
เกณฑ์การนับชั่วโมง Research Practicum 
Criteria for counting hours of Research Practicum 

ล าดับ 
No. 

รายการ 
Item 

การนับชั่วโมง 
Counting hours 

หมายเหตุ 
Note 

1 การเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่มีการน าเสนอผลงานวิจัย  
หรือ การประชุมที่เก่ียวข้องกับการวิจัย  
Attending meeting / training / seminar which has research presentation 
activity or meeting related to research 

1 วันคิดเป็น 8 ชั่วโมง 
Attending 1 days count as 8 hours 

แนบก าหนดการประชุม/ 
อบรม/สัมมนา หรือ Certificate 
 
Attach schedule or certificate  

2 การเข้าร่วมฟังบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
Attending lecture related to research 

คิดตามจ านวนชั่วโมงท่ีเข้าฟังจริง 
Count hours that actually attended 

 

3 การเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย (บทคัดย่อ) แบบปากเปล่า หรือ poster 
Attending the meeting and present research (abstract); oral or poster 
presentation 

ชั่วโมงการเตรียมการน าเสนอฯ คิดเป็น 
๔๐ ชั่วโมง ต่อ ๑ เรื่อง 
Preparing for presentation count as 
40 hours per 1 topic 

แนบcertificate การน าเสนอ
ผลงาน (ถ้ามี) 
 
Attach certificate (if have) 

4 การเขียนบทความทางวิชาการ / วิจัย ที่ร่วมกับอาจารย์และได้ตอบรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารที่มี peer review  
Writing academic article / research with lecturer which have been 
accepted for publication in a peer review journal 

๑๐๐ ชั่วโมงต่อ ๑ เรื่อง 
Count as 100 hours per 1 topic 

แนบใบตอบรับ 
 
Attach acceptance letter 

5 การช่วยอาจารย์ท าวิจัย โดยมีกิจกรรมดังนี้  
Being the lecturer’s assistant and do activities as follows; 
1 ทบทวนวรรณกรรม (Review literatures) 
2 พัฒนาเครื่องมือ (Develop instruments) 
3 เก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
4 บันทึกข้อมูล (Data record) 
5 วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
6 อ่ืนๆ (etc.) 

ให้อาจารย์พิจารณาตามชั่วโมงท่ีท าจริง 
Count hours that actually done 

 

 
 



หมายเหตุ Note 
1. ในกรณีที่นิสิตไปพัฒนาประสบการณ์ทางการวิจัยในต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๑-๕ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักพิจารณานับชั่วโมงตาม

เกณฑ์แต่ละข้อข้างต้น.  
If students develop their research experience abroad and participate the activities according to no. 1-5, potential major advisor will 

count hours as criteria mentioned above. 
 

 2. ให้อาจารย์ที่ดูแลนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ( ข้อ ๑-๕) เป็นผู้ลงนามก ากับจ านวนชั่วโมง Research practicum (ไม่จ าเป็นต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก)  
Lecturers who in charge of student in activities no. 1-5, will take responsibility for signing the number of hours for Research practicum 

(not necessarily a potential major advisor). 
 
 ทั้งนี้ ให้นิสิตเป็นผู้รวบรวมจ านวนชั่วโมง research practicum ด้วยตนเองให้ครบถ้วนตาม requirement ของหลักสูตรฯ เมื่อครบแล้วให้น าส่งที่งานบริการ
การศึกษา (คุณรุ่งนภา) พร้อมเขียนใบค าร้องทั่วไปขอให้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นเอกสารแนบส าหรับประกอบการยื่นขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

Student takes responsibility for collect the number of hours of Research Practicum. The number of hours need to meet the 
requirement of the program and deliver to Ms. Rungnapa along with the request form for certificate of completing Research Practicum.  
This certificate need to be submitted when student request for oral defense of dissertation. 
 
 


