
๑ 

 

(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ 
พ.ศ. ...........   

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนและนิเทศการสอนเกิน
ก าหนดภาระงานในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ......./๒๕... ลงวันที่ ...... ...................จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานในการจัดการศึกษา” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการที่จัดตั้งเป็นคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ 
“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หน่วยงานอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า ผู้สอนที่เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัย 

“งานสอน” หมายความว่า การสอนภาคปกติในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียนปกติ
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

“คาบ” หมายความว่า จ านวนเวลาสอนจริงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือแผนการเรียน ๑ คาบมีเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที 

ข้อ ๔ คณาจารย์ประจ าที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนการสอนเกินก าหนดภาระงานต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๔.๑ ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 ๔.๒ จ านวนคาบการสอนครบ ๑๒ คาบ ใน ๑ ภาคการศึกษา โดยไม่นับรวมรายวิชา

คมข้อ ๖.๒ 
 ๔.๓ ต้องสอนรายวิชาเอก หรือวิชาในคณะที่ตนสังกัดให้เต็มตามจ านวนชั่วโมง

ปฏิบัติการสอนต่อสัปดาห์ก่อน จึงสามารถสอนวิชาศึกษาท่ัวไป  



๒ 

 

 ๔.๔ รายวิชาที่น าไปนับเป็นจ านวนคาบการสอนเพ่ือให้ครบ ๑๒ คาบ หากยังมีจ านวน
คาบสอนคงเหลือในรายวิชานั้น ไมส่ามารถน ามาคิดค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานได้   

ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินก าหนดภาระงานให้จ่าย ดังนี้ 
 ๕.๑ หมู่เรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน ๑ – ๑๕ คน จ่ายค่าสอนคาบละ ๑๐๐ บาทต่อ

สัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 
 ๕.๒ หมู่เรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน ๑๖ – ๓๕ คน ขึ้นไป จ่ายค่าสอนคาบละ ๒๐๐ บาท

ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 
 ๕.๓ หมู่เรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน ๓๖ คน ขึ้นไป จ่ายค่าสอนคาบละ ๒๕๐ บาท           

ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา 
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินก าหนดภาระงานมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๖.๑ เป็นหมู่เรียนปกติสอนรายวิชาตามแผนการเรียนปกติของภาคปกติทั้งระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีมีค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
 ๖.๒ ไม่เป็นการสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตรเสริมพิเศษ กลุ่มวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ 

สหกิจศึกษา ทดลองสอน ฝึกสอน สัมมนา วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ โครงงาน และหมู่พิเศษ 
 ๖.๓ รายวิชาใดที่น าไปคิดภาระงาน หรือได้รับค่าสอน หรือค่าตอบแทนแล้วไม่สามารถ

น ามาคิดรวมจ านวนคาบเพ่ือเบิกค่าสอนเกินก าหนดภาระงาน 
 ๖.๔ การนับจ านวนคาบให้นับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาลงทะเบียนมากก่อนให้ครบ ๑๒ คาบ 
 ๖.๕ กรณีสอนเกินก าหนดภาระงานสอนตามข้อ ๔ ให้เบิกค่าสอนได้ไม่เกิน ๖ คาบ    

ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา   
 ๖.๖ รายวิชาใดที่มีผู้สอนร่วมให้เฉลี่ยจ านวนคาบสอนก่อนแล้วน าไปนับรวมของแต่ละคน 

จึงน ามาคิดค่าสอนเกินก าหนดภาระงาน 
 ๖.๗ ให้เบิกจ่ายตามที่มีการเรียนการสอนจริง 
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนปฏิบัติดังนี้ 
 ๗.๑ กรอกแบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินก าหนดภาระงาน พร้อมตาม

รางสอนของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อผู้สอน รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และห้องเรียน 
 ๗.๒ แนบ แบบรายงานการส่ง มคอ. ๓, มคอ. ๕ และแบรายงานการส่งผลการเรียน 

(ทบ. ๕) ที่ระบุจ านวนนักศึกษา ทุกรายวิชา 
 ๗.๓ ให้คณะตรวจสอบความถูกต้อง ตามประกาศแล้วส่งเอกสารการเบิกค่าตอบแทน

การสอนเกิดก าหนดภาระงานให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๗.๔ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้องตามประกาศ

เรียบร้อยแล้วจึงเสนออธิการบดี 
ข้อ ๘ ในกรณีท่ีคณาจารย์ไม่ประสงค์ของเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิดก าหนดภาระงาน ตาม

ประกาศนี้ ให้น าจ านวนคาบสอนส่วนภาระงานถือเป็นผลการปฏิบัติงานสอน โดยแจ้งให้คณะที่สังกัดทราบ
ภายใน ๓๐ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติ
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด 



๓ 

 

    
ประกาศ ณ วันที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
       
                                                                     (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

        รักษาราชการแทน อธิการบดี 
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
    
  

     
   
 


