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ป� 1
RAGE102

Introduction to Research Research Methodology I

แยกงานวจิยัแต่ละประเภท
ใชฐ้านขอ้มูลที�นา่เชื�อถือค้นควา้
บทความทางวชิาการได้
วเิคราะหค์วามนา่เชื�อถือของขอ้มูล
อธบิายความสาํคัญและหลักการ
ของจรยิธรรมวจิยั

หลังจบรายวชิาแล้ว จะสามารถ:

Basic science
Translational research
Epidemiological research/
Observational study
Clinical research/
Intervention study
Medical Education

หลังจบรายวชิาแล้ว จะสามารถ
ออกแบบงานวจิยัประเภท:

Research ethics
Field of research
Advisor selection with
broad research topic 

Literature searching 
and analysis

ป� 2
RAGE201

Ethics Training
Research Market

กิจกรรมในรายวชิา
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*นกัศึกษาจะต้องเลือกหัวขอ้วจิยั
แล้วสง่ชื�ออาจารยก่์อน ป� 3*

Research question and
project formulation 
Literature review
Paper appraisal 
Fundamental biostatistics 
Statistical software 
Research ethics

จะต้องสรา้ง
 
 

เป�นการแสดงไอเดียของงานวจิยั
โดยการแสดงหลักการ ที�มา และ

เหตผุลของการทําวจิยั ซึ�งจะไดเ้รยีน
รูก้ารสรา้ง concept paper และ
การตั�งคําถามวจิยัผา่นทางการเรยีน

lecture และการลงมอืเขยีนจรงิ

เป�นกิจกรรมที�เป�ดโอกาสใหน้กัศึกษา
ได้พบปะกับอาจารยที์�ทําวจิยัในหลาก
หลายด้าน นกัศึกษาสามารถติดต่อ
อาจารยเ์พื�อเรยีนรูแ้ละเขา้ชมหอ้ง

ปฏิบติัการของอาจารยไ์ด้ 
โดยนักศึกษาสามารถดรูายละเอียด

การติดต่ออาจารยไ์ดใ้น 
Protocol การติดต่ออาจารย์

Research
Market

ป� 3
RAGE301

Research Methodology II

concept paper

ภายในเดือนกรกฎาคม

สาํหรบันกัศึกษาที�มงีานวจิยัที�สนใจ
หรอืเรื�องที�สนใจนอกจากเรื�องที�อาจารยทํ์า

 
นักศึกษาสามารถนําเสนอเรื�องที�สนใจได้ผา่น

pitching room ในกิจกรรม 
research market 

**รายละเอียดเพิ�มเติมในรายวชิา RAGE201**
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Proposal appraisal

ป� 5
Elective

ป� 4
RAID422

Research Practice I

คือ เนื�อหางานวจิยัและขอบเขตของงาน
วจิยัที�ถกูเรยีบเรยีงในรปูแบบที�สั �นและ

กระชบัเพื�อนาํเสนอประเด็นหลัก สว่นใหญ่
จะใชใ้นการพจิารณาเพื�ออนมุติังานวจิยั

 
ในเนื�อหาวชิาป�นี� นกัศึกษาจะไดต่้อยอด
จาก concept paper ในชั�นป�ที� 3 
เพื�อพฒันาและวางแผนงานวจิยัเป�น

proposal และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
และนกัศึกษากลุ่มอื�น

ไมม่รีายวชิาบงัคับเกี�ยวกับงานวจิยั
 

แต่ นกัศึกษาสามารถเลือกรายวชิา
elective ได ้อีกทั�งนกัศึกษายงัสามารถ
เลือกใชเ้วลาในการทําวจิยัไดด้้วยเชน่กัน

Research  Practice Research  

Research Proposal
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ป� 6
RAID616

หรอื

RAID 617

ขอ้กําหนด: นาํเสนอผลงานที�ต้องประกอบด้วยการตอบคําถามวจิยั 1 คําถาม
พรอ้มกับ figure ที�แสดงผลการทดลอง/ ผลของงานวจิยัใน 

Research Festival Week 
ที�คณะ ฯ จดัขึ�น และต้องสง่ 

final progress report รวมถึง reflective writing
 
 

 
 
 

Research  Practice  Practice |

*ลงวชิาใดวชิาหนึ�งเท่านั�น*

Academic Affairs, RAMSC



Protocol for 
Research Curriculum

Advisor Finding

สาํรวจแนวหัวขอ้งานวจิยัที�ตนเองสนใจ

ผา่นการเรยีนรูใ้นหลักสตูร การค้นหาดว้ยตัวเอง และชอ่งทางอื�น ๆ
Research Camp จดัโดยโครงการต้นกล้ารามาสาํหรบันกัศึกษาชว่งป� 1 - 2 เป�นกิจกรรม
นอกหลักสตูร เป�นเวทีที�ใหโ้อกาสนกัศึกษาไดม้าพูดคยุกับอาจารยแ์พทยที์�ทํางานวจิยัอยู ่เพื�อ
เป�นแรงบนัดาลใจในการหาหวัขอ้งานวจิยัของตนเอง หรอือาจขอขอ้มูลติดต่ออาจารยที์�สนใจ
หวัขอ้เดียวกับเราเลยก็ได้

หา Advisor ที�มคีวามสนใจเดียวกับเรา

ค้นหารายชื�ออาจารยใ์นคณะไดที้� Website
https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/tec

(สาํหรบัอาจารยข์า้งนอกคณะ ต้องทําเรื�องขอกับทางรายวชิา ก่อนดาํเนนิการต่อ)

สาํหรบัอาจารยบ์างท่าน ฐานขอ้มูลของโครงการต้นกล้าฯ อาจไมค่รบหรอืไมทั่นสมยั นักศึกษา
สามารถหาขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับงานวจิยัที�อาจารยม์สีว่นรว่มไดผ้า่น search engines ต่าง ๆ
เชน่ Scopus หรอื Google Scholar เพื�อรูจ้กัขอบเขตความสนใจของอาจารยม์ากขึ�น

ในชว่งต้นเทอมที� 2 ของชั�นป�ที� 2 ทางรายวชิาจะมกีารจดักิจกรรม Research Market ให้
นักศึกษาไดเ้ลือกเขา้ไปฟ�งอาจารยที์�กําลังทํางานวจิยัในหวัขอ้ต่าง ๆ โดยนกัศึกษาสามารถ
เลือกหวัขอ้ที�ตนเองสนใจ และเขา้ไปพูดคยุ ติดต่อ ขอคําปรกึษา จากอาจารยใ์นเบื�องต้นได้

 หากมอีาจารยที์�สนใจ แต่ไมท่ราบชอ่งทางการติดต่อ สามารถขอความชว่ยเหลือไดจ้าก
โครงการต้นกล้าฯ ได้ที� (ratonkla@mahidol.ac.th)
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ติดต่ออาจารย์

เพื�อทําความรูจ้กัและแจง้จุดประสงค์ของเรา โดยสามารถติดต่อผา่นทาง email
(Recommendation: ควรเขยีน Email อยา่งเป�นทางการ) หรอื LINE เป�นต้น 
เพื�อลองเขา้ไปพูดคยุเกี�ยวกับงานวจิยั หรอืชม lab ที�อาจารยกํ์าลังเป�ดงานวจิยัอยู่

การติดต่ออาจารย ์สามาถติดต่อดว้ย Email ก่อน หลังจากพบกันแล้วค่อยเปลี�ยนเป�น LINE
จะชว่ยเพิ�มความดเูป�นมอือาชพี มากกวา่ทัก LINE หรอืโทรไปเลย
ไมค่วรรบีทาบทามอาจารยใ์หม้าเป�นที�ปรกึษาของเรา ลองพูดคยุเกี�ยวกับหวัขอ้งานวจิยัของ
อาจารยก่์อน เสนอ/ สอบถามแนวทางที�จะต่อยอด แสดงความสนใจของเราในหวัขอ้ ก่อนที�จะ
เริ�มตกลงเรื�องการเป�นที�ปรกึษากัน

การตกลงเป�นอาจารยที์�ปรกึษา

หากตกลงได ้สามารถกรอกฟอรม์ยอมรบัการเป�นที�ปรกึษา
สง่ใหกั้บรายวชิา และเริ�มทํางานไดเ้ลย!!

Mutual Understanding First! ก่อนตกลงเป�นอาจารยที์�ปรกึษา ควรปรบัความเขา้ใจ
ความคาดหวงัของการรว่มงานกันก่อน เชน่ ต้องการทําถึงตีพมิพไ์หม จะเริ�มงานกันเมื�อไหร่
สะดวกทํางานรว่มกันตอนไหนบา้ง เป�นต้น
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 อาจารยที์�ปรกึษางานวจิยั 

เอกสารเกี�ยวกับจรยิธรรม (ในกรณทีี�มี

เชน่ เอกสารรบัรองจรยิธรรม, เอกสาร
Informed Consent, ใบรบัรองการ
อบรมด้านจรยิธรรม เชน่ CITI, CGP
หรอื NIDA Clinical Trials Network 
สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมผา่น
โครงการต้นกล้ารามาฯ ได้

        (แจง้ผา่นฟอรม์ TK02)

       ขอ้กังวลดา้นจรยิธรรมในโครงการ)

กรอกเอกสาร TK03-1 (แบบเสนอขอทนุ
วจิยั Dean’s Research Novice Award)
สง่ไปที� ratonkla@mahidol.ac.th
รอการประเมนิโดยคณะกรรมการของต้น
กล้าฯ ติดตามความคืบหนา้ไดที้� Google
Sheets การติดตามสถานะขอทนุ
หากผา่นการประเมนิ เงินสนบัสนนุจะถกูสง่
ไปที�บญัชธีนาคารที�แจง้ภายใน 30 วนั
ทําการ

รายงานความคืบหน้างานวจิยั ทกุ 6
เดอืน (TK08) จนกวา่จะเสรจ็สิ�นงาน
วจิยั

รายงานผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ ์(TK09)  
เมื�อเสรจ็สิ�นงานวจิยั

1.

2.

3.

a.

4.

การขอทนุต้นกล้ารามาธบิดี

เป�นทนุสนบัสนนุงานวจิยัของนกัศึกษาแพทยป์�จจุบนัของโรงพยาบาล
รามาธบิดี จดัสรรโดยโครงการต้นกล้ารามาธบิดี โดยมวีงเงินสงูถึง 

100,000 บาทต่องานวจิยั (เบกิไดต้ามการใชง้านจรงิ)
ศึกษาโครงการและเอกสารโครงการไดที้� 

https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th 

ใครบา้งที�สามารถขอทนุต้นกล้าได้?

สิ�งที�ต้องมก่ีอนเริ�มดําเนนิการขอทนุ

ขั�นตอนการขอทนุต้นกล้า

สามารถติดตาม full guide โครงการต้นกล้ารามาธบิดไีดเ้รว็ ๆ นี�

ดยุูง่ยากจงั… เราควรขอทนุต้นกล้าไหม?

การเขยีนขอทนุต้นกล้ามขีั �นตอนคล้ายกับการเขยีนงานวจิยัของเราอยูแ่ล้ว หลาย ๆ อยา่งจงึสามารถ
ดึงมาใชไ้ด้เลย แต่ถ้าหากไมม่คีวามจาํเป�นต้องรบัทนุสนับสนุนก็สามารถเลือกที�จะไมร่บัได้เชน่กัน

นักศึกษาแพทยป์�จจุบนัของรามาฯ

ทกุคน
มสีทิธิ�ที�จะขอทนุต้นกล้าได้

ทนุต้นกล้ารามาธบิดี
(Dean's Research Novice Award)

TK02

TK03
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คําถามที�พบบอ่ย (FAQ)

Research Market กับ 
Research Camp ต่างกันอยา่งไร?

Research Market เป�นกิจกรรมภายในหลักสตูร ซึ�งทกุคนต้องผา่นกิจกรรมนี�จงึจะ
สามารถจบหลักสตูรได้ แต่ Research Camp เป�นกิจกรรมเสรมินอกหลักสตูรเพิ�มเติม
ไมบ่งัคับเขา้รว่ม

สามารถยื�นงานวจิยัแทนการเขา้เรยีนได้ไหม?

เมื�อทําวจิยัเสรจ็ตามขั�นตอน สามารถยื�นเพื�อขอหนว่ยกิตวชิา RAID422 และ RAID616 ตาม
เงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นคู่มอืฉบบัเต็ม
https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/sites/default/files/public/tra
nsfer/4.guideline%20สาํหรบันกัศึกษา_20211027.pdf แต่สาํหรบัระดับชั�น preclinic
ยงัต้องเรยีนในคอรส์อยู ่และสง่ progress เหมอืนเพื�อน ๆ

ต้องสง่อะไรบา้ง-ตอนไหน?

ก่อนขึ�นป� 3 ภายเดือนกรกฎาคม: หวัขอ้งานวจิยัพรอ้มรายชื�ออาจารยที์�ปรกึษาและเพื�อนรว่ม
วจิยั (ถ้าม)ี
ป� 3 ภายในเดือนมนีาคม: Concept Paper 
ป� 4: Proposal Appraisal
ป� 6: งานวจิยัพรอ้มผลวจิยั 1 Figure
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หากไมรู่ว้า่จะต้องทําอยา่งไร หรอืต้องการขอความชว่ย
เหลือใด ๆ สามารถติดต่อได้ทางไหน?

ติดต่อโครงการต้นกล้ารามาธบิดีผา่นทาง Email: ratonkla@mahidol.ac.th

หากอาจารยที์�สนใจไมติ่ดต่อกลับมา
สามารถทําอยา่งไรได้บา้ง?

หลังจากผา่นไป 1 สปัดาห์ หากอาจารยไ์มติ่ดต่อกลับ สามารถขอความชว่ยเหลือจาก
โครงการต้นกล้ารามาธบิดเีพื�อใหช้ว่ยติดต่ออาจารยไ์ด้
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