคราะห์
ข้อมูลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ/สมบูรณ์เพียง
พอที่จะตอบค าถามวิจัย 

3) มีการแปลผล/อธิบายผล
การวิเคราะหไ์ด้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน
เข้าใจง่าย 

 4) สามารถบูรณาการ/
สังเคราะห์ผลการวจิัย (ใน
แต่ละส่วน) ไปสู่การตอบ
ค าถามวิจัย/ก่อเกิดองค์
ความรู้ใหม ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 

 
1.8 มีการต่อยอด หรือเป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
หรือนวัตกรรมที่ได้จากการ
สังเคราะห์ผลการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
2) ผลการวิจัยที่ค้นพบ ตอบ
ค าถามวิจัยครอบคลุมทุก
หัวข้อ 

1) สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
2) ผลการวิจัยที่ค้นพบ ตอบ
ค าถามวิจัยครอบคลุมทุก
หัวข้อ 
3) มีการอภิปรายผลการวิจัย
ได้อย่างครบถ้วน  
4) ไม่มี การอ้างอิง/เชื่อมโยง
กับผลงานวิจัยที่มีการศึกษา
มาแล้ว ตามที่ไดม้ีการ
ทบทวนไว้ในบทท่ี 2 และ
งานวิจัยอ่ืน ๆ/ข้อค้นพบท่ี
ต่างจากสมมติฐาน/องค์
ความรู้เดิม 

1) สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
2) ผลการวิจัยที่ค้นพบ ตอบ
ค าถามวิจัยครอบคลุมทุก
หัวข้อ 
3) มีการอภิปรายผลการวิจัย
ได้อย่างครบถ้วน  
4) มี การอ้างอิง/เชื่อมโยง
กับผลงานวิจัยท่ีมีการศึกษา
มาแล้ว ตามที่ไดม้ีการ
ทบทวนไว้ในบทท่ี 2 และ
งานวิจัยอ่ืน ๆ/ข้อค้นพบท่ี
ต่างจากสมมติฐาน/องค์
ความรู้เดิม 
 
 
 
 
 

1) สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
2) ผลการวิจัยที่ค้นพบ ตอบ
ค าถามวิจัยครอบคลุมทุก
หัวข้อ 
3) มีการอภิปรายผลการวิจัย
ได้อย่างครบถ้วน  
4) มี การอ้างอิง/เชื่อมโยง
กับผลงาน วิจัยที่มีการศึกษา
มาแล้ว ตามที่ไดม้ีการ
ทบทวนไว้ในบทท่ี 2 และ
งานวิจัยอ่ืน ๆ/ข้อค้นพบท่ี
ต่างจากสมมติฐาน/องค์
ความรู้เดิม 
5) มีการเสนอแนะการน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
บริบทท่ีแตกต่างออกไป 
และเสนอแนวทางการวิจัย
ในโอกาสต่อไปได้อยา่ง
สมเหตุสมผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 มีความถูกต้องของ
ภาษา การอ้างอิง และการ
จัดล าดับโครงสร้างเนื้อหา
ของเล่มปรญิญานิพนธ ์

1) เป็นงานวิจัยท่ีมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการท าวิจัย  
 

1) เป็นงานวิจัยท่ีมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการท าวิจัย  

1) เป็นงานวิจัยท่ีมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการท าวิจัย  

1) เป็นงานวิจัยท่ีมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการท าวิจัย  

1) เป็นงานวิจัยท่ีมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการท าวิจัย  

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
2) เป็นงานวิจัยท่ีที่แสดงถึง
ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่น าไปประยุกต์ ใช้ได ้
 

2) เป็นงานวิจัยท่ีที่แสดงถึง
ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่น าไปประยุกต์ ใช้ได ้
3) ผลการวิจัยน าสู่การสร้าง
องค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2) เป็นงานวิจัยท่ีที่แสดงถึง
ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่น าไปประยุกต์ ใช้ได ้
3) ผลการวิจัยน าสู่การสร้าง
องค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
4) ผลของการวิจัยท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างชัดเจน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับบุคคล/หน่วยงาน 

2) เป็นงานวิจัยท่ีที่แสดงถึง
ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่น าไปประยุกต์ ใช้ได ้
3) ผลการวิจัยน าสู่การสร้าง
องค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
4) ผลของการวิจัยท าให้เกิด
ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างชัดเจน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับบุคคล/หน่วยงาน 
5) ผลของการวิจัยเป็นการ
บุกเบิกงานวิชาการที่มีผลต่อ
การเกิดความ ก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ในระดับสังคม 
 

1.10 มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
(อาทิ ใบรับรองการขอ
จริยธรรมการวจิัยในคนหรือ
สัตว์/กติติกรรมประกาศ/
การคัดลอกผลงานฯ) 

1) เอกสารการอ้างอิงไม่
ครบถ้วนตามทีไ่ด้อ้างอิงไว้
ในเนื้อหารายงานวิจัย 
 
2) การเขียนอ้างอิงและ
รายการอ้างอิงไม่ถูกต้อง 
 
3) การเขียนอ้างอิง ไม่มี
ความคงเส้นคงวาตามแบบ

1) เอกสารการอ้างอิง มี 
ครบถ้วนตามทีไ่ด้อ้างอิงไว้
ในเนื้อหารายงานวิจัย  
 
2) การเขียนอ้างอิงและ
รายการอ้างอิงถูกต้อง 
 
3) การเขียนอ้างอิง ไม่ มี
ความคงเส้นคงวาตามแบบ

1) เอกสารการอ้างอิง ม ี
ครบถ้วนตามทีไ่ด้อ้างอิงไว้
ในเนื้อหารายงานวิจัย  
 
2) การเขียนอ้างอิงและ
รายการอ้างอิงถูกต้อง 
 
3) การเขียนอ้างอิง มี ความ
คงเส้นคงวาตามแบบ

1) เอกสารการอ้างอิง มี 
ครบถ้วนตามทีไ่ด้อ้างอิงไว้
ในเนื้อหารายงานวิจัย  
 
2) การเขียนอ้างอิงและ
รายการอ้างอิงถูกต้อง 
 
3) การเขียนอ้างอิง มี ความ
คงเส้นคงวาตามแบบ

1) เอกสารการอ้างอิง มี 
ครบถ้วนตามทีไ่ด้อ้างอิงไว้
ในเนื้อหารายงานวิจัย 
 
2) การเขียนอ้างอิงและ
รายการอ้างอิงถูกต้อง 
 
3) การเขียนอ้างอิง มี ความ
คงเส้นคงวาตามแบบ

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
แผนการอ้างอิงที่ใช้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ 

แผนการอ้างอิงที่ใช้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ 

แผนการอ้างอิงที่ใช้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ 

แผนการอ้างอิงที่ใช้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ 
 
4) ภาษาที่ใช้ในการเขียน
รายงานการวิจยัเป็นภาษา
เขียนที่ถูกต้อง 
ตรงตามหลักไวยากรณ ์
มีความเรียบง่าย ชัดเจนและ
กระชับ  
 
 
 

แผนการอ้างอิงที่ใช้ใน
สาขาวิชานั้น ๆ  
 
4) ภาษาที่ใช้ในการเขียน
รายงานการวิจยัเป็นภาษา
เขียนที่ถูกต้อง 
ตรงตามหลักไวยากรณ์ มี
ความเรยีบง่าย ชัดเจนและ
กระชับ 
 5) การเรียบเรียงเนื้อหาใน
แต่ละบทมีการจดัล าดับที่
ชัดเจนและเนื้อหาในแตล่ะ
บทมีความสมัพันธ์และ
ต่อเนื่องกัน   

รวมคะแนนที่ได้ในส่วนที่ 1 คะแนนท่ีได้ ………… x 1.5 = ………… คะแนน (เต็ม 50 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่  2 การสอบปากเปล่าในการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ ์ 
หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 

2.1 มีความเหมาะสมของ
วิธีการน าเสนอ ตลอดจน
ระยะเวลาในการน าเสนอ 

1) น าเสนอผลงาน ไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 

1) น าเสนอผลงานได้
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 

1) น าเสนอผลงานได้
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 
2) ใช้ภาษา น้ าเสียง การ
ออกเสียง และระดับเสยีง 
ในการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจน 
 
 
 

1) น าเสนอผลงานได้
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 
2) ใช้ภาษา น้ าเสียง การ
ออกเสียง และระดับเสยีง 
ในการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจน 
 
3) ใช้ระยะเวลาในการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
 
 

1) น าเสนอผลงานได้
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 
2) ใช้ภาษา น้ าเสียง การ
ออกเสียง และระดับเสยีง 
ในการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจน 
 
3) ใช้ระยะเวลาในการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
 
4) มีบุคลิกภาพในการ
น าเสนอที่เหมาะสมกับการ
เป็นนักวิชาการ 
หรือ 
 
4) หรือมีการน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 มีความเหมาะสมของ
การใช้สื่อประกอบ 

1) ใช้สื่อ ไม่ เหมาะสม/
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 

1) ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม/
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 

1) ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม/
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 

1) ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม/
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 

1) ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม/
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
2) สื่อท่ีใช้มีความน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดผู้ฟังได/้
เหมาะสมกับผู้ฟัง 
 
 

2) สื่อท่ีใช้มีความน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดผู้ฟังได/้
เหมาะสมกับผู้ฟัง 
3) สามารถใช้สื่อได้อย่าง
เป็นระบบ เป็นล าดับขั้น 
และสอดคล้องกับ
กระบวนการน าเสนอ/
เนื้อหาท่ีน าเสนอในแตล่ะ
ช่วง 
 
 

2) สื่อท่ีใช้มีความน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดผู้ฟังได/้
เหมาะสมกับผู้ฟัง 
3) สามารถใช้สื่อได้อย่าง
เป็นระบบ เป็นล าดับขั้น 
และสอดคล้องกับ
กระบวนการน าเสนอ/
เนื้อหาท่ีน าเสนอในแตล่ะ
ช่วง 
4) สื่อท่ีใช้สามารถท าให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่างชัดเจน/ง่าย
มากขึ้น เช่น infographic 
การใช้ภาพสื่อสารแทน
อักษร 
หรือ 
4) มีการใช้สื่อเช่น 
PowerPoint ในการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

2.3 มีความถูกต้องของ
เนื้อหา 

1) เนื้อหาท่ีน าเสนอ ไม่
ถูกต้อง และ/หรือ ไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายงานการวิจยั 
 
 
 

1) น าเสนอเนื้อหาท่ีมีความ
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
เนื้อหา ในรายงานการวิจยั 
 

1) น าเสนอเนื้อหาท่ีมีความ
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
เนื้อหา ในรายงานการวิจยั 
 
2) สามารถสรุปผลการวิจัย
และอภิปรายผลได้อย่าง
ชัดเจน 
 
 

1) น าเสนอเนื้อหาท่ีมีความ
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
เนื้อหา ในรายงานการวิจยั 
 
2) สามารถสรุปผลการวิจัย
และอภิปรายผลได้อย่าง
ชัดเจน 
 

1) เนื้อหาท่ีน าเสนอมีความ
ถูกต้อง และสอดคล้องกับ
เนื้อหาในรายงานการวิจยั 
 
2) สามารถสรุปผลการวิจัย
และอภิปรายผลได้อย่าง
ชัดเจน 
 

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
3) มีล าดับขั้นตอนในการ
น าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม 
 
 

3) มีล าดับขั้นตอนในการ
น าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม 
 
4) เนื้อหาท่ีน าเสนอมีความ
กระชับ ตรงประเด็น สื่อถึง
จุดเด่นของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 มีความสามารถในการ
ตอบค าถาม โดยใช้เหตผุล
และมีข้อมลูสนับสนุนอย่าง
ถูกต้อง 

1) ไม่สามารถตอบค าถามที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ปรากฏในงานวิจัย 

1) สามารถตอบค าถามที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ปรากฏในงานวิจัย  
 

1) สามารถตอบค าถามที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ปรากฏในงานวิจัย  
 
2) สามารถตอบค าถามที่ใช้
เหตุผลตามหลักวิชา แนวคิด 
ทฤษฏี  และ/หรืออ้างข้อมูล
หลักฐานสนับสนุน 

1) สามารถตอบค าถามที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ปรากฏในงานวิจัย  
 
2) สามารถตอบค าถามที่ใช้
เหตุผลตามหลักวิชา แนวคิด 
ทฤษฏี  และ/หรืออ้างข้อมูล
หลักฐานสนับสนุน 
 
3) สามารถแสดงความเข้าใจ
ในงานวิจัยท่ีท า และอธิบาย
แนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

1) สามารถตอบค าถามที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ปรากฏในงานวิจัย  
 
2) สามารถตอบค าถามที่ใช้
เหตุผลตามหลักวิชา แนวคิด 
ทฤษฏี  และ/หรืออ้างข้อมูล
หลักฐานสนับสนุน 
 
3) สามารถแสดงความเข้าใจ
ในงานวิจัยท่ีท า และอธิบาย
แนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ 
 

 



 
 

หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 
4) สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของ
ผลการวิจัยกับองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาของตนเองอย่าง
ชัดเจน 

รวมคะแนนที่ได้ในส่วนที่ 2 คะแนนท่ีได้ ………… x 2 = ………… คะแนน (เต็ม 20 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 4 คุณค่าของกระบวนการท าปริญญานิพนธ์ 
หัวข้อการประเมิน 1 2 3 4 5 คะแนนที่ได้ 

ระยะเวลาการสอบปริญญา
นิพนธ์ เป็นไปตามแผนการ
ศึกษา 

เกินก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา 2 ป ี

เกินก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน 

เกินก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา 1 ป ี

เกินก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการศึกษา 6 เดือน 

ตามกรอบระยะเวลาของ
แผนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนที่ได้ในส่วนที่ 4 คะแนนท่ีได้ ………… x 1 = ………… คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

 
คะแนนรวม (คะแนนในส่วน 1 + 2 + 3 + 4) ...................................... คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

 


