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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารยและการจายเงินคาสอนเกินภาระงานขัน้ ต่ํา
.........................................................
เพื่อประโยชน ในการบริห ารการศึ ก ษาของสถาบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙
แหง พระราชบัญ ญัติส ถาบัน บัณฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ แกไ ขเพิ่ม เติม โดยมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญ ญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับขอ ๘ แหงขอบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู ดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดการนับปริมาณงานสอน
ของอาจารยและการจายเงินคาสอนเกินภาระงานขั้นต่ํา ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่องการนับปริมาณงานสอน
ของอาจารยและการจายเงินคาสอนเกินภาระงานขั้นต่ํา ฉบับลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๒/๑1 ในประกาศนี้
“อาจารยผูสอน” หมายความถึง บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตรที่
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
“ภาระงานสอนขั้นต่ํา” หมายความถึง งานสอนภาคปกติ หรืองานสอนภาคปกติรวม
กับงานสอนภาคพิเศษ ตามจํานวนวิชาที่กําหนดไวในหมวด ๑ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํา รงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
“ภาระงานดานผลงานทางวิชาการ” หมายความถึง งานวิจัย ตํารา หนังสือ ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ และกรณีศึกษา โดยมิไดหมายความรวมถึงงานสอน”
ขอ ๓ ใหอาจารยผูส อนปฏิบัติง านเพื่อใหไดปริม าณงานสอนขั้นต่ําตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอาจารยผูสอนจะตอง
สอนวิ ชาบรรยาย (ภาคปกติ ) กอน หากไมสามารถปฏิบัติไดใหนําภาระงานที่อาจารยผูส อนปฏิบัติม า
ทดแทนเรียงตามลําดับดังนี้
(๑) วิชาในกลุมวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะการสรางประสบการณ หรือ
ผลงานที่มีความเขมขนทางวิชาการไมถึงขั้นงานวิจัย เชน วิชาฝกงาน วิชาการอ านบทความ วิชาสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ วิชาการศึกษาตามแนวแนะ
(๒) วิทยานิพนธปริญญาโท ภาคปกติ และ/หรือวิทยานิพนธปริญญาเอก
(๓) วิชาการคนควาอิสระ (Independent Study) ภาคปกติ
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ขอ ๒/๑ เพิ่มเติมโดยขอ ๓ ของประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารยและการจายเงินคาสอนเกินภาระ
งานขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๒)
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(๔) วิชาบรรยาย ภาคพิเศษ
(๕) วิทยานิพนธปริญญาโท ภาคพิเศษ
(๖) วิชาในกลุมวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะการสรางประสบการณหรือ
ผลงานที่มีความเขมขนทางวิชาการไมถึง ขั้นงานวิจัย และ/หรือวิชาการคนควาอิสระ (Independent
Studies) ภาคพิเศษ
(๗) หากดําเนินการตาม (๑) ถึง (๖) แลว ยังไมอาจนับภาระงานสอนขั้นต่ําได ให
ทดแทนดวยภาระงานตามขอ ๑๑ แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ไมใหนํางานสอนไปทดแทนภาระงานวิจัย
สําหรับการนับวิชาใดเปนภาระงานสอนขั้นต่ํา ใหเปนไปตามแผนการสอนรายบุคคล
ที่คณะกําหนด ในแตละปการศึกษา
ขอ ๔ การนับ ปริม าณงานสอนเพื่อใหป ฏิบัติง านไดตามภาระงานขั้นต่ําดานการสอนให
เปนไปดังนี้
(๑) กลุมวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะการบรรยาย
๑.๑ ใหงานสอน ๑ วิชา (๓ หนวยกิต) เทากับ ๔๕ ชั่วโมง และใหมีการ
กําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่จะทําการเปดสอนไดเทากับ ๕ คน แตถา มีค วามจํา เปน ตอ งเปด สอน
วิชาที่มีนัก ศึก ษาลงทะเบียนนอยกวา ๕ คน ใหคิดภาระงานนัก ศึก ษา ๑ คนแรก เทากับ ๒๕ ชั่วโมง
และคิดเพิ่ม ตามจํานวนนัก ศึก ษาคนละ ๕ ชั่วโมง
๑.๒ ในกรณีที่มีก ารเชิญ อาจารยพิเ ศษมารว มบรรยาย หรือ กรณีนํา
นัก ศึก ษาไปดูง านซึ่ง อาจมีก ารบรรยายโดยวิท ยากรภายนอก หากไมเ กิน ๙ ชั่วโมง ใหนับ ปริม าณ
งานสอนของอาจารยผูส อนโดยไมตองหัก ชั่วโมงที่บ รรยายโดยอาจารยพิเ ศษหรือวิท ยากรภายนอก
(๒) กลุ มวิ ช าที่ มี การเรี ย นการสอนในลัก ษณะการสร า งประสบการณห รื อ
ผลงานที่มี ความเข มข นทางวิช าการไม ถึง ขั้ นงานวิ จัย เป น วิช าที่ใ ชใ นการสร า งประสบการณ ใ น
กระบวนการเรียนรูหลักโดยอาจมีการบรรยายรวม (เปนสวนนอย) และวัดผลจากผลงานของนักศึกษา
(กลุมหรือเดี่ยว) ไดแก วิชาฝกงาน วิชาการอานบทความ วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชาการศึกษาตาม
แนวแนะ ใหคิดภาระงานสอนตามปริม าณการลงทะเบียน โดยใหคิด ภาระงานนัก ศึก ษา ๑ คนแรก
เทากับ ๒๕ ชั่วโมง และคิดเพิ่ม ตามจํานวนนัก ศึก ษาคนละ ๕ ชั่วโมง ทั้ง นี้ใหคิด ภาระงานสอนสูงสุด
ของวิชาในกลุมนี้ไมเกิน ๔๕ ชั่วโมง
(๓) กลุ ม วิ ช าที่ เ ป นการค นคว า ด ว ยตนเอง ได แ ก วิ ท ยานิ พ นธ และวิชาการ
คนควาอิสระ ใหคิดภาระงาน ดังนี้
๓.๑ วิชาการคนควาอิสระ
วิชาการคนควาอิสระ ๓ หนวยกิต นักศึกษาลงทะเบียน ๕ คน ใหคิด
ภาระงานสอนเทากับ ๔๕ ชั่วโมง และคิดตามสัดสวนตอนักศึกษา ๑ คน เทากับ ๙ ชั่วโมง
๓.๒ วิทยานิพนธ
๓.๒.๑ วิทยานิพนธปริญญาโท (๑๒ หนวยกิต) ใหนับปริมาณงาน
สอนไดเทากับ ๑.๕ ของวิชาบรรยาย (๖๗.๕ ชั่วโมง) สําหรับการนับปริมาณงานสอนใหอาจารยที่ปรึกษา
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หลักและอาจารยที่ปรึกษารวมใหเปนไปตามที่คณะกําหนด และใหนับภาระงาน ๑ ใน ๓ เมื่อนักศึกษา
สอบผานหัวขอวิทยานิพนธแลว และใหนับภาระงานที่เหลือเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๓.๒.๒ วิทยานิพนธปริญญาเอก (๓๖ หนวยกิต) ใหนับปริมาณงาน
สอนไดเทากับ ๔.๕ ของวิชาบรรยาย (๒๐๒.๕ ชั่วโมง) กรณีที่หลักสูตรกําหนดใหวิทยานิพนธปริญญาเอก
ที่มีจํานวนหนวยกิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงใหนับปริมาณงานสอนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัดสวน สําหรับการนับ
ปริมาณงานสอนใหอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวมใหเปนไปตามที่คณะกําหนด และใหนบั
ภาระงานตามการลงทะเบียนของนักศึกษา
ทั้ ง นี้ เมื่ อ นั บ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นวิ ช าการค น คว า อิ ส ระและ
วิทยานิพนธในแตละภาคการศึกษาแลว จะตองมีสัดสวนระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /วิชาการ
คนควาอิส ระตอนัก ศึก ษา ไมเ กินอัตรา ๑ : ๑๕ ตามเกณฑมาตรฐานที่สํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
ขอ ๕ สําหรับการสอนในหลักสูตรปริญญาเอกในวิชาบรรยาย ใหนับปริมาณงานสอนได
เทากับ ๑.๕ ของวิชาตามขอ ๔ (๑) และ ๔ (๒)
ขอ ๖ สําหรับหลักสูตรที่กําหนดใหสอนเปนภาษาไทย ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหมีวิชาที่
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอนตลอดทั้ง วิชา และจะตองเป นวิชาที่คณะเสนอรายชื่อให
ที่ประชุม ทคอ. อนุมัติ วิชาดังกลาวใหนับปริมาณงานสอนเปน ๑.๕ ของวิชาตามที่กําหนดในขอ ๔ (๑)
และ ๔ (๒) ยกเวนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่อาจารยชาวตางชาติเปนผูสอน
ขอ ๗ วิชาใดที่อาจารยผูสอนจัดทําสื่อการเรียนการสอนโดยใช E-Learning ทั้งวิชา ใหนับ
ปริม าณงานสอนเปน ๑.๕ ของวิชาตามที่กําหนดในขอ ๔ (๑) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะครั้งแรกที่มีก ารจัดทํา
เทานั้น
ขอ ๘2 อาจารยผูสอนที่มีงานสอนและผลงานทางวิชาการในปการศึกษาใดครบถวนตาม
เกณฑที่กําหนด และมีงานสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ํา ใหมีสิทธิไดรับเงินคาสอนตามที่มีการสอนจริง เวน
แตอาจารยผูสอนมีภาระงานดานผลงานทางวิชาการไมครบตามเกณฑที่กําหนด อาจารยผูสอนนั้นไมมสี ทิ ธิ
ไดรับเงินคาสอนสําหรับงานสอนภาคปกติที่เกินภาระงานสอนขั้นต่ําในปการศึกษานั้น
ทั้งนี้ งานสอนทั้งภาคปกติหรือภาคพิเศษวิชาใดที่นับเปนภาระงานสอนขั้นต่ําแลว
จะนํามาเบิกเงินคาสอนอีกมิได
ขอ ๘/๑3 ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก และบุคลากร
ตําแหนงวิชาการที่ไดรับยกเวนภาระงานสอนขั้นต่ําและภาระงานดานผลงานทางวิชาการ ไมมี สิทธิไดรับ
เงินคาสอนสําหรับงานสอนภาคปกติที่เกินภาระงานขั้นต่ําในปการศึกษาที่ดํารงตําแหนงดังกลาว หรือในป
การศึกษาที่ไดรับยกเวนภาระงานสอนขั้นต่ําและภาระงานดานผลงานทางวิชาการนั้น
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ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๔ ของประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารย
และการจายเงินคาสอนเกินภาระงานขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๒)
3
ขอ ๘/๑ เพิ่มเติมโดยขอ ๕ ของประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารยและการจายเงินคาสอนเกินภาระ
งานขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๒)
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ขอ ๙ ในวิชาที่มีการเชิญอาจารยพิเศษมารวมบรรยายโดยวิทยากรภายนอกและมีการจาย
คาบรรยายพิเศษแลว มิใหอาจารยผูสอนนําชั่วโมงสอนของอาจารยพิเศษหรือวิทยากรภายนอกมานับรวม
เพื่อเบิกคาสอน
ขอ ๑๐ อาจารยประจําคณะ หรืออาจารยที่ไปปฏิบัติง านประจําอยูในคณะอื่นโดยคําสั่ง
สถาบัน หากไดรับเชิญใหไปสอนในคณะตาง ๆ เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรองภาระงานในหนาที่และอนุมัติให
ไปสอนแลว จะตองปฏิบัติงานครบตามภาระงานขั้นต่ําตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีสิทธิไดรับเงินคาสอนตามประกาศนี้
ขอ ๑๑ การจายเงินคาสอนตามขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ ใหแตละคณะจัดทํารายละเอียด
การเบิกจาย ดังนี้
(๑) สําหรับการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาภาคปกติใหจายจากเงินรายไดของ
สถาบันตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดในระเบียบการจายเงินคาสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
(๒) สําหรับคณะที่ตองจัดบริการการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาภาคปกติคณะ
อื่นๆ ใหจายจากเงินรายไดของสถาบัน ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศของสถาบัน
(๓) สําหรับ การเรียนการสอนนอกเหนือจากขอ ๑๑ (๑) ใหจายจากเงินของ
หลักสูตรตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ/ประกาศของหลักสูตรนั้นๆ
(๔) วิทยานิพนธปริญญาโท และ/หรือวิทยานิพนธปริญญาเอก หากนํามาคิดเปน
ภาระงานขั้นต่ําดานการสอน จะเบิกเงินคาสมนาคุณในการควบคุมวิทยานิพนธมิได
(๕) วิทยานิพนธปริญญาโท และ/หรือวิทยานิพนธปริญญาเอก จะนํามาคิดเปน
ชั่วโมงการบรรยาย เพื่อการเบิกจายเงินคาสอนสวนเกินมิได
ขอ ๑๒4 ในแตละปการศึกษา หากอาจารยผูสอนผูใดมิไดปฏิบัติภาระงานสอนและภาระงาน
ดานผลงานทางวิชาการครบถวนตามเกณฑที่กําหนด และแผนการปฏิบัติงานที่คณะกําหนด แตไดรับเงิน
คาสอนตามประกาศนี้ไปแลว ใหคณะแจงใหกองคลังและพัสดุดําเนินการเรียกคืนเงินคาสอนในสวนที่ไมมี
สิทธิไดรับตามประกาศนี้
ในกรณี ที่อ าจารย ผู ส อนมิ ไ ด คื นเงิ น ค า สอนตามความในวรรคแรก สถาบั น จะ
ดําเนินการหักเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงไดรับจากสถาบันเพื่อชดใชจํานวนเงิน
ที่ไดรับไปจนครบถวน
ขอ ๑๓ ให บ รรดาแบบแผนการสอนรายบุ ค คล แบบในการเบิ ก จ า ยเงิ น ค า สอน
และแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับภาระงานขั้นต่ําและการเบิกจายคาสอน ตามระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินคาสอน พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนแบบตามประกาศนี้และมี
ผลใชบังคับไดตอไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ภาระงานขั้นต่ํามีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเลื่อนฐานะตําแหนงทาง
วิชาการ อาจารยผูสอนไมตองคืนเงินคาสอนของภาระงานสวนเกินตามตําแหนงเดิม ทั้งนี้ การนับภาระ
งานสอนใหมีผลในทางปฏิบัติ ตั้งแตภาคการศึกษาที่สภาสถาบันอนุมัติใหมีการเลื่อนตําแหนงนั้น
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ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไวแทน โดยขอ ๖ ของประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารย
และการจายเงินคาสอนเกินภาระงานขั้นต่ํา (ฉบับที่ ๒)
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ขอ ๑๕ การนับปริมาณงานสอน ๑ หนวยกิต เทากับ ๑๕ ชั่วโมง (โดยใหนับชั่วโมงการสอน
จริงไมรวมการสอบกลางภาค) ใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
สําหรับ การจัดการเรียนการสอนปก ารศึก ษา ๒๕๕๒ ใหนับ ปริม าณงานสอน ๑
หนวยกิต เทากับ ๑๖ ชั่วโมง โดยใชหลักเกณฑการนับปริมาณงานสอนตามขอ ๓ โดยอนุโลม และใหปรับ
เพิ่มหรือลดสัดสวนแลวแตกรณี
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ศาสตราจารย สมบัติ ธํารงธัญวงศ
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

