
 

  
 
                 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง      กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวทิยาลัย  

         ฉบบัท่ี   11/2552   (คาสอนเกินภาระงาน) 
------------------------------------------------ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกจายคาสอนเกินภาระงานไวตามความ
เหมาะสม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 33 และขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 27 
กันยายน  พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศกําหนดประเภทรายจาย รายการ และเง่ือนไขการจายเงินจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.   ใหมีรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยในงบประมาณรายจายประจําป  งบดําเนินงาน เรียกวา  
“คาสอนเกินภาระงาน” 
 2.  บรรดา ประกาศ ระเบียบ หรือมติอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในประกาศนี ้ หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 
 3. ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สวนงาน” หมายถึง สวนงานวิชาการหรือสวนงานที่เรียกช่ือ     อยางอ่ืน 
ท่ีจัดการเรียนการสอน ต้ังแตระดับ   ปริญญาตรีข้ึน
ไป ในสังกัดมหาวิทยาลัย 

“อาจารยผูสอน” หมายถึง ผูดํารงตําแหนง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย หรือตําแหนงอ่ืนท่ี
มาตรฐานกําหนดตําแหนง กําหนดใหมีหนาท่ีสอน
นักศึกษา ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวขางตน และไปดํารงตําแหนงผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยดวย 

 “ภาระงานสอน” หมายถึง การสอนกระบวนวิ ช า ในหลัก สูตรภาคปกติ 
หลักสูตรภาคพิ เศษ  หลักสูตรนานาชาติ  และ
หลักสูตรอ่ืน  ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ท้ังในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังหลักสูตร
ของหนวยงานอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย        มีความรวมมือ
อยางเปนทางการและผูสอนไมไดรับคาตอบแทน 
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 4. อาจารยผูสอนท่ีสอนครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้  มีสิทธ์ิ
ไดรับคาสอนเกินภาระงาน สําหรับหนวยช่ัวโมงทํางานท่ีสอนเกินหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 5. การเบิกจายคาสอนเกินภาระงานสอน ใหเบิกจายไดในอัตราไมเกิน 225 บาท ตอ 1 หนวยช่ัวโมง
ทํางาน 
 6. การคิดภาระงานสอน  ของอาจารยผูสอน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  บัญชีหมายเลข 2             
ทายประกาศนี้ 
 7. ใหหัวหนาหนวยในสวนงานวิชาการซึ่งมีอํานาจและหนาท่ีดานวิชาการ เปนผูรับรองการ
ปฏิบัติงานของอาจารยผูสอน และใหหัวหนาสวนงานเปนผูอนุมัติ 
 8. หลักฐานการจายคาสอนเกินภาระงานสอน ใหเปนไปตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี     10    กุมภาพันธ   พ.ศ. 2552           
 
 
     (ลงนาม)            พงษศักดิ์    อังกสิทธ์ิ 

    (ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์  อังกสิทธ์ิ)   
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีหมายเลข 1 
 

หลักเกณฑจํานวนหนวยภาระงานของอาจารยผูสอน (จํานวนหนวยชัว่โมงทํางาน) 
 

ตําแหนงอาจารยผูสอน จํานวนหนวยภาระงานสอนท่ีทําการสอน 
 การสอนในหลักสูตร  ทวิภาค การสอนหลักสูตรตอป 

1. ตําแหนงวิชาการ 450 หนวยช่ัวโมงทํางาน/ภาคการศึกษา 900 หนวยช่ัวโมงทํางาน/ปการศึกษา 
    (1) ศาสตราจารย   
    (2) รองศาสตราจารย   
    (3) ผูชวยศาสตราจารย   
    (4) อาจารย   
2. ผูบริหาร 135 หนวยช่ัวโมงทํางาน/ภาคการศึกษา 270 หนวยช่ัวโมงทํางาน/ปการศึกษา 
    (1) อธิการบดี   
    (2) รองอธิการบดี   
    (3) คณบดี  ผูอํานวยการ   
    (4) ผูชวยอธิการบดี   
3. ผูบริหาร 270 หนวยช่ัวโมงทํางาน/ภาคการศึกษา 540 หนวยช่ัวโมงทํางาน/ปการศึกษา 
    (1) รองคณบดี   
    (2) รองผูอํานวยการ   
    (3) หัวหนาภาควิชา   
    (4) ผูชวยคณบดี   
    (5) รองหัวหนาภาควิชา   
 
หมายเหต ุ: ภาคเรียนฤดูรอน ใหคิดภาระงานเปนคาสอนเกินภาระงานไดท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีหมายเลข 2 
หลักเกณฑการคิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนแนบทายประกาศ 

 1. ภาระงานการเรียนการสอน 
    ภาระงาน/สัปดาห 

แบบของการเรียน หนวยกิต จํานวนชั่วโมงท่ีสอน จํานวนชั่วโมงทํางาน 
การสอน (Credits) ตอสัปดาห ตอสัปดาห 

    (Contact Hour) (Working Hour) 
ปริญญาตรี       
บรรยาย 1 1 3 
ปฏิบัติการ 1  2 – 3  3 – 4.5 
ควบคุมสัมมนา 1 1 1 
ควบคุมปญหาพิเศษ 3 1 3 
ฝกงาน/ฝกปฏิบัติ  คิดภาระงานตามจํานวนช่ัวโมงท่ีคุมการฝกปฏิบัติหรือฝกงานจริง คูณดวย 2  
ประกาศนียบตัรบัณฑิต       
บรรยาย 1 1 4.5 
ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 – 6.75 
ปริญญาโท       
บรรยาย 1 1 4.5 
ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 – 6.75 

วิทยานพินธ       
ปริญญาโท       
การคนควาอิสระ (แผน ข.)  3 – 6 3 4.5 
วิทยานพินธ ก(1)  36 – 48 3 4.5 
วิทยานพินธ ก(2)  12 – 18 3 4.5 
ฝกงาน/ฝกปฏิบัติ คิดภาระงานตามจํานวนช่ัวโมงท่ีคุมการฝกปฏิบัติหรือฝกงานจริง คูณดวย 2   
ประกาศนียบตัรบัณฑิต
ชั้นสูง       
บรรยาย 1 1 4.5 
ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 – 6.75 
หลักสูตรวุฒิบัตรของสภา
วิชาชพี       
บรรยาย   1 4.5 
ปฏิบัติการ    2 -3  4.5 – 6.75 
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วิทยานพินธ       
การคนควาอิสระ   3 4.5 
วิทยานพินธ ก(1)   3 4.5 
วิทยานพินธ ก(2)   3 4.5 
ปริญญาเอก       
บรรยาย 1 1 4.5 
ปฏิบัติการ 1  2 -3  4.5 - 6.75 

วิทยานพินธ       
ปริญญาเอก       
วิทยานพินธ แบบ 1.1 48 3 4.5 
วิทยานพินธ แบบ 1.2 72 3 4.5 
วิทยานพินธ แบบ 2.1 36 3 4.5 
วิทยานพินธ แบบ 2.2 36 3 4.5 
หมายเหต ุ
 สําหรับงานสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 
 1)  การสอนรายวิชาท่ีจะนํามาคํานวณภาระงานไดนั้นตองเปนรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือหลักสูตรของหนวยงานอื่นท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความรวมมืออยางเปนทางการ
และผูสอนไมไดรับคาตอบแทนเทานั้น 
 2)  ปริมาณงานคิดรวมต้ังแตเตรียมสอน สอน ตรวจการบาน ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และ
รายงานคะแนนลําดับข้ัน 
 3)  ใหนําจํานวนนักศึกษามาพิจารณาดวยดังนี้ 
  จํานวนนักศึกษา                            ตัวคูณ 
   X=    1 - 50                 1.0 
   X   > 50                            1.0 + (0.0066 * (X-50)) 
   X   > 200            2.0 
           (X คือจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแตละวิชา) 
 4)  การสอนรวมหรือชวยสอนใหคํานวณภาระงานตามสัดสวนจํานวนคาบหรือช่ัวโมงท่ีสอนจริง
ตอจํานวนคาบหรือจํานวนช่ัวโมงโดยรวมท้ังหมดของรายวิชานั้น 
 5)  การคิดภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหคิดเปน 1.5 เทาของระดับ     ปริญญาตรี 
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 6)  การคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธท่ีมีคณะกรรมการที่ปรึกษาใหคิดภาระงานของอาจารยแตละ
คนโดยหารเฉล่ียภาระรวมสําหรับแตละภาคการศึกษา ดังนี้ 
  จน. กรรมการ                                   สัดสวนภาระงาน 
  (คน)                          ประธาน                      กรรมการ (คนละ) 
  2                              0.7                               0.30 
  3                              0.7                               0.15 
  4                               0.7                               0.10 
 
 2.  การสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรนานาชาติ ท่ีสอนเปนภาษาตางประเทศ ใหคิดภาระงานเปน  
  1.5 เทาของภาระงานปกติ 
 3.  การสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรภาคพิเศษ ใหคิดภาระงานเปน 1.5 เทาของภาระงานปกติ 
 4.  การนิเทศงาน ตามหลักสูตรสหกิจศึกษา ใหคิดภาระงานเทากับช่ัวโมงปฏิบัติการในหลักสูตร 
  ภาคปกติ 
 



 

หลักฐานการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน 
สวนงาน............................................................ 

ภาคการศึกษาที่.......................ปการศึกษา................ 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง จํานวนหนวยชั่วโมงทํางาน จํานวนหนวย อัตรา จํานวนเงิน ลายมือชื่อ วัน/เดือน/ป 

   ตามเกณฑ ผลการปฏิบัติ ที่สอนเกิน คาสอน  ผูรับเงิน  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม จํานวนเงิน (...........................................ตัวอักษร................................................................................................................) (ตัวเลข)    
ผูจัดทํา  ผูรับรอง  ผูอนุมัติ  ผูจายเงิน  

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ............................................................ ลงชื่อ..................................................................... ลงชื่อ..................................................................... 
         (                                                )          (                                                         )         (                                                                   )          (                                                                   ) 
ตําแหนง.............................................. ตําแหนง....................................................... ตําแหนง................................................................. ตําแหนง................................................................ 
วันที่.................................................... วันที่.............................................................. วันที่...................................................................... วันที่....................................................................... 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


