




งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร
ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู 9 ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-961920

คํานํา
คู่มือการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อให้คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้ใช้เป็น “คู่มือ” ในการทําความเข้าใจในการจัดทําเอกสารการ
เบิ ก จ่ ายค่ าสอนเกิ น ซึ่ งเนื้ อ หาประกอบไปด้ วย ประกาศคณะสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน และข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พร้อมแบบฟอร์มการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย และตัวอย่างการ
กรอกเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ ง นี้ ผู้ จั ด ทํ าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ งว่ า คู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยค่ า สอนเกิ น ภาระงานสอนในสถาบั น
อุดมศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ฉบับนี้ จะอํานวยประโยชน์ให้กับคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์

ปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์
หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
เมษายน 2558

เกณฑ์จํานวนชัว่ โมงที่ต้องทําการสอน
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ทวิภาค)
ผู้มีสิทธิได้รับค่าสอนเกิน
1. คณาจารย์ประจํา , ผู้ช่วย
คณบดี, รองหัวหน้าภาควิชา
2. หัวหน้าภาควิชา,
รองคณบดี
3. คณบดี

จํานวนชั่วโมงสอนในระดับการศึกษา
(1 ภาคเรียน) ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ในแต่ละระดับการศึกษา ต้องสอนเกิน
150 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา ต้องสอนเกิน
90 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา ต้องสอนเกิน
45 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน

กรณีที่มีการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาคเรียนเดียวกันให้คํานวณหน่วยชั่วโมงลดลงครึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยชั่วโมงที่ต้องสอนในแต่ละระดับของการศึกษาที่กําหนด และให้
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราของระดับบัณฑิตศึกษาก่อนได้

ตัวอย่างที่ 1

อัตราการเบิกจ่าย
y ระดับปริญญาตรี
y ระดับบัณฑิตศึกษา

400 บาท / ชัว่ โมง
540 บาท / ชั่งโมง

กรณีสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ให้ คํ า นวณจํ า นวนชั่ ว โมงที่ ส อนเกิ น x อั ต ราค่ า สอน 540 บาท
(โดยคํานวณหน่วยชั่วโมงลดลงครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงที่ต้องสอนเกิน
ในแต่ละระดับ) เช่น
- สอนระดับปริญญาตรี = 75 ชั่วโมง
75+75 = 150 หน่วยชั่วโมง
- สอนระดับปริญญาโท = 75 ชั่วโมง

การกําหนดชั่วโมงภาระงานสอนเกินของผู้สอน
ผู้มีสิทธิเบิกค่าสอนเกิน

จํานวนชั่วโมงสอนเกินที่สามารถ
เบิกค่าสอนเกินต่อภาคการศึกษา

1. คณาจารย์ประจํา ,ผู้ช่วย
คณบดี, รองหัวหน้าภาควิชา
2. หัวหน้าภาควิชา, รองคณบดี
3. คณบดี

ไม่เกินคนละ 90 ชั่วโมง
ไม่เกินคนละ 45 ชั่วโมง
ไม่เกินคนละ 45 ชั่วโมง

อาจารย์ ก. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 วิชา 3(3-0-6)
การคํานวณ
1 ภาคเรียน

= 3 ชม./สัปดาห์ X 15 สัปดาห์ X 4 วิชา
= 180 ชม./ ภาคเรียน
เกณฑ์ 150 ชม. = 180 ชม.– 150 ชม.
เพราะฉะนั้นจะสอนเกิน 30 ชม./ภาคเรียน

 ค่าสอนเกิน = 30 ชม.x 400 บาท = 12,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3
อาจารย์ ค. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 วิชา 3(3-0-6)
และสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 วิชา 3(3-0-6)
การคํานวณ
ระดับปริญญาตรี
1 ภาคเรียน = 3 ชม./สัปดาห์ X 15 สัปดาห์ X 4 วิชา
= 180 ชม./ ภาคเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ภาคเรียน = 3 ชม./สัปดาห์ X 15 สัปดาห์ X 1 วิชา
= 45 ชม./ ภาคเรียน

อาจารย์ ข. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 2 วิชา 3(3-0-6)
และสอนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 2 วิชา 3(2-2-5)

เกณฑ์ลดลงครึ่งหนึง่ = 75 ชม. /การศึกษาทั้งสองระดับ
เพราฉะนั้นจะสอนดังนี้
ระดับปริญญาตรี = 180 ชม. - 75 ชม. = 105 ชม.
ระดับบัณฑิตศึกษา = 45 ชม. - 75 ชม. = -30 ชม.

การคํานวณ
1 ภาคเรียน

นําชั่วโมงระดับปริญญาตรีไปทบชัว่ โมงสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ครบตามเกณฑ์ = 105 ชม. - 30 ชม. = 75 ชม.

= (3 ชม./สัปดาห์ X 15 สัปดาห์ X 2 วิชา) +
(4 ชม./สัปดาห์ X 15 สัปดาห์ X 2 วิชา)
= 210 ชม./ ภาคเรียน
เกณฑ์ 150 ชม. = 210 ชม.– 150 ชม.
เพราะฉะนั้นจะสอนเกิน 60 ชม./ภาคเรียน
 ค่าสอนเกิน = 60 ชม.x 400 บาท = 24,000 บาท

เพราะฉะนั้นจะสอนเกิน 75 ชม./ภาคเรียน
 ค่าสอนเกิน = 75 ชม.x 540 บาท = 40,500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
---------------------------------------------1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายฯ (เอกสารหมายเลข 1)

ขอให้ดําเนินการผ่านหัวหน้าภาควิชา ก่อนส่งงานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน (เอกสารหมายเลข 2) ใบขวาง
2.1 ตําแหน่งที่ทําการสอน เช่น อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์
2.2 กรณีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ให้ระบุตําแหน่งที่ทําการสอน เช่น คณบดี, รองคณบดี ฯลฯ
2.3 ผู้ขอเบิกค่าสอนเกิน Æ ให้ลงนามในช่องของผู้ทํา และลงนามในช่องของลายมือชื่อผู้รับเงิน
2.4 เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา Æ ให้ลงนามในช่องของผู้รบั รอง
3. รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน (เอกสารหมายเลข 3)
3.1 ผู้ขอเบิกค่าสอนเกิน Æ ให้ลงนามในช่องของลงชื่อ และลงนามในช่องของผู้รับรอง
3.2 กรณีสอนระดับปริญญาตรี Æ จํานวนชั่วโมงที่สอนเกิน x อัตราค่าสอน 400 บาท
3.3 กรณีสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Æ จํานวนชั่วโมงที่สอนเกิน x อัตราค่าสอน 540 บาท
ให้คํานวณหน่วยชั่วโมงลดลงครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงที่ต้องสอนเกินในแต่ละระดับ เช่น
- สอนระดับปริญญาตรี = 75 ชั่วโมง
75+75 = 150 หน่วยชั่วโมง
- สอนระดับปริญญาโท = 75 ชั่วโมง
3.3 เกณฑ์จํานวนชั่วโมงที่ต้องทําการสอนในหนึ่งภาคการศึกษา
ผู้มีสิทธิได้รับค่าสอนเกิน
1. คณาจารย์ประจํา ,ผู้ช่วยคณบดี, รองหัวหน้า
ภาควิชา
2. หัวหน้าภาควิชา, รองคณบดี
3. คณบดี

จํานวนชั่วโมงสอนในระดับการศึกษา ( 1 ภาคเรียน )
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ในแต่ละระดับการศึกษา ต้องสอนเกิน 150 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา ต้องสอนเกิน 90 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา ต้องสอนเกิน 45 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน

3.4 การกําหนดชั่วโมงภาระงานสอนเกินของผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
ผู้มีสิทธิเบิกค่าสอนเกิน
1. คณาจารย์ประจํา ,ผู้ช่วยคณบดี, รองหัวหน้าภาควิชา
2. หัวหน้าภาควิชา, รองคณบดี
3. คณบดี

จํานวนชั่วโมงสอนเกินที่สามารถเบิกค่าสอนเกินต่อภาคการศึกษา
ให้มีชั่วโมงภาระงานสอนเกิน/ภาคเรียน ที่สามารถเบิกได้
ไม่เกินคนละ 90 ชั่วโมง
ให้มีชั่วโมงภาระงานสอนเกิน/ภาคเรียน ที่สามารถเบิกได้
ไม่เกินคนละ 45 ชั่วโมง
ให้มีชั่วโมงภาระงานสอนเกิน/ภาคเรียน ที่สามารถเบิกได้
ไม่เกินคนละ 45 ชั่วโมง

4. ตารางสรุปการคํานวณการคิดค่าสอนเกิน (เอกสารหมายเลข 4)
5.

6.
7.
8.
9.

กรณีมีการงดการเรียนการสอน ขอให้ผู้สอนระบุสัปดาห์ที่, วันที่ งด-ชดเชย ตามที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ทั้งนี้ ช่วงวันสอบกลางภาค จะเป็นช่วงงดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดแนบประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกิน (เอกสารหมายเลข 5)
5.1 ผู้ขอเบิกค่าสอนเกิน Æ ให้ลงนามในช่องของลงชื่ออาจารย์ผู้สอน
5.2 ขอให้ผู้เบิกค่าสอนเกิน กรอกรายละเอียดแนบประกอบการเบิก โดยระบุรายวิชา, เวลาทําการสอน, วัน/เดือน/ปี ที่สอน
และจํานวนชั่วโมงที่สอน ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งเขียนหมายเหตุ หากเป็นกรณี งด-ชดเชย
5.3 สัปดาห์สอบกลางภาค จะไม่มีการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางสอนในระบบทะเบียนออนไลน์ (จาก website www.reg.nu.ac.th) โดยลงชื่อรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
ข้อมูลรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบสอนทุกรายวิชา (จาก website www.reg.nu.ac.th) โดยลงชื่อรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
กรณีรายวิชาใดที่ท่านสอน และมีผู้ร่วมรับผิดชอบสอนมากกว่า 1 ท่าน/รายวิชา ขอให้ท่านแนบแผนการเรียนการสอน
โดยระบุวันสอน, เวลาสอน และชื่อผู้สอนทุกสัปดาห์ (ฉบับสมบูรณ์ไม่มีแก้ไข) ลงชื่อรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
กรณีมีการงด-ชดเชยการเรียนการสอน ให้แนบเอกสารที่ได้รับการอนุมัติงด-ชดเชยการเรียนการสอน
โดยลงชื่อรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
---------------------------------------------------------------------------------------

(เอกสารหมายเลข 1)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 2166
ที่ ศธ 0527.21.01(4) / วันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ ........./................
เรียน คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 71 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 เมษายน
2551 ตามความละเอียดทราบแล้ว นั้น
ข้าพเจ้า…........................................................ตํ าแหน่ ง..................................……………….
อาจารย์ประจําภาควิชา…................................................................................ มีความประสงค์ขอส่งหลักฐาน
การเบิ ก จ่ า ยค่ า สอนเกิ น ภาระงานสอนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ ......... ปี ก ารศึ ก ษา.............
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าได้ทําการสอนตามวันและเวลาที่ปรากฏตาม
เอกสารดังแนบท้าย จริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
…………………………..……..…………….
(.....................................................)
อาจารย์ประจําภาควิชา........................................
………………………………....……..…………….
(...................................................................)
หัวหน้าภาควิชา........................................

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา.....2......พ.ศ..2553.....

เอกสารหมายเลข 2

ระดับการสอน
ลําดับที่

1

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์ ค.

ตําแหน่งผู้ทําการสอน

ผู้ได้รับเชิญให้
สอน

อาจารย์

-

ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า

/

-

ผู้ทํา

บาท
รวมจํานวนเงินค่าสอนพิเศษทั้งสิ้น 35,640
( สามหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน )
** ทังนี ขอเบิกเพียง จํานวนเงิน 18,000 บาท

จํานวนหน่วยชั่วโมง
ที่ทําการสอนพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา และสอนเกินภาระ
หรือเทียบเท่า
งานสอน

66

เซ็นชื่อ

ลงชื่อ___________________________________________
อาจารย์ ค.
)
(
ตําแหน่ง
อาจารย์
วันที่___________________________________________

(หนึงหมืนแปดพันบาทถ้ วน)
ผู้รับรอง

จํานวนเงิน

ลายมือชื่อผู้รับเงิน

วัน/เดือน/ปี
ที่รับเงิน
เซ็นชื่อ

35,640.00

ผู้จ่ายเงิน

ลงชื่อ______________________________________
(..............................................................................)

ตําแหน่ง_____________________________________
วันที่___________________________________________
ผู้อนุมัติ

หัวหน้าภาควิชาลงนาม

ลงชื่อ_____________________________________________
(..............................................................................)

ตําแหน่ง______________________________________________
หัวหน้ าภาควิชา...................................
วันที่______________________________________________

หมายเหตุ

ลงชื่อ_____________________________________________________
(..............................................................................)
ตําแหน่ง____________________________________________________
วันที่_______________________________________________________

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารหมายเลข 3

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน
2
2553
รายการเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจําภาคเรียนที่ ..............ปี
การศึกษา................
ชื่อ-สกุล
ภาควิชา

อาจารย์ ค.

..
.
(1)
เกณฑ์
75
75
150

ระดับการสอน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท / ปริญญาเอก
รวม

...
..

ตําแหน่ง อาจารย์
คณะ
สังคมศาสตร์
(2)
สอนจริง
177
39
216

(2)-(1)
สอนเกิน(ขาด)
102
-36
66

สรุปการคํานวณ
จํานวน …66..ชั่วโมงที่สอนเกิน x อัตราสอน...540......บาท = ..35,640...จํานวนเงิน (บาท)
......66.....ช.ม. x ...540....บาท = 35,640
บาท

เซ็นชื่อ

ลงชื่อ _________________________________
)
(
อาจารย์ ค.
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายสอนเกิน
ภาระงานสอน ถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว
ผู้ตรวจสอบ

เซ็นชื่อ

……………………………..….
(
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา

)

ผู้รับรอง

ลงชื่อ ______________________________
( อาจารย์ ค.
)
อาจารย์
ตําแหน่ง

ตารางสรุปการคํานวณการคิดค่าสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์
2 / 2553
รายวิชาที่สอนเกิน ภาคเรียนที่

.

เอกสารหมายเลข 4

.

ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา ______________
รหัสวิชา ______________
รหัสวิชา ______________
รหัสวิชา ______________

ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา

..
..
..
..

__ (__-__-__ )
__ (__-__-__ )
__ (__-__-__ )
__ (__-__-__ )

ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา ______________

ชื่อวิชา

..

__ (__-__-__ ) กลุ่มที่ _____

สัปดาห์ที่

วัน /เดือน / ปี

1

13 ส.ค. 57 - 17 ส.ค. 57

2

18 ส.ค. 57 - 24 ส.ค. 57

3

25 ส.ค. 57 - 31 ส.ค. 57

4

1 ก.ย.57 - 7 ก.ย. 57

5

8 ก.ย.57 - 14 ก.ย. 57

6

15 ก.ย.57 - 21 ก.ย. 57

7

22 ก.ย.57 - 28 ก.ย. 57

8

29 ก.ย.57 - 3 ต.ค. 57

9

6 ต.ค. 57 - 12 ต.ค. 57

10

13 ต.ค. 57 - 19 ต.ค. 57

*11

20 ต.ค. 57 - 26 ต.ค. 57

12

27 ต.ค. 57 - 2 พ.ย. 57

13

3 พ.ย. 57 - 9 พ.ย. 57

14

10 พ.ย. 57 - 16 พ.ย. 57

15

17 พ.ย. 57 - 23 พ.ย. 57

*16

24 พ.ย. 57 - 30 พ.ย. 57

รหัสวิชา _______
(กลุ่มที่ __ )

รหัสวิชา _______
(กลุ่มที่ __ )

รวม

รหัสวิชา _______
(กลุ่มที่ __ )

รหัสวิชา _______
(กลุ่มที่ __ )

กลุ่มที่ _____
กลุ่มที่ _____
กลุ่มที่ _____
กลุ่มที่ _____

รหัสวิชา _______
(กลุ่มที่ __ )

2

สูตรคํานวณ =

(จํานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด ________ - 150 ) x _________.
.
= ________ x _________.
__________________.
.
=

หมายเหตุ : วันหยุดราชการทําให้ต้องงดการเรียนการสอน
1. สัปดาห์ที่ 8 = สอบกลางภาค (29 ก.ย.57 - 3 ต.ค. 57)
2. สัปดาห์ที่ 11 (23 ต.ค. 57 = วันยุดราชการ)
3. สัปดาห์ที่ 16 (เริ่มสอบปลายภาค )

ลงชือผู้เบิก...............................................
(..........................................)

รวมจํานวน
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น

รายละเอียดแนบประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน
2553
2
ประจําภาคเรียนที่....................
ปีการศึกษา.....................
ชื่อ - สกุล
ภาควิชา

ตําแหน่ง

อาจารย์ ค.

สัปดาห์
รายวิชา
ที่
1 830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
2 830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
3 830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
4 830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
5 830300
215000 (G1)
215000 (G2)

คณะ
เวลาสอน
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.

อาจารย์
สังคมศาสตร์

เอกสารหมายเลข 5

.
.

วัน/เดือน/ปี
จํานวนชั่วโมง
หมายเหตุ
ที่สอน
ปริญญาตรี ปริญญาโท
(จ.) 1 พ.ย. 53
2
(จ.) 1 พ.ย. 53
1
(จ.) 1 พ.ย. 53
1
(อ.) 2 พ.ย. 53
2
(อ.) 2 พ.ย. 53
2
(อ.) 2 พ.ย. 53
2
(พ.) 3 พ.ย. 53
2
(พฤ.) 4 พ.ย. 53
3
(พฤ.) 4 พ.ย. 53
1
(จ.) 8 พ.ย. 53
2
(จ.) 8 พ.ย. 53
1
(จ.) 8 พ.ย. 53
1
(อ.) 9 พ.ย. 53
2
(อ.) 9 พ.ย. 53
2
(อ.) 9 พ.ย. 53
2
(พ.) 10 พ.ย. 53
2
(พฤ.) 11 พ.ย. 53
3
(พฤ.) 11 พ.ย. 53
1
(จ.) 15 พ.ย. 53
2
(จ.) 15 พ.ย. 53
1
(จ.) 15 พ.ย. 53
1
(อ.) 16 พ.ย. 53
2
(อ.) 16 พ.ย. 53
2
(อ.) 16 พ.ย. 53
2
(พ.) 17 พ.ย. 53
2
(พฤ.) 18 พ.ย. 53
3
(พฤ.) 18 พ.ย. 53
1
(จ.) 22 พ.ย. 53
2
(จ.) 22 พ.ย. 53
1
(จ.) 22 พ.ย. 53
1
(อ.) 23 พ.ย. 53
2
(อ.) 23 พ.ย. 53
2
(อ.) 23 พ.ย. 53
2
(พ.) 24 พ.ย. 53
2
(พฤ.) 25 พ.ย. 53
3
(พฤ.) 25 พ.ย. 53
1
(จ.) 29 พ.ย. 53
0
ไปราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ.เพชรบูรณ์
(จ.) 29 พ.ย. 53
0
ไปราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ.เพชรบูรณ์
(จ.) 29 พ.ย. 53
0
ไปราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ.เพชรบูรณ์

สัปดาห์
ที่

6

7

8
9

10

11

รายวิชา
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)

เวลาสอน
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.

วัน/เดือน/ปี
จํานวนชั่วโมง
ที่สอน
ปริญญาตรี ปริญญาโท
(อ.) 30 พ.ย. 53
2
(อ.) 30 พ.ย. 53
2
(อ.) 30 พ.ย. 53
2
(พ.) 1 ธ.ค. 53
2
(พฤ.) 2 ธ.ค. 53
3
(พฤ.) 2 ธ.ค. 53
1
(จ.) 6 ธ.ค. 53
0
(จ.) 6 ธ.ค. 53
0
(จ.) 6 ธ.ค. 54
0
(อ.) 7 ธ.ค. 54
2
(อ.) 7 ธ.ค. 54
2
(อ.) 7 ธ.ค. 54
2
(พ.) 8 ธ.ค. 53
2
(พฤ.) 9 ธ.ค. 53
3
(พฤ.) 9 ธ.ค. 53
1
(จ.) 13 ธ.ค. 53
2
(จ.) 13 ธ.ค. 53
1
(จ.) 13 ธ.ค. 53
1
(อ.) 14 ธ.ค. 54
2
(อ.) 14 ธ.ค. 54
2
(อ.) 14 ธ.ค. 54
2
(พ.) 15 ธ.ค. 53
2
(พฤ.) 16 ธ.ค. 53
3
(พฤ.) 16 ธ.ค. 53
1

หมายเหตุ

วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการ

สอบกลางภาค

830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300

13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.

(จ.) 27 ธ.ค. 53
(จ.) 27 ธ.ค. 53
(จ.) 27 ธ.ค. 53
(อ.) 28 ธ.ค. 53
(อ.) 28 ธ.ค. 53
(อ.) 28 ธ.ค. 53
(พ.) 29 ธ.ค. 53
(พฤ.) 30 ธ.ค. 53
(พฤ.) 30 ธ.ค. 53
(จ.) 3 ม.ค. 54
(จ.) 3 ม.ค. 54
(จ.) 3 ม.ค. 54
(อ.) 4 ม.ค. 54
(อ.) 4 ม.ค. 54
(อ.) 4 ม.ค. 54
(พ.) 5 ม.ค. 54
(พฤ.) 6 ม.ค. 54
(พฤ.) 6 ม.ค. 54
(จ.) 10 ม.ค. 54

2
1
1
2
2
2
2
3
1
0
0
0
2
2
2
2

วันหยุดราชการ (ชดเชยปีใหม่)
วันหยุดราชการ (ชดเชยปีใหม่)
วันหยุดราชการ (ชดเชยปีใหม่)

3
1
2

สัปดาห์
ที่

12

13

14

15

รายวิชา
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)
830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)

เวลาสอน
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.

วัน/เดือน/ปี
จํานวนชั่วโมง
ที่สอน
ปริญญาตรี ปริญญาโท
(จ.) 10 ม.ค. 54
1
(จ.) 10 ม.ค. 54
1
(อ.) 11 ม.ค. 54
2
(อ.) 11 ม.ค. 54
2
(อ.) 11 ม.ค. 54
2
(พ.) 12 ม.ค. 54
2
(พฤ.) 13 ม.ค. 54
3
(พฤ.) 13 ม.ค. 54
1
(จ.) 17 ม.ค. 54
2
(จ.) 17 ม.ค. 54
1
(จ.) 17 ม.ค. 54
1
(อ.) 18 ม.ค. 54
2
(อ.) 18 ม.ค. 54
2
(อ.) 18 ม.ค. 54
2
(พ.) 19 ม.ค. 54
2
(พฤ.) 20 ม.ค. 54
3
(พฤ.) 20 ม.ค. 54
1
(จ.) 24 ม.ค. 54
2
(จ.) 24 ม.ค. 54
1
(จ.) 24 ม.ค. 54
1
(อ.) 25 ม.ค. 54
2
(อ.) 25 ม.ค. 54
2
(อ.) 25 ม.ค. 54
2
(พ.) 26 ม.ค. 54
2
(พฤ.) 27 ม.ค. 54
0
(พฤ.) 27 ม.ค. 54
0
(จ.) 31 ม.ค. 54
2
(จ.) 31 ม.ค. 54
1
(จ.) 31 ม.ค. 54
1
(อ.) 1 ก.พ. 54
2
(อ.) 1 ก.พ. 54
2
(อ.) 1 ก.พ. 54
2
(พ.) 2 ก.พ. 54
2
(พฤ.) 3 ก.พ. 54
3
(พฤ.) 3 ก.พ. 54
1
(จ.) 7 ก.พ. 54
0
(จ.) 7 ก.พ. 54
0
(จ.) 7 ก.พ. 54
0
(อ.) 8 ก.พ. 54
2
(อ.) 8 ก.พ. 54
2
(อ.) 8 ก.พ. 54
2
(พ.) 9 ก.พ. 54
2
(พฤ.) 10 ก.พ. 54
0
(พฤ.) 10 ก.พ. 54
0

หมายเหตุ

ไปราชการ จ.เลย
ไปราชการ จ.เลย

วันรับปริญญา
วันรับปริญญา
วันรับปริญญา

ไปราชการศึกษาดูงาน ณ จ. เพชรบุรี

สัปดาห์
รายวิชา
ที่
16 830300
215000 (G1)
215000 (G2)
215000 (G4)
215000 (G1)
215000 (G2)
830324
227500
215200 (G4)

เวลาสอน
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
08.00-10.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
14.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
รวมทั้งสิ้น(หน่วยชั่วโมง)
เกณฑ์
สอนเกิน
รวมสอนเกิน

วัน/เดือน/ปี
จํานวนชั่วโมง
ที่สอน
ปริญญาตรี ปริญญาโท
(จ.) 14 ก.พ. 54
2
(จ.) 14 ก.พ. 54
1
(จ.) 14 ก.พ. 54
1
(อ.) 15 ก.พ. 54
2
(อ.) 15 ก.พ. 54
2
(อ.) 15 ก.พ. 54
2
(พ.) 16 ก.พ. 54
2
(พฤ.) 17 ก.พ. 54
3
(พฤ.) 17 ก.พ. 54
1
177
39
75
75
102
-36
66

หมายเหตุ

เซ็นชื่อ

ลงชื่อ……...................................................อาจารย์ผู้สอน
(...............................................)
วันที่....................................................





