
 
 

แบบขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ 
 
หลักสูตร/กลุม่วิชา      วันที ่       
สาขา       คณะ       
เร่ือง  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ 
เรียน  รองอธิการบดี  

ในภาคเรียนท่ี......../....……. หลักสตูร/กลุ่มวิชา มีความประสงค์ขอจา้งอาจารย์พิเศษ จ านวน............ราย คือ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระดับ จ านวนวิชา 
รวมชั่วโมง 
ต่อสัปดาห ์

     
     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น  
 

โดยมภีาระการสอนภาคปกติของอาจารย์ประจ า จ านวน.................ช่ัวโมง 
และภาระการสอนรวมของอาจารย์พิเศษคิดเป็น ..................% ของภาระการสอนรวมเฉพาะภาคปกตขิองหลักสูตร ซึ่งการขออนุมัติ
เป็นไปตามประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการจ้างอาจารย์พเิศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

พร้อมกันนี้  ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี ้
1. แบบช้ีแจงเหตุผลขอจ้างอาจารย์พเิศษ (อ.พิเศษ B) จ านวน ..........แผ่น 
2. สรุปภาระการสอนอาจารย์พิเศษ (อ.พิเศษ C)  
3. สรุปภาระการสอนของอาจารย์ประจ า (อ.พิเศษ D)  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 ลงช่ือ................................................................……….. 
 (............................................................……….………) 

 หัวหน้าหลักสูตร/กลุม่วิชา................................................……… 
 
1. ความเห็นหัวหน้าสาขา 

.......................................................................................... 
 ลงช่ือ................................................................……….. 
 (............................................................……….………) 
 
3. มติคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/เขตพ้ืนที่ 

.......................................................................................... 
 ลงช่ือ................................................................……….. 
 (............................................................……….………) 
    เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/เขตพื้นท่ี 
 

2. ความเห็นรองคณบดี (เฉพาะส่วนกลาง)  
.......................................................................................... 

 ลงช่ือ................................................................……….. 
 (............................................................……….………) 
 
4. ค าอนุมัติ 
  อนุมัติ      ไม่อนุมัติ     อื่นๆ ....................... 

 ลงช่ือ................................................................……….. 
 (............................................................……….………) 
 รองอธิการบดี

 
ให้คณะด าเนินการส่งเอกสารชุดนี้ ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 
 

อ.พิเศษ A 



 
 
 

แบบช้ีแจงเหตุผลประกอบในการพิจารณาการขอจ้างอาจารย์พิเศษ 
 

1.  ระดับ     ปวช.    ปวส.   ปริญญาตรี    ปริญญาโท   (   ภาคปกติ      ภาคสมทบ     ภาคพิเศษ ) 
2.  รหัสวิชา................................................................….......      วิชา........................................................................................ 
    หลักสูตร/กลุ่มวิชา ……………………………………………     กลุ่มเรียน............................................................................... 
3.   ช่ือ-สกุล อาจารย์พิเศษ   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ   .…………………………………………… 

 อาชีพรับราชการ : ที่อยู่ส าหรับสง่จดหมายติดต่อราชการกับหัวหนา้หน่วยงาน (ให้คณะเป็นผู้จัดท า) 
เรียน ........................................................................................... (ไมต่้องระบุช่ือให้ระบุต าแหน่ง เช่น คณบดี) 
สถานท่ีท างาน ....................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี..................ถนน.................................................ต าบล.....................................………......อ าเภอ.................................... 
จังหวัด................................................รหัสไปรษณยี.์.............................................โทรศัพท ์......…....................................... 

 อาชีพอิสระ : ที่อยู่ส าหรับส่งจดหมายติดต่ออาจารย์พิเศษโดยตรง (ให้คณะเป็นผู้จดัท า) 
เลขท่ี..................ถนน.................................................ต าบล......................................……….....อ าเภอ................................... 
จังหวัด................................................รหัสไปรษณยี.์..............................................โทรศัพท์ …........................................... 

4.  คุณวุฒิทางการศึกษาหรือความเช่ียวชาญพิเศษ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
5.  เหตุผลในการขอจ้าง 
.............................................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................…....................................................................................................... 
6.   สรุปค่าใช้จ่าย (จ านวนช่ัวโมงที่ขอจ้าง ต้องไม่เกิน 50 % ของรายวิชา ) 

 อัตราค่าสอนพิเศษ  (บาท/ชั่วโมง) 

รวมเงิน
ต่อสัปดาห์ 

 
 

จ านวน
สัปดาห ์
ที่สอน 
 

รวมค่า
สอนต่อ

ภาคเรียน 

 

อัตรา 
 

ปวช./ปวส. 
ทฤษฎี/ปฏิบัต ิ

 
(200) 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
(700) 

        ภาคปกต ิ ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ 
ทฤษฎี 
(300) 

ปฏิบัติ 
(150) 

ทฤษฎี 
(400) 

ปฏิบัติ 
(200) 

ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์
 

 
     

เงินรวม 
  

 
      

15 
 

 
 
 
 ลงช่ือ....................................................... หัวหน้าหลักสตูร/กลุม่วิชา…………………………. 
 (.....................................................) วันท่ี........../................/.................. 
 
 

 ลงช่ือ....................................................…... หัวหน้าสาขา……………………………. 
 (...........................................……..) วันท่ี........../................/.................. 
 
 
 

ให้ใช้แบบฟอร์มนี้ 1 แผ่น ต่อ 1 วิชา 
 

อ.พิเศษ B 



 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สรุปภาระการสอนอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ ........../.............. 

หลักสูตร/กลุ่มวิชา..................................................สาขา.............................................คณะ.......... ................................ 
 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล 
รายละเอียดวิชาทีส่อน 

จ านวนช่ัวโมงท่ีสอน 
ต่อสัปดาห ์ ค่าสอนต่อ

ภาคเรยีน 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ปกติ สมทบ พิเศษ รวม 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    รวม          

         
 

1. ลงช่ือ....................................................... หัวหน้าหลักสตูร/กลุม่วิชา…………………………. 
 (.....................................................) วันท่ี........../................/.................. 
 
 

2. ลงช่ือ....................................................…... หัวหน้าสาขา……………………………. 
 (...........................................……..) วันท่ี........../................/.................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

อ.พิเศษ C 



 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สรุปภาระการสอนอาจารย์ประจ า ประจ าภาคเรียนที่ ........../.............. 

หลักสูตร/กลุ่มวิชา..................................................สาขา.............................................คณะ............. ............................. 
 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล 
รายละเอียดวิชาทีส่อน จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนต่อ สัปดาห ์

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ปกติ สมทบ พิเศษ รวม 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                 
8                 
9                 
10                 
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
 

   รวม        
 
สรุป  1. ภาระการสอนรวมภาคปกติของอาจารย์ประจ าและอัตราจ้าง จ านวน...............ชั่วโมง 
 2. ภาระการสอนภาคปกติของอาจารย์พิเศษ รวมทั้งสิ้น...........ชั่วโมง (เฉพาะภาคปกติ) 
 3. คิดเป็น.............% ของภาระการสอนรวมของหลักสตูร 
 
 

1. ลงช่ือ....................................................... หัวหน้าหลักสตูร/กลุม่วิชา…………………………. 
 (.....................................................) วันท่ี........../................/.................. 
 
 

2. ลงช่ือ....................................................…... หัวหน้าสาขา……………………………. 
 (...........................................……..) วันท่ี........../................/.................. 
 
 
 

อ.พิเศษ D 


