
เกณฑ์การพิจารณาแผน ก2 หรือแผน ข ของภาควิชาภาษาศาสตร ์
หลักเกณฑ์การพิจารณาหัวข้อเพื่อตัดสิน แผน ก2 หรือแผน ข ของนิสิตระดับปริญญาโท   

 
ล าดับ เกณฑ์การพิจารณา น  าหนัก (ร้อยละ) 

1 ที่มาของงานวิจัยและวัตถุประสงค์ 20 
1.1 ความชัดเจนของที่มาในการท าวิจัย 10 
1.2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 10 

2 การทบทวนวรรณกรรม 20 
2.1 การทบทวนแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ 10 
2.2 การทบทวนงานวิจัย/เอกสารที่เก่ียวข้อง 10 

3 วิธีด าเนินการวิจัย 20 
 3.1 การออกแบบวิธีวิจัย 10 
 3.2 ระยะเวลาในการท าวิจัย 10 
4 ความมีคุณค่ากับสาขาภาษาศาสตร์ 20 
5 การน าเสนอข้อเสนองานวิจัย 20 

รวม 100 
 
ค าชี แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาหัวข้อเพื่อตัดสินแผน ก2 / แผน ข 

1. ที่มาของงานวิจัยและวัตถุประสงค์ (20 คะแนน) 
1.1 ความชัดเจนของท่ีมาในการท าวิจัย 10 คะแนน 

แผน ก2 แผน ข 
ข้อเสนองานวิจัยแสดงให้เห็นถึงที่มาของปัญหา   ใน
การวิจัยอย่างชัดเจน เป็นประเด็นใหม่ ประเด็น
เร่งด่วนที่สังคมหรือสาขาภาษาศาสตร์ก าลังให้ความ
สนใจ มีความส าคัญ/ผลกระทบต่อสังคมหรือศาสตร์
อย่างมากจ าเป็นต้องท าวิจัยอย่างเร่งด่วน หรือเป็น
ประเด็นที่สังคมกล่าวถึงและให้ความสนใจมาแล้ว
ระยะหนึ่ง เป็นประเด็นที่ไม่เร่งด่วนแต่มีความส าคัญ
และความจ าเป็นต้องท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

ข้อเสนอการวิจัยแสดงให้เห็นถึงที่มาของปัญหาในการ
วิจัยไม่ชัดเจน เป็นประเด็นที่ไม่ความส าคัญและความ
จ าเป็นต้องท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่ซ้ าหรือมี
ลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยที่เคยมีการท าการวิจัย
มาแล้ว 

 



1.2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 10 คะแนน 
แผน ก2 แผน ข 

การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยสามารถอธิบายให้
เห็นปัญหา/ค าถามการวิจัย วิธีการวิจัย และผลส าเร็จ
ของการวิจัยได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมอย่าง
มาก 

การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยสามารถอธิบายให้
เห็นปัญหา/ค าถามการวิจัย วิธีการวิจัย และผลส าเร็จ
ของการวิจัยได้พอสมควร 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม (20 คะแนน) 

2.1 การทบทวนแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ 10 คะแนน 
แผน ก2 แผน ข 

ข้อเสนองานวิจัยน าเสนอ
รายละเอียดอันประกอบด้วย
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีความสอดคล้อง
กันและมีความเป็นไปได้มากที่
จะท าให้การวิจัยนั้นบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนองานวิจัยน าเสนอรายละเอียดอันประกอบด้วยแนวคิด /ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย มีความสอดคล้องกันและมีความเป็นไปได้พอสมควร
ที่จะท าให้การวิจัยนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  การน าเสนอ
รายละเอียดยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
เท่าท่ีควร 

 
2.2 การทบทวนงานวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 10 คะแนน 

แผน ก2 แผน ข 
ข้อเสนองานวิจัยน าเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
มีความสอดคล้องกันกับหัวข้อวิจัย 

ข้อเสนองานวิจัยน าเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่
สอดคล้องกันกับหัวข้อวิจัย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย (20 คะแนน) 

3.1 การออกแบบวิธีวิจัย 10 คะแนน 
แผน ก2 แผน ข 

ข้อเสนองานวิจัยน าเสนอรายละเ อียดของการ
ออกแบบการวิจัย (การเก็บข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล 

ข้อเสนองานวิจัยที่น าเสนอรายละเอียดของการ
ออกแบบการวิจัย (การเก็บข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล 



แผน ก2 แผน ข 
การจัดกระท าข้อมูล) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความ
สอดคล้องกัน และมีความเป็นไปได้มากที่จะท าให้การ
วิจัยนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การจัดกระท าข้อมูล) ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อวิจัย 

 
3.2 ระยะเวลาในการท าวิจัย 10 คะแนน 

แผน ก2 แผน ข 
ข้อเสนองานวิจัยก าหนดระยะเวลาการท าวิจัยที่
เหมาะสม มีความเป็นไปได้มากที่จะท าให้การวิจัยนั้น
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนองานวิจัยก าหนดระยะเวลาการท าวิจัย        
ที่ไม่เหมาะสม มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะท าให้
การวิจัยนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
4. ความมีคุณค่ากับสาขาภาษาศาสตร์ (20 คะแนน) 

แผน ก2 แผน ข 
ข้อเสนองานวิจัยมีการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์      
ที่คาดว่าจะได้รับ อาจเป็นการองค์ความรู้ใหม่ในสาขา
ภาษาศาสตร์และ/หรือเป็นประโยชน์กับสังคมอย่าง
มาก 

ข้อเสนองานวิจัยมีการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์     ที่
คาดว่าจะได้รับ อาจเป็นการองค์ความรู้ใหม่ในสาขา
ภาษาศาสตร์และ/หรือเป็นประโยชน์กับสังคมน้อย 

 
5. การน าเสนอข้อเสนองานวิจัย (20 คะแนน) 

แผน ก2 แผน ข 
การน าเสนอข้อเสนองานวิจัยมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อันได้แก่ ที่มาในการวิจัย 
วัตถุประสงค์  การทบทวนวรรณกรรม วิ ธีการ
ด าเนินการวิจัย และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว รวมถึง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

การน าเสนอข้อเสนองานวิจัยไม่มีความชัดเจน ไม่
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อันได้แก่ ที่มาในการวิจัย 
วัตถุประสงค์  การทบทวนวรรณกรรม วิ ธีการ
ด าเนินการวิจัย และผู้น าเสนอไม่สามารถตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 
รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน 

 
 


