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หนาท่ี 

- ลงนามรับรองการเปนที่ปรึกษาวิจัยของนักศึกษาตามแบบฟอรมทายคูมือน้ี โดยสถานภาพการเปน

อาจารยที่ปรึกษาจะสมบูรณเมื่ออาจารยไดรับอีเมลยืนยันจากทางรายวิชาแลวเทาน้ัน 

- ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาในการทําวิจัยของนักศึกษา 

- ประเมินกระบวนการทําวิจัยของนักศึกษา ไดแก การประเมินโครงรางงานวิจัย รายงานความกาวหนา 

รายงานสรุปผลการวิจัย รวมทั้ง reflective writing ที่เกี่ยวของ 

หมายเหตุ 

*** นักศึกษาสามารถย่ืนโครงการวิจัยสําหรับรายวิชาวิจัยไดคนละ 1 โครงการเทาน้ัน โดยรายวิชาจะยึดขอมูลตาม 

“ใบรับรองการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิจัย” เปนหลัก  

*** ในกรณีที่นักศึกษาตองการเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษา ตองย่ืนคํารองตอกรรมการรายวิชาเพื่อพิจารณาเหตุผล

และความจําเปนตอไป 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย: 

- นักศึกษาสามารถเลือกทําโครงการวิจัยเด่ียว หรือทําเปนกลุม 2-5 คนตอกลุม  

- ตอบคําถามหรือทดสอบ 1 สมมติฐานการวิจัย (ไดตารางหรือรูปผลการวิจัยอยางนอย 1 รูป) โดยนักศึกษา

มีสวนในการวางแผน ดําเนิน วิเคราะห และสรุปผลการวิจัย 

- การประเมินเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครอบคลุมการต้ังคําถาม รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่

นาเช่ือถือ การวางแผนงานวิจัยและแกไขปญหาอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยได 

- นักศึกษาในหลักสูตรไมจําเปนตองมีผลงานวิจัยตีพิมพ 
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ภาระงาน 

ชั้นป รายวิชา ภาระงาน กิจกรรม 

3 RAGE 301 Research 

Methodology II 

3 ชม. - นักศึกษารวมพัฒนาคําถามวิจัยและ concept paper รวมกับ

อาจารยที่ปรึกษา 

- อาจารยประเมินการทํางานของนักศึกษา 

4 RAID 422 Research 

Practice I 

30 ชม. - นักศึกษารวมพัฒนาโครงรางงานวิจัย รวมกับอาจารยที่ปรึกษา 

- อาจารยประเมินการทํางานของนักศึกษา  

- อาจารยประเมินโครงรางงานวิจัยของนักศึกษา 

(กรณีทําเปนกลุมใหใชคะแนนประเมินจากเพื่อนรวมกลุมในการ

พิจารณาดวย) 

- อาจารยประเมิน reflective writing ของนักศึกษา 

6 RAID 616 Research 

Practice II หรือ 

RAID 617 Research 

Practice III 

60 ชม. - นักศึกษาดําเนินวิจัย รวมกับอาจารยที่ปรึกษา 

- อาจารยประเมินการทํางานของนักศึกษา และรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัย  

- อาจารยประเมินรายงานสรุปโครงการวิจัยของนักศึกษา 

(กรณีทําเปนกลุมใหใชคะแนนประเมินจากเพื่อนรวมกลุมในการ

พิจารณาดวย) 

- อาจารยประเมิน reflective writing ของนักศึกษา 

หมายเหตุ: กรณีโครงการวิจัยมีอาจารยที่ปรึกษามากกวา 1 ทาน คํานวณภาระงานตามกรณีตอไปน้ี 

1. จํานวนนักศึกษาในโครงการฯ มากกวาหรือเทากับจํานวนอาจารยที่ปรกึษา อาจารยที่ปรึกษาในโครงการฯ 

ทุกทานไดภาระงานตามตารางขางตน 

2. จํานวนนักศึกษาในโครงการฯ นอยกวาจํานวนอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาในโครงการฯ ทุกทานได

ภาระงานรวมไมเกินภาระงานที่กําหนดไวในตารางขางตน ตัวอยางเชน นักศึกษาในโครงการฯ จํานวน 2 

คน อาจารยที่ปรึกษาในโครงการฯ สามารถไดภาระงานรวมสําหรับรายวิชา RAID 422 Research 

Practice I จํานวน 6 ชม. กรณีมีอาจารยที่ปรึกษาในโครงการฯ จํานวน 3 ทาน อาจารยที่ปรึกษาแตละ

ทานสามารถไดภาระงานทานละ 2 ชม. 
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แบบฟอรมสําหรับประเมินรายวิชา RAID 422 Research Practice I (ปฏิบัติวิจัย 1)  

 อาจารยที่ปรึกษาประเมินการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษา โดยใชแบบประเมิน 3 ชุด (สามารถดาวนโหลด

ไดจาก https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/transfer) ในกรณีนักศึกษาเริ่มดําเนินการ

วิจัยกอนถึงปที่ 4 อาจารยสามารถประเมินการปฏิบัติการวิจัยในชวงเวลาที่นักศึกษาการปฏิบัติการวิจัยจริงเก็บไว

กอนได โดยแบบประเมินมีดังน้ี 

1. แบบประเมินวิชาปฏิบัติการวิจัย 1 (RAID422)  

2. แบบประเมินบันทึกขอมูลการวิจัย logbook RAID 422  

3. แบบประเมินรายงานประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) 3 เรื่อง  

นอกจากน้ันนักศึกษาที่ปฏิบัติการวิจัยยังตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

1. โครงรางงานวิจัย (research proposal)  

2. รายงานผลการดําเนินงานวิจัย (Research progression report) ทุกฉบับ 

3. บันทึกขอมูลการวิจัย (logbook) 

4. รายงานประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) 3 เรื่อง 

เพื่อใชประกอบการประเมินรายวิชา ปฏิบัติการวิจัย 1 RAID422 ดวย 

แนวทางการเตรียมเอกสารเพ่ือใชในวิชา ปฏิบัติการวิจัย 1 RAID422 

1. หลังจากนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาวิจัย ไดคําถามงานวิจัย หัวของานวิจัย วัตถุประสงคงานวิจัย 

รวมถึงดําเนินการรางโครงรางงานวิจัยเสร็จสิ้น หากนักศึกษาตองการทุนดําเนินการวิจัย ใหนักศึกษาดําเนินการขอ

ทุน Dean’s Research Novice Award จากโครงการตนกลารามาธิบดี (กรณีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคน นักศึกษาตอง

ดําเนินการขออนุมัติการดําเนินการวิจัยในคนกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนใหเรียบรอยกอนขอทุน

ดังกลาว) เมื่อนักศึกษาไดทุน Dean’s Research Novice Award นักศึกษาสามารถเริ่มดําเนินการวิจัยดังกลาวได 

โดยจะตองมีรายงานผลการดําเนินการวิจัยอยางนอยทุก 6 เดือน ตามแบบฟอรมของโครงการตนกลารามาธิบดี 

2. ใหนักศึกษากรอกรายละเอียดใน “แบบประเมนิวิชาปฏิบัติการวิจัย 1 (RAID422)” (เอกสาร 1) จากน้ัน

ใหใชแบบประเมินน้ันเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิจัยรวมบันทึกและประเมินระหวางการดําเนินการวิจัย 

โดยใหดําเนินการวิจัยอยางนอย 16 สัปดาห (นับเวลารวมประมาณ 28 ช่ัวโมง) เทียบเทาระยะเวลาวิชาปฏิบัติการ

วิจัย 1 และระหวางดําเนินการวิจัยดังกลาวใหนักศึกษาทําการบนัทึกขอมูลการวิจัย (logbook) ไวเปนระยะ เพื่อให

อาจารยที่ปรึกษาวิจัยประเมินบันทึกขอมูลการวิจัย (logbook) ตามแบบประเมินบันทึกขอมูลการวิจัย logbook 

RAID 422 (เอกสาร 2) 

3. ใหนักศึกษาบันทึกรายงานประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) ตามแบบฟอรม reflective 

writing (เอกสาร 3) จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 

https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/transfer
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1) Things you gain from the research practice 

2) The important of ethic in research related to human 

3) The responsibility of a researcher to humankind 

จากน้ันใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยประเมินรายงานประสบการณการเรียนรูตามแบบประเมินรายงาน

ประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) (เอกสาร 4) ทั้ง 3 เรื่อง 

4. ใหนักศึกษาเขารวม และนําเสนอโครงรางงานวิจัยในกิจกรรม Research proposal presentation 

ชวงสัปดาหที่ 17 ของการเรียนช้ันปที่ 4 

การสนับสนุนทุนวิจัย และเงินอุดหนุนสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

ในการทําวิจัยของนักศึกษาทางคณะมีทุนวิจัยสนับสนุน โดยสามารถขอทุนสนับสนุนผานโครงการตนกลา 

ทุนสนับสนุนไมเกิน 100,000 บาทตอโครงการ สามารถดูแบบฟอรมไดผานเว็บไซตตนกลารามาธิบดี 

https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/tonkla/form  

1. แบบฟอรมเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน => TK03-1 : แบบเสนอขอทุนวิจัย Dean’s 

Research Novice Awards 

2. แบบฟอรมรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย => TK08 : แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยฯ 

โดยสามารถกรอกตามแบบฟอรม TK03-1 แลวส งผานโครงการตนกลารามาธิบดีทางอิ เมล 

ratonkla@mahidol.ac.th  หรือที่งานแพทยศาสตรศึกษา อาคารบริหาร ช้ัน 3 โทร. 02-201-1734 โดยจะมี

กรรมการพิจารณาโครงการและทุนสนับสนุนตอไป เมื่อกรรมการอนุมัติโครงการแลวนักศึกษาก็สามารถดําเนิน

งานวิจัยพรอมทุนสนับสนุนได และตองมีการสงรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน (แบบฟอรม TK08) 

ในกรณีที่โครงการวิจัยไดรับอนุมัติทุนสนับสนุน และอาจารยที่ปรึกษาวิจัยหลักมีคุณสมบัติครบถวน ตาม

ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ทุนโครงการตนกลารามาธิบดี (ฉบับปจจุบัน พ.ศ.2564) 

(https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/Announce) อาจารยที่ปรึกษาวิจัยหลักจะไดรับเงิน

อุดหนุนเพื่อกํากับดูแลงานวิจัยของนักศึกษา ทุนละ 20,000 บาทตอปตอโครงการ 

  

https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/tonkla/form
https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/sites/default/files/public/doc/Form_TK/29.0464%20TK03-1%20Dean%E2%80%99s%20Research%20Novice%20Awards-use.docx
https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/sites/default/files/public/doc/Form_TK/29.0464%20TK03-1%20Dean%E2%80%99s%20Research%20Novice%20Awards-use.docx
https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/sites/default/files/public/doc/Form_TK/29.0364-%20TK08%20Follow%20for%20Research.docx
https://med.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/Announce
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แบบฟอรมสําหรับประเมนิรายวิชา RAID 616 Research Practice I (ปฏิบัติวิจัย 2)  

 อาจารยที่ปรึกษาประเมินการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษา โดยใชแบบประเมิน 5 ชุด (สามารถดาวนโหลด

ไดจาก https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/transfer) ในกรณีนักศึกษาดําเนินการวิจัย

เสร็จสิ้นกอนถึงปที ่6 อาจารยสามารถประเมินการปฏิบัติการวิจัยในชวงเวลาที่นักศึกษาการปฏิบัติการวิจัยจรงิเกบ็

ไวกอนได โดยแบบประเมินมีดังน้ี 

1. แบบประเมินรายงานความกาวหนา (progress report) ปฏิบัติการวิจัย 2 

2. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน (presentation) ปฏิบัติการวิจัย 2 

3. แบบประเมินจากการสังเกตของอาจารย (Direct observation) ปฏิบัติการวิจัย 2 

4. แบบประเมินการมีสวนรวม (Activity participation and responsibility) ปฏิบัติการวิจัย 2 

5. แบบประเมินรายงานประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) ปฏิบัติการวิจัย 2 จํานวน 2 เรื่อง 

นอกจากน้ันนักศึกษาที่ปฏิบัติการวิจัยยังตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

1. รายงานความกาวหนาวิชาปฏิบัติการวิจัย 2 

2. รายงานสรุปผลการวิจัยวิชาปฏิบัติการวิจัย 2 หรือ manuscript เพื่อสงตีพิมพ หรือ reprint ของ

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 

3. Reflective writing ปฏิบัติการวิจัย 2 จํานวน 2 เรื่อง 

เพื่อใชประกอบการประเมินรายวิชา ปฏิบัติการวิจัย 2 RAID616 ดวย 

แนวทางการเตรียมเอกสารเพ่ือใชในการขอโอนหนวยกิตวิชา ปฏิบัติการวิจัย 2 RAID616 

1. หลังจากนักศึกษาไดเริ่มดําเนินงานวิจัยตามโครงรางงานวิจัยที่วางไว นักศึกษาจะตองนัดพูดคุยนําเสนอ

ความกาวหนาโครงการวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษาวิจัยเปนระยะ (อยางนอยทุก 6 เดือน) และสง เอกสาร 1 รายงาน

ความกาวหนาวิชาปฏิบัติการวิจัย 2 เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยประเมินดังน้ี  

ก) เอกสาร 2 แบบประเมินรายงานความกาวหนา (progress report) ปฏิบัติการวิจัย 2  

ข) เอกสาร 3 แบบประเมินการนําเสนอผลงาน (presentation) ปฏิบัติการวิจัย 2  

ค) เอกสาร 4 แบบประเมินจากการสังเกตของอาจารย (Direct observation) ปฏิบัติการวิจัย 2 

ง) เอกสาร 5 แบบประเมินการมีสวนรวม (Activity participation and responsibility) ปฏิบัติการวิจัย 

2 

และใหนักศึกษาเก็บรวมรวบเอกสารทั้งหมดไว 

2. เมื่อนักศึกษาดําเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นใหนักศึกษารวบรวมผลงานวิจัยจัดทําเปน เอกสาร 6 รายงานสรุป

ผลการวิจัยวิชาปฏิบัติการวิจัย 2 กรณีนักศึกษาไดจัดเตรียมผลงานวิจัยในรูปแบบ manuscript เพื่อสงตีพิมพใน

https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/transfer
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วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ นักศึกษาสามารถสง manuscript ดังกลาวได หรือกรณีผลงานวิจัย

นักศึกษาไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ นักศึกษาสามารถสงเปน reprint ของ

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพดังกลาวได 

3. ใหนักศึกษาบันทึกรายงานประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) ตามคําแนะนําการเขียน

รายงานประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) สําหรับนักศึกษาแพทย ลงใน เอกสาร 7 Reflective 

writing ปฏิบัติการวิจัย 2 จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี  

ก) The meaningful experience during research practice 

ข) The important points of research ethic during research practice 

จากน้ันใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยประเมินรายงานประสบการณการเรียนรูตาม เอกสาร 8 แบบประเมิน

รายงานประสบการณการเรียนรู (Reflective writing) ปฏิบัติการวิจัย 2 ทั้ง 2 เรื่อง 

4. ใหนักศึกษาเขารวม และนําเสนอสรุปผลงานวิจัยในกิจกรรม Research Festival ชวงการเรียนช้ันปที่ 

6 

ชองทางติดตอเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

รองศาสตราจารย นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ email: usanarat.anu@mahidol.ac.th โทร 091-774-5310 
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