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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เ ปน การสมควรปรับปรุ งระเบียบกระทรวงการคลั งวาด วยการจายเงิ น คาสอนพิเศษ
ในสถานศึกษาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๓ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษ
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ
และคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน ค าสอนพิเ ศษในสถานศึกษา
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่จัดหลักสูตรการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐที่จัดหลักสูตรการศึกษาตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา แตไมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใชสวนราชการ
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“ผูทําการสอน” หมายความวา บุคคลที่ทําหนาที่สอนในสถานศึกษาหรือในสถาบันอุดมศึกษา
โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ เพื่อประโยชนใ นการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและเงินคาสอนเกิน ภาระงานสอน
ของสถานศึกษาในสังกัดสวนราชการอื่นนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงในสังกัดสวนราชการอื่นซึ่งมิใชสถาบันอุดมศึกษา ใหสวนราชการเจาสังกัดของสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษานั้นขอเทียบหลักสูตรการศึกษาและระดับการสอนกับกระทรวงการคลังกอน
การสอนพิเศษและการสอนเกินภาระงานสอนที่ไดรับการเทียบหลักสูตรและระดับการสอน
จาก กระทรวงการคลัง เพื่อเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนไวแลวกอนระเบียบ
นี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปได
ขอ ๖ การสอนหนึ่งหนวยชั่วโมงตองมีเวลาไมนอยกวาหาสิบนาที
ขอ ๗ เงินคาสอนพิเศษและเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบนี้ใหเบิกจายสําหรับ
การสอนพิเศษและการสอนเกินภาระงานสอนในหลักสูตรปกติของสถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมิใชการสอนในหลักสูตรภาคฤดูรอน หรือหลักสูตรเสริมพิเศษเฉพาะดาน
อัตราคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๘ หลักฐานการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน ใหเปนไปตาม
แบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดหรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
ขอ ๙ การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนที่นอกเหนือหรือแตกตาง
จากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๒
เงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
ขอ ๑๑ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาสอนพิเศษในสถานศึกษาไดแกบุคคล ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ผูสอนที่เปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงประจํา
ในสถานศึกษานั้น
๑๑.๒ ขาราชการและลูกจางของสถานศึกษาซึ่งไมมีหนาที่ใ นการสอนแตไดรั บ
คําสั่งใหสอนในสถานศึกษานั้น
๑๑.๓ ผูไดรบั เชิญใหสอนในสถานศึกษาในฐานะครูพิเศษหรืออาจารยพิเศษ
ขอ ๑๒ ผูทําการสอนในสถานศึกษา หรือสถานศึกษาซึ่งเปนสถาบันอาชีวศึกษาที่สอนครบ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข ๒ หรือหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้ แลวแตกรณีใหมีสิทธิ
ไดรับเงิน คาสอนเกิน ภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชั่วโมง
ที่กําหนดดังกลาว
ขอ ๑๓ การคํานวณหนวยชั่วโมงการสอน และการเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอน
ตามข อ ๑๒ กรณี ที่ มี การสอนทั้ ง ระดั บ ที่ สู ง กวา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือมัธยมศึกษาตอนตน ในสัปดาหเดียวกัน การคํานวณหนวย
ชั่วโมงสอน ใหเทียบจํานวนหนวยชั่วโมงการสอนในระดับที่สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนตนในอัตรา ๒ : ๓ ถามีเศษถึงครึ่งใหนับเปนหนึ่ง ถาไมถงึ ครึง่
ใหปดทิ้ง
หมวด ๓
เงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๑๔ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาสอนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาไดแกบุคคล ดังตอไปนี้
๑๔.๑ ผูสอนที่เปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงประจํา
ในสถาบันอุดมศึกษานั้น
๑๔.๒ ขา ราชการและลูก จ า งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง ไม มีห น า ที่ ใ นการสอน
แตไดรับคําสั่งใหสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
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๑๔.๓ ผูไดรับเชิญใหสอนในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะอาจารยพิเศษ
ขอ ๑๕ ผูทําการสอนในสถาบัน อุดมศึกษาที่ส อนครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญ ชี
หมายเลข ๔ หรือหมายเลข ๕ แนบทายระเบียบนี้ ใหมีสิทธิไดรับเงิน คาสอนเกินภาระงานสอน
สําหรับหนวยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชั่วโมงที่กําหนดดังกลาว โดยหามมิใหนําเวลา
การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําดานกิจการนิสิต นักศึกษา ดานการเรียนการสอน หรือดานการจัดทํา
วิทยานิพนธ มารวมคํานวณเปนหนวยชั่วโมงดวย
ขอ ๑๖ กรณี ที่ มี ก ารสอนทั้ ง ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท า หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรือเทียบเทา ในภาคการศึกษาเดียวกัน ใหคํานวณหนวยชั่วโมงลดลงครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยชั่วโมง
ที่ตองสอนในแตละระดับการศึกษาตามที่กําหนดในขอ ๑๕ ถามีเศษถึงครึ่งใหนับเปนหนึ่ง และใหเบิก
จายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนตามหนวยชั่วโมงที่สอนในอัตราของระดับบัณฑิตศึกษากอนได
ขอ ๑๗ การสอนหลักสูตรระดับต่ํากวาปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา ใหใชหลักเกณฑ
และจํ า นวนหน ว ยชั่ ว โมงสํ า หรั บ การคํ า นวณค า สอนเกิ น ภาระงานสอนตามบั ญ ชี ห มายเลข ๖
ทายระเบียบนี้
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๘ การสอนพิเศษและการสอนเกิน ภาระงานสอนกอ นวัน ที่ระเบียบนี้ใ ชบังคับและ
ยังมิไดเบิกจายเงินคาสอนพิเศษหรือคาสอนเกินภาระงานสอน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบตามขอ ๓.๑
ขอ ๓.๒ และขอ ๓.๓ แลวแตกรณี หรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรพงษ สืบวงศลี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

บัญชีหมายเลข ๑
บัญชีอัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน

อัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
ลําดับที่

รายการ

อัตราชั่วโมงละ

๑.

การสอนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต น มั ธยมศึ กษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา
การสอนระดับที่สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

๒๐๐ บาท

๒.

๒๗๐ บาท

อัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ลําดับที่

รายการ

อัตราชั่วโมงละ

๑.

การสอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

๔๐๐ บาท

๒.

การสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา

๕๔๐ บาท

๓.

ผูไดรับเชิญใหสอนตามขอ ๑๔.๓ ที่มิไดเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของทางราชการ หรือพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
ใหไดรับเงินคาสอนพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทาของอัตราเงิน
คาสอนพิเศษตาม ๑ หรือ ๒

บัญชีหมายเลข ๒
การสอนในสถานศึกษา
ที่ผทู าํ การสอนมีสทิ ธิไดรบั เงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมง
ที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชัว่ โมงที่ตองทําการสอนในหนึง่ สัปดาห
จํานวนหนวยชั่วโมง
ตําแหนงของผูทําการสอน
ระดับการศึกษาทีท่ าํ การสอน
ที่ตองทําการสอน
ในหนึง่ สัปดาห
๑. ผูมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงาน สอนระดั บ มั ธ ยม ศึ ก ษ า ตอน ต น ๒๐ หนวยชัว่ โมง
การศึกษา
หรื อมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเทาในสถานศึกษาที่ตนสังกัด
(๑) ครู
(๒) ครูผูชวย
๒. ผูบริหารสถานศึกษา
สอนระดั บ มั ธ ยม ศึ ก ษ า ตอน ต น
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษา
หรื อมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
(๒) รองผูอํานวยการสถานศึกษา เทียบเทาในสถานศึกษาที่ตนสังกัด
(๓) ตํ า แหน งที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๑๒ หนวยชัว่ โมง

๓. ผูมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงาน สอนระดั บ มั ธ ยม ศึ ก ษ า ตอน ต น
การศึกษาและไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ หรื อมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเทาในสถานศึกษาที่ตนสังกัด
ธุรการ

๑๐ หนวยชั่วโมง

บัญชีหมายเลข ๓
การสอนในสถานศึกษาซึ่งเปนสถาบันอาชีวศึกษา
ที่ผทู าํ การสอนมีสทิ ธิไดรบั เงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมง
ที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชัว่ โมงที่ตองทําการสอนในหนึง่ สัปดาห
จํานวนหนวยชั่วโมง
ตําแหนงของผูทําการสอน
ระดับการศึกษาทีท่ าํ การสอน
ที่ตองทําการสอน
ในหนึง่ สัปดาห
๑. ผูมีหนา ที่เปนผูสอนในหนวยงาน สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป.ว.ช. ๑๘ หนวยชั่วโมง
การศึกษา
(ป.ว.ช.) ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ ป.ว.ส. ๑๕ หนวยชั่วโมง
ชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรือประกาศนียบัตร ป.ว.ท. ๑๒ หนวยชั่วโมง
(๑) ศาสตราจารย
ครู เทคนิ คชั้ นสู ง (ป.ท.ส.) ใน
(๒) รองศาสตราจารย
สถาบันอาชีวศึกษา ที่ตนสังกัด
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ครู
(๖) ครูผูชวย
๒. ผูบริหาร
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษา
(๒) ผูชวยผูอํานวยการสถานศึกษา
(๓) ตํ า แหน ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป.ว.ช. ๑๕ หนวยชั่วโมง
(ป.ว.ช.) ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ ป.ว.ส. ๑๒ หนวยชั่วโมง
ชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรือประกาศนียบัตร ป.ท.ส. ๙ หนวยชั่วโมง
ครู เทคนิ คชั้ นสู ง (ป.ท.ส.) ใน
สถาบันอาชีวศึกษา ที่ตนสังกัด

๓. ผูมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงาน
การศึกษาและไดรับการแตงตั้งใหทํา
หนาที่หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน
หรือหัวหนาธุรการ

สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป.ว.ช. ๑๒ หนวยชั่วโมง
(ป.ว.ช.) ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ ป.ว.ส. ๑๐ หนวยชั่วโมง
ชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรือประกาศนียบัตร ป.ท.ส. ๘ หนวยชั่วโมง
ครู เทคนิ คชั้ นสู ง (ป.ท.ส.) ใน
สถาบันอาชีวศึกษา ที่ตนสังกัด

บัญชีหมายเลข ๔
การสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผทู าํ การสอนมีสทิ ธิไดรบั เงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมง
ที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชัว่ โมงที่ตองทําการสอนในหนึง่ ภาคการศีกษา
ตําแหนงของผูท ําการสอน

๑. ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย
หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่
ก.พ.อ. กําหนด
๒. ผูบริหาร
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
๓. ผูบริหาร
(๑) รองคณบดี หรื อรองหั วหน า
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ
(๒) ผู อํ านวยการกอง หรื อหั วหน า
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด
(๓) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด

ระดับการศึกษาที่ทําการสอน

จํานวนหนวยชัว่ โมง
ที่ตองทําการสอน
ในหนึ่งภาคการศึกษา

สอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทวิภาค ๑๕๐ หนวยชั่วโมง
หรื อ เที ย บเท า ในสถาบั น ไตรภาค ๑๒๐ หนวยชัว่ โมง
อุ ด มศึ ก ษาที่ ตนสั งกั ดหรื อ จตุรภาค ๑๐๐ หนวยชัว่ โมง
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ น
ตามโครงการแลกเปลี่ ย น
อาจารย ร ะหว า งสถาบั น
อุดมศึกษา
สอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทวิภาค ๔๕ หนวยชั่วโมง
หรื อ เที ย บเท า ในสถาบั น ไตรภาค ๓๖ หนวยชัว่ โมง
อุดมศึกษาที่ตนสังกัด
จตุรภาค ๓๐ หนวยชัว่ โมง

สอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หรือเทียบเทา ในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ตนสังกัด

ทวิภาค ๙๐ หนวยชั่วโมง
ไตรภาค ๗๒ หนวยชัว่ โมง
จตุรภาค ๖๐ หนวยชัว่ โมง

๔..ผูทําหนาที่สอนและวิจัย หรือทําหนาทีว่ จิ ยั สอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทวิภาค ๑๐๕ หนวยชั่วโมง
โดยเฉพาะ และไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ หรื อ เที ย บเท า ในสถาบั น ไตรภาค ๘๔ หนวยชัว่ โมง
ธุรการ
อุดมศึกษาที่ตนสังกัด
จตุรภาค ๗๐ หนวยชัว่ โมง

บัญชีหมายเลข ๕
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มกี ารสอนระดับมัธยมศึกษา
ที่ผทู าํ การสอนมีสทิ ธิไดรบั เงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมง
ที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชัว่ โมงที่ตองทําการสอนในหนึง่ สัปดาห

ตําแหนงของผูทําการสอน

ระดับการศึกษาทีท่ าํ การสอน

๑.ผูมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ครู
(๖) ครูผูชวย
๒. ผูบริหารสถานศึกษา
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) ผูอํานวยการสถานศึกษา
(๔) รองผูอํานวยการสถานศึกษา
(๕) ตํ า แหน ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

สอนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต น
หรื อมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเทา ในสถานศึกษาที่ตนสังกัด

จํานวนหนวยชั่วโมง
ที่ตองทําการสอน
ในหนึง่ สัปดาห
๒๐ หนวยชัว่ โมง

สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรื อมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเทา ในสถานศึกษาที่ตนสังกัด

๑๒ หนวยชัว่ โมง

๓. ผู มี ห น า ที่ เป น ผู สอนในหน ว ยงาน สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การศึก ษาและไดรับการแต งตั้งให ทํ า หรื อมั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
หนาที่ธุรการ
เทียบเทา ในสถานศึกษาที่ตนสังกัด

๑๐ หนวยชั่วโมง

บัญชีหมายเลข ๖
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มกี ารสอนระดับต่าํ กวาปริญญาตรี
ที่ผทู าํ การสอนมีสทิ ธิไดรบั เงินคาสอนเกินภาระงานสอนสําหรับหนวยชั่วโมง
ที่สอนนอกเหนือจากจํานวนหนวยชัว่ โมงที่ตองทําการสอนในหนึง่ ภาคการศึกษา
ตําแหนงของผูท ําการสอน

๑. ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย
หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ
ศาสตราจารย
(๑) รองศาสตราจารย
(๒) ผูชวยศาสตราจารย
(๓) อาจารย หรื อตํ าแหน งอื่ นตามที่
ก.พ.อ. กําหนด

ระดับการศึกษาที่ทําการสอน

จํานวนหนวยชัว่ โมง
ที่ตองทําการสอนในหนึ่งภาค
การศึกษา

ส อ น ร ะ ดั บ ต่ํ า ก ว า ป ริ ญ ญ า ต รี ป.ว.ช. ทวิภาค ๒๘๘ หนวยชั่วโมง
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด หรื อ
ไตรภาค ๒๑๖ หนวยชั่วโมง
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ตาม
จตุรภาค ๑๘๐ หนวยชั่วโมง
โครงการแลกเปลี่ ยนอาจารย ระหว าง
สถาบันอุดมศึกษา
ป.ว.ส. ทวิภาค ๒๔๐ หนวยชั่วโมง
ไตรภาค ๑๘๐ หนวยชั่วโมง
จตุรภาค ๑๕๐ หนวยชั่วโมง

สอนระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ใน ป.ว.ช. ทวิภาค ๑๙๒ หนวยชั่วโมง
๒. ผูบริหาร
ไตรภาค ๑๔๔ หนวยชั่วโมง
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
จตุรภาค ๑๒๐ หนวยชั่วโมง
(๓) คณบดี
(๔) หั วหน าหน วยงานที่ เรี ยกชื่ อ
ป.ว.ส. ทวิภาค ๑๔๔ หนวยชั่วโมง
อยาง อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ไตรภาค ๑๐๘ หนวยชั่วโมง
(๕) ผูชวยอธิการบดี
จตุรภาค ๙๐ หนวยชั่วโมง
สอนระดับต่ํ ากวาปริญ ญาตรี
๓. ผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
(๑) รองคณบดี หรือรองหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๒) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทากองตามที่
ก.พ.อ.กําหนด
(๓) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ.กําหนด

ใน ป.ว.ช. ทวิภาค ๒๔๐ หนวยชั่วโมง
ไตรภาค ๑๘๐ หนวยชั่วโมง
จตุรภาค ๑๕๐ หนวยชั่วโมง
ป.ว.ส. ทวิภาค ๑๙๒ หนวยชั่วโมง
ไตรภาค ๑๔๔ หนวยชั่วโมง
จตุรภาค ๑๒๐ หนวยชั่วโมง

๔. ผู ทํ าหน าที่ สอนและวิ จั ย หรื อทํ าหน าที่ วิ จั ย สอนระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ใน ป.ว.ช. ทวิภาค ๑๙๒ หนวยชั่วโมง
โดยเฉพาะและไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ธุรการ สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
ไตรภาค ๑๔๔ หนวยชั่วโมง
จตุรภาค ๑๒๐ หนวยชั่วโมง
ป.ว.ส. ทวิภาค ๑๖๐ หนวยชั่วโมง
ไตรภาค ๑๒๐ หนวยชั่วโมง
จตุรภาค ๑๐๐ หนวยชั่วโมง

