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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน 

พ.ศ. …. 
--------------------------------------------- 

( แก้ไข 24 ตุลาคม 2562 ) 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน   
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 และข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
ว่าด้วยการใช้เงินผลประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  จึงออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระสอน พ.ศ. ....”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  3.1  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย      
ค่าสอนเกินภาระงานและการคิดภาระการสอนของกลุ่มผู้เรียน ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 
  3.2  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ     
เบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 
  3.3  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยงานวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 3 
กันยายน พ.ศ. 2553 
 ข้อ 4 บรรดาประกาศ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือขัดแย้งกับ
ประกาศนี ้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 5  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
  “เขตจังหวัด” หมายความว่า  จังหวัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
จัดการศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ล าปาง น่าน และตาก 
  “ผู้ท าการสอน” หมายความว่า บุคคลที่ท าหน้าที่สอนในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้าง จากเงินงบประมาณ  
  “ภาคปกติ” หมายความว่า   การจัดการศึกษาในวันและเวลาราชการ 
  “ภาคพิเศษ” หมายความว่า  การจัดการศึกษานอกเหนือจากแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ             
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมิได้รับงบประมาณสนับสนุนและการจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ ยกเว้น โครงการที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น ๆ 

เอกสารชุดที่ 1 



 

 ๒ 

 ข้อ 6  การนับชั่วโมงสอนและการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  6.1  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ราชการ ประเภทวิชาการ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่แต่ละเขตจังหวัดได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยหรือเบิกจ่ายจากเงินผลประโยชน์ของแต่ละเขตจังหวัด 
  6.2  ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างสัญญาจ้างรายปี ประเภทวิชาการ ให้เบิกจ่ายจากเงิน
ผลประโยชน์ของแต่ละเขตจังหวัด 
  6.3  การนับชั่วโมงสอนและการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนตามประกาศนี้  
ให้เบิกจ่ายในหลักสูตรการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย โดยเบิกจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยกรณีเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคพิเศษให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย
ที่มีประกาศเป็นการเฉพาะ 
  6.4  ผู้ท าการสอนที่สอนครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข 4 หรือหมายเลข 5 
หรือหมายเลข 6 แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระ
งานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าสอนเกินภาระงานสอนส าหรับหน่วยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจ านวนหน่วยชั่วโมงที่ก าหนดดังกล่าว 
ได้คนละไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
  กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายในวรรคแรกได้ ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
ก าหนดจ านวนชั่วโมงท่ีสามารถให้เบิกค่าสอนเกินภาระสอนได้ตามความเหมาะสม 
  6.5  ผู้ท าการสอนที่สอนครบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในบัญชีหมายเลข 4 หรือหมายเลข 5 
หรือหมายเลข 6 แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน   
ภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้มีสิทธิ์
ได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนส าหรับหน่วยชั่วโมงที่สอนนอกเหนือจากจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดดังกล่าว 
โดยห้ามมิให้น าเวลาการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าด้านกิจการนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนหรือด้าน     
การจัดท าวิทยานิพนธ์ มารวมค านวณเป็นหน่วยชั่วโมงด้วย   
  6.6  กรณีที่มีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หรือระดับปริญญาตรี หรือระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ค านวณหน่วยชั่วโมงการสอนลดลงครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยชั่วโมงที่ต้องสอน
ในแต่ละระดับการศึกษา กรณีการค านวณลดหน่วยชั่วโมงถ้ามีเศษถึงครึ่งให้นับเป็นหนึ่ง กรณีประสงค์ใช้สิทธิ
เบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นสูงกว่าและหน่วยชั่วโมงการสอนในระดับที่สูงกว่าไม่ครบตามจ านวน
หน่วยชั่วโมงสอนที่ก าหนด ให้น าหน่วยชั่วโมงการสอนในระดับที่ต่ ากว่ามาสมทบกับหน่วยชั่วโมงการสอนใน
ระดับที่สูงกว่าให้ครบก่อน แล้วจึงน าหน่วยชั่วโมงการสอนที่เหลือมาเบิกจ่ายเงินค่าสอน เกินภาระงานสอน     
ในอัตราขั้นสูงกว่าได้ หรือหากประสงค์ใช้สิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นต่ ากว่า ให้น าหน่วย
ชั่วโมงการสอนเกินภาระงานสอนมาเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราของระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า
ระดับนั้นๆ  
*(ตัวอย่างการค านวณในข้อ 6.6 (เอกสารแนบท้ายประกาศหน้าที่ 6) นี้ ผู้จัดท าร่างประกาศได้น าเสนอ
กรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในมหาวิทยาลัยของเรา อาจจะไม่ครบทุกกรณี  หากมีกรณี อ่ืนๆ ขอโปรด            
ให้ข้อเสนอแนะ) 
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 ข้อ 7  อัตราการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนและจ านวนชั่วโมงที่ต้องท าการสอน  ให้ใช้บัญชี
หมายเลข 1, บัญชีหมายเลข 4, บัญชีหมายเลข 5 และ บัญชีหมายเลข 6 ของระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551  ซึ่งสรุปได้ดังตามท่ีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย และให้ถือว่าค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 

  ประกาศ  ณ  วันที่          
 
 
 
                      (รองศาสตราจารย์ศีลศิริ    สง่าจิตร) 
                                       ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน  พ.ศ..... 
 

1. บัญชีอัตราเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน 
 

อัตราเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ล าดับที่ 

 
รายการ อัตราชั่วโมงละ 

1. การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

200  บาท 

2. การสอนระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

270  บาท 

 
อัตราเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

ล าดับที่ 
 

รายการ อัตราชั่วโมงละ 

1. การสอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 400  บาท 
2. การสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า 540  บาท 

 
หมายเหตุ :  
 1) อ้างอิงข้อมูลจากบัญชีหมายเลข 1 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  
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2. การสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ท าการสอนมีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ส าหรับ 
    หน่วยช่ัวโมงที่สอนนอกเหนือจากจ านวนหน่วยช่ัวโมงท่ีต้องท าการสอนในหนึ่งภาคการศึกษา 

ล าดับ ต าแหน่งของผู้ท าการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่ต้องท าการสอน 

ในหนึ่งภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป 

1. 
 

ต าแหน่งวิชาการซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัยหรือท าหน้าที่
วิจัยโดยเฉพาะ 
    (1)  ศาสตราจารย์ 
    (2)  รองศาสตราจารย์ 
    (3)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
    (4)  อาจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืน ตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 

288 
 

240 
 

150 

2. ผู้บริหาร 
    (1)  อธิการบดี 
    (2)  รองอธิการบดี 
    (3)  คณบดี 
    (4) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
        ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
    (5) ผู้ช่วยอธิการบดี 

192 
 

144 45 
 

3. 
 

 ผู้บริหาร 
    (1) รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน 
        ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
    (2) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 

    (3) ต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

240 192 
 

90 

4. ผู้ที่ท าหน้าที่สอนและวิจัยหรือท าหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ
และได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ธุรการ  
(กรณีนี้ หมายถึง หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสูตร) 

192 
 

160 
 

105 

หมายเหตุ : 
 1.) ข้อมูลที่ปรากฏในตาราง อ้างอิงข้อมูลจากบัญชีหมายเลข 4 และบัญชีหมายเลข 6  ของระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 2.) ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป นับจ านวนชั่วโมงการสอนในการเบิกค่าสอนจ านวน 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา
ในระบบทวิภาค 
 3.) ระดับ ปวช. และ ปวส. นับจ านวนชั่วโมงการสอนในการเบิกค่าสอนจ านวน 16 สัปดาห์/ภาคการศึกษา
ในระบบทวิภาค 
 



 

 ๖ 

ตัวอย่าง การค านวณ ข้อ 6.6 ( เอกสารแผ่นนี้จะไม่อยู่แนบท้ายประกาศ ฯ) 
  
 กรณีที่มีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หรือระดับปริญญาตรี หรือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ในภาค
การศึกษาเดียวกัน 
กรณีที่ 1 : ผู้สอนเป็นผู้ช่วยอธิการบดี  [ระเบียบกระทรวงการคลัง บัญชีหมายเลข 4 (2)]                         
              [เอกสารแนบท้ายประกาศ ล าดับ 2 (5)] 

รายการ ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
หน่วยชั่วโมงท่ีสอนจริงในหนึ่งภาคการศึกษา 3 x 15 = 45 1 x 15 = 15 
หน่วยชั่วโมงท่ีต้องสอนตามบัญชี 4 (ป.ตรี 45/2 , บัณฑิต 45/2) 23 23 
จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีเกินภาระงานสอน 22 - 8 
  - กรณีประสงค์ใช้สิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นสูงกว่า (22 - 8) x 540 = 7,560 
  - กรณปีระสงค์ใช้สิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นต่ ากว่า  22 x 400 = 8,800 
 
กรณีที่ 2 : ผู้สอนเป็นหัวหน้าสาขา [ระเบียบกระทรวงการคลัง บัญชีหมายเลข 4, 6 (4)] 
            [เอกสารแนบท้ายประกาศ ล าดับ 4] 

รายการ ปวส. ปริญญาตรี 
หน่วยชั่วโมงท่ีสอนจริงในหนึ่งภาคการศึกษา 10 x 16 = 160 3 x 15 = 45 
หน่วยชั่วโมงท่ีต้องสอนตามบัญชี 4, 6 (ป.ตรี 105/2 , ปวส. 160/2) 80 53 
จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีเกินภาระงานสอน 80 - 8 
  - กรณีประสงค์ใช้สิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นสูงกว่า 
[เบิกได้ไม่เกิน 2 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ ของระดับปริญญาตรี] 

(80 - 8) x 400 = 28,800 
 [30 x 400 =12,000] 

  - กรณปีระสงค์ใช้สิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นต่ ากว่า 
[เบิกได้ไม่เกิน 2 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ ของระดับ ปวส.]  

80 x 270 = 21,600 
[32 x 270 = 8,640] 

 
กรณีที่ 3 : ผู้สอนเป็นอาจารย์ [ระเบยีบกระทรวงการคลัง บัญชีหมายเลข 4, 6 (1)] 
            [เอกสารแนบท้ายประกาศ ล าดับ 1] 

รายการ ปวช. ปริญญาตรี 
หน่วยชั่วโมงท่ีสอนจริงในหนึ่งภาคการศึกษา 12 x 16 =192 2 x 15 = 30 
หน่วยชั่วโมงท่ีต้องสอนตามบัญชี 4, 6 (ป.ตรี 150/2 , ปวช. 288/2) 144 75 
จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีเกินภาระงานสอน 48 - 45 
  - กรณีประสงค์ใช้สิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นสูงกว่า (48 - 45) x 400 = 1,200 
  - กรณปีระสงค์ใช้สิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในอัตราขั้นต่ ากว่า 
[เบิกได้ไม่เกิน 2 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ ของระดับ ปวช.]  

48 x 200 = 9,600 
[32 x 200 = 6,400] 

 


