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สรปุผลการประเมินข้อคิดเหน็จาก Reviewers ที�
ประเมิน Proposal ปี 2551-2553

 ปัญหาของ Proposal 
จาํนวน

ความเหน็ สดัส่วน (%)
   1. ปญัหาเกี�ยวกบัโจทยว์จิยั 244 29.6
   2. ปญัหาเกี�ยวกบัระเบยีบวธิกีารวจิยั 176 21.4
   3. ปญัหาเกี�ยวกบัการสบืคน้ผลงานวจิยั 160 19.4
   4. ปญัหาเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ 76 9.2
   5. ปญัหาเกี�ยวกบัการ commitment เรื�องการตพีมิพ์ 72 8.7
   6. ปญัหาเกี�ยวกบัความเหมาะสมของปรมิาณงาน 52 6.3
   7. ปญัหาอื�นๆ 44 5.3

รวม 824 100



1. ปัญหาเกี�ยวกบัโจทย์วจิัย จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. โจทย์วจิัยไม่มอีะไรใหม่ ขาดความคดิริเริ�ม และงานวจิัยซํ0าซ้อนกบั
        งานที�ได้มกีารศึกษาแล้ว 88 36.1
   2. โจทย์วจิัยยงัไม่ชัดเจน และไม่น่าเชื�อถือ 76 31.1
   3. โจทย์วจิัยมคีุณค่าทางวชิาการตํ�า ไม่ก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ 36 14.8
   4. โจทยว์จิยักวา้งเกินไป 12 4.9
   5. โจทยว์จิยัมีความเป็นไปไดน้อ้ย 12 4.9
   6. โจทยว์จิยัคลา้ยกบัวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของผูเ้สนอโครงการ 8 3.3
   7. โจทยว์จิยัไม่น่าสนใจ 7 2.9
   8. โจทยว์จิยัตรงต่อความตอ้งการของประเทศนอ้ย 5 2.0

รวม 244 100.0



2. ปัญหาเกี�ยวกบัระเบยีบวธิีวจิัย จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. ระเบยีบวธิีวจิัยไม่ละเอยีด และไม่ครอบคลุม 140 79.5
   2. ระเบียบวธิีวจิยัไม่เชื4อมโยงกบัวตัถุประสงคท์ี4ระบุไว้ 12 6.8
   3. ระเบียบวธิีวจิยัดาํเนินการไดย้าก และไม่ตอบโจทยว์จิยั 12 6.8
   4. ระเบียบวธิีวจิยัลอกเลียนแบบ (เช่น จากงานวจิยัระดบั
       ปริญญาเอก) 5 2.8
   5. ระเบียบวธิีวจิยัไม่เป็นวชิาการ 4 2.3
   6. ระเบียบวธิีวจิยัไม่เป็นระบบ 3 1.7

รวม 176 100.0

3. ปัญหาเกี�ยวกบัการสืบค้นผลงานวจิัย จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. การสืบค้นผลงานวจิัยที�เกี�ยวข้องไม่สมบูรณ์ 148 92.5
   2. การสืบคน้ผลงานวจิยัที4เกี4ยวขอ้งไม่สัมพนัธ์ 
       และนาํไปสู่งานวจิยัที4เสนอ 12 7.5

รวม 160 100



4. ปัญหาเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. วตัถุประสงค์ไม่ชัดเจน กว้างเกนิไป 43 56.6
   2. วตัถุประสงคไ์ม่ตอบโจทยว์จิยั 21 27.6
   3. วตัถุประสงคไ์ม่เหมาะสม 7 9.2
   4. วตัถุประสงคไ์ม่สามารถดาํเนินการได้ 5 6.6

รวม 76 100.0

5. ปัญหาเรื�องโอกาสในการประสบความสําเร็จของโครงการ จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. โอกาสในการตพีมิพ์ผลงานในวารสารวชิาการนานาชาตติํ�า 52 72.2
   2. หวัหนา้โครงการมีประสบการณ์ในโครงการดงักล่าวนอ้ย 17 23.6
   3. หวัหนา้โครงการวจิยั ตั=งเป้าที4จะตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ
       ระดบัประเทศเท่านั=น 3 4.2

รวม 72 100.0



6. ปัญหาด้านความเหมาะสมของปริมาณงาน จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. ปริมาณงานน้อยเกนิไป และงบประมาณสามารถปรับลดได้ 36 69.2
   2. ปริมาณงานค่อนขา้งมาก อาจไม่สามารถดาํเนินการเสร็จสิ=นในเวลาที4
      กาํหนดได้ 9 17.3
   3. ระยะเวลาที4ผูว้จิยัระบุวา่จะทาํงานวจิยันอ้ยเกินไป 7 13.5

รวม 52 100.0

7. ปัญหาอื�นๆ จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. ควรตรวจสอบการสะกดคาํ และการอ้างองิเอกสารให้ถูกต้อง 12 27.3
   2. ให้เวลาในการเขยีนและตรวจทาน proposal น้อยจนเกนิไป 8 18.2
   3. เอกสารอา้งอิงไม่สมบูรณ์ 6 13.6
   4. Mentorไม่มีความชาํนาญในงานวจิยันั=นๆ 5 11.4
   5. ควรเขียนขอ้เสนอโครงการตาม format ที4เหมาะสม 4 9.1

6. หวัหนา้โครงการยงัไม่ปิดโครงการที4เสนอขอก่อนหนา้นี= 4 9.1
   7. ชื4อโครงการไม่เหมาะสม 3 6.8
   8. ขอ้เสนอโครงการขาดความชดัเจน 2 4.5

รวม 44 100.0



แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการ
หวัข้อ รายการข้อคิดเหน็

1 โจทยว์จิยัมคีวามชดัเจนและสามารถทาํได้

2 ความชดัเจนของวตัถุประสงค์

3 ความคดิรเิริ�มของโครงการ

4 ความสาํคญัของโจทยต์่อความตอ้งการและทศิทางของประเทศ

5 คณุคา่ดา้นการพฒันาวชิาการและ/หรอืการนําไปใชป้ระโยชน์

6 ความครอบคลุม ครบถว้นของการสบืคน้ผลงานวจิยั
ที�เกี�ยวขอ้ง (Literature review)

7 ความเหมาะสมของระเบยีบวธิวีจิยั

8 ความเหมาะสมของเนืKองานวจิยักบัระยะเวลาที�เสนอ



หวัข้อ รายการข้อคิดเหน็

9 ความเหมาะสมของงบประมาณกบัปรมิาณงาน

10 ความเป็นไปไดใ้นการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิ
(กรณเีป็นวจิยัพืKนฐาน)
และ/หรอื ความเป็นไปไดใ้นการจดสทิธบิตัร 
(กรณเีป็นวจิยัประยกุตห์รอืพฒันา)

11 ขดีความสามารถของหวัหน้าโครงการ

12 ขดีความสามารถของนกัวจิยัที�ปรกึษา

13 ความถนดัของนกัวจิยัที�ปรกึษาตรงกบัโครงการที�เสนอ

14 การเชื�อมโยงกบันกัวจิยัที�ปรกึษาและ/หรอืนกัวจิยัอื�น

15 ความเป็นไปไดแ้ละโอกาสความสาํเรจ็ของโครงการ











ขณะนีLฝ่ายวิชาการ สกว. ได้จดัโครงการ 
   "กา้วแรกของนกัวจิยัรุน่ใหม.่. สูบ่นัไดนกัวจิยัอาชพี สกว." 

1. ใหข้อ้มลูการสมคัรทุนวจิยัของสกว.
2. จดัอบรมตามมหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ และภมูภิาค
3. พฒันาศกัยภาพของอาจารยท์ี�เป็นนกัวจิยัรุน่ใหมใ่น

การเตรยีมขอ้เสนอโครงการวจิยัที�มคีณุภาพ 
4. แนะนําแนวทางการเริ�มตน้ทาํวจิยั และการเขยีน

บทความวจิยั



วนัที� 1 ตุลาคม 2555 (เวลา 9:00-12:00 ณ มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์
สถานที�: ห้อง 202 อาคารทวีญาณสคุนธ ์คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน                                                      
วิทยากรรบัเชิญ: ศาสตราจารย ์ดร.อมเรศ ภมูิรตัน และ ศาสตราจารย ์ดร.พีระศกัดิQ  ศรีนิเวศน์ 

วนัที� 2 ตุลาคม 2555 (เวลา 13:00-16:00 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
สถานที�: ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร ์ชั Lน 2 อาคารเรียนรวม 4 (CB4) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                                                                        
วิทยากรรบัเชิญ: ศาสตราจารย ์ดร.สมชาย วงศว์ิเศษ และ ศาสตราจารย ์ดร.ชยั จาตุรพิทกัษ์กลุ 

วนัที� 3 ตุลาคม 2555 (เวลา 9:00-12:00 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่)
สถานที�: ห้องสมัมนา 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
วิทยากรรบัเชิญ: ศาสตราจารย ์ดร.สทุศัน์ ยกส้าน

วนัที� 5 ตุลาคม 2555 (เวลา 9:00-12:00 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล) 
สถานที�: ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนราชวิถี
วิทยากรรบัเชิญ: ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดร.อภิวฒัน์ มุทิรางกรู และ ศาสตราจารย ์ดร.วนัเพญ็ ชยัคาํภา 

วนัที� 8 ตุลาคม 2555 (เวลา 9:00-12:00 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร)์
สถานที�: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์หาดใหญ่                                                                                                                                                                
วิทยากรรบัเชิญ: ศาสตราจารย ์ดร. สทุธิชยั อสัสะบาํรงุรตัน์

วนัที� 9 ตุลาคม 2555 (เวลา 9:00-12:00 ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
สถานที�: ห้องประชุมสิริคณุากร 3 ชั Lน 2 อาคารสิริคณุากร มหาวิทยาลยัขอนแก่น
วิทยากรรบัเชิญ: รองศาสตราจารย ์ดร. สมเดช กนกเมธากลุ



กติตกิรรมประกาศ
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