
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอน ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ                
คณะพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

 
1. ค่าสอนเกินภาระงาน - หลักสูตรทีก่ าหนดให้สอนในเวลาราชการ 

1. เกณฑ์ของผู้ที่จะได้สิทธิการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน   
    ผู้มีสิทธิการเบิกค่าสอนเกินภาระงานต้องเป็นพนักงานวิชาการ และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2560 มศว และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ตามวิธีการจ่าย
ประกอบด้วย 

   1.1 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ได้ภาระงานไม่น้อยกว่า 35 หน่วยภาระงาน         
ต่อสัปดาห์  

   1.2 ปฏิบัติงานครบภาระงานหลัก ตามกรอบก าหนดเกณฑ์ภาระงานมาตรฐานวิชาการในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Huris) ในช่วงระยะเวลาที่ท าการสอน (ยกเว้นคณบดี) ประกอบด้วย 

   1.2.1 งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต 
   1.2.2 งานด้านการวิจัย 
   1.2.3 งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หรือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ ภาระงาน 

ด้านการบริหาร     
  1.3 มีงานสอนที่ปรากฏตามตารางสอน และการบันทึกผลการเรียนในระบบลงทะเบียนผลการเรียน 
(Supreme 2004) และในระบบ Huris ที่เกินหน่วยชั่วโมงท่ีต้องท าการสอนในหนึ่งภาคเรียน ดังนี้ 

 
ระดับ หน่วยชั่วโมงท่ีต้องท าการสอน 

ระดับปริญญาตรี  10 หน่วยชั่วโมง 
ระดับบัณฑิตศึกษา  6 หน่วยชั่วโมง 
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  (10÷2)+(6÷2) = 8 หน่วยชั่วโมง 

 
2. การค านวณหน่วยชั่วโมง 
   2.1 การสอนหนึ่งหน่วยชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที 
   2.2 การสอนภาคทฤษฏี 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยชั่วโมง 

             2.3 การสอนภาคปฏิบัติทางพลศึกษาหรือการคุมฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.5 
หน่วยชั่วโมง 

3. จ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ไม่เกิน 15 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 
4. กรณีที่มีการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน ให้เบิกเงินค่าสอน

เกินภาระงานสอนตามหน่วยชั่วโมงท่ีสอนเกินในอัตราของระดับบัณฑิตศึกษาก่อนได้ 
5. กรณีเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนหรือศึกษาดูงานช่วงเวลาใด ไม่สามารถน าช่วงเวลานั้นมารวมเป็น

ชั่วโมงสอนเพื่อค านวณ 
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6. กรณีท่ีมีการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ให้เบิกค่าสอนเกินจากรายวิชากลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปได้
ค่าสอนไม่เกินหน่วยชั่วโมงละ 150 บาท ไม่เกิน 15 ครั้ง คิดเป็นหน่วยภาระงานสอน 1.00 หน่วยชั่วโมงเกิน               
ภาระงาน (หากเบิกค่าสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป (มศว 131-139) ไม่สามารถน ามาคิดรวมค่าสอนเกินภาระงานได้) 

7. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งคณบดี ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา ถ้ามีความจ าเป็นต้องสอนในเวลาราชการและจ่าย
ค่าสอนไดใ้นเวลา ไม่เกิน 3 หน่วยกิต/ภาคเรียน  

8. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อ านวยการศูนย์กีฬาสิรินธร ให้สอนในเวลา
ราชการ ไม่เกิน 12 หน่วยกิต/ภาคเรียน และให้ได้รับค่าสอนตามหลักเกณฑ์การจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

9. ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี ให้สอนในเวลาราชการ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต/ภาคเรียน และให้ได้รับค่า
สอนตามหลักเกณฑ์การจ่ายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 10. อัตราค่าสอนเกินภาระงานสอนของคณะพลศึกษา   

  10.1 หน่วยชั่วโมงท่ีสอนเกินให้ใช้อัตราการเบิกจ่าย ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

 
ระดับ 

อัตราต่อหน่วยช่ัวโมง ในเวลาราชการ 

สอนเป็นภาษาไทย สอนเป็นภาษาต่างประเทศ           
ระดับปริญญาตรี   

จ านวนน้อยกว่า 10 คน  ไม่ให้เบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน 

จ านวนนิสิต 10-40 คน  200 บาท - 

จ านวนนิสิต 41 คนขึ้นไป 300 บาท - 

ระดับปริญญาโท   

จ านวนน้อยกว่า 3 คน  ไม่ให้เบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน 

จ านวนนิสิต 3-10 คน 400 บาท 600 บาท 

จ านวนนิสิต 11-20 คน 500 บาท 700 บาท 

จ านวนนิสิต 21 คนขึ้นไป 600 บาท 800 บาท 

ระดับปริญญาเอก   

จ านวนน้อยกว่า 3 คน  ไม่ให้เบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน 

จ านวนนิสิต 3-5 คน 500 บาท 700 บาท 

จ านวนนิสิต 6-10 คน 600 บาท 800 บาท 

จ านวนนิสิต 11 คนขึ้นไป 700 บาท 900 บาท 
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หมายเหตุ : การเบิกจ่ายเงินค่าสอนทั้งหมดให้เป็นไปตามกรอบวงเงินของแต่ละรายวิชา 
1. กรณีระดับปริญญาตรีถ้าจ านวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน ไม่อนุมัติให้เปิดสอนรายวิชานั้น ๆ ถ้า

อาจารย์ต้องการเปิดสอน จะอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่ให้น ามาคิดเป็นภาระงาน และเบิกเงิน
ค่าสอนเกินภาระงานในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างมากเนื่องจากนิสิตต้องจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
ให้ขออนุมัติจากคณบดีก่อน เพื่อเปิดรายวิชาที่มีจ านวนนิสิตน้อยกว่า 10 คน โดยมีเงื่อนไขคือ ไม่ให้น ามาคิด
เป็นภาระงาน และเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน  

2. กรณีสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีเพ่ือเป็นการปรับพื้นฐานให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท หรือ ปริญญา
เอก ไม่อนุมัติให้ผู้สอนเบิกค่าสอนเกินภาระงาน 

3. กรณีนิสิตระดับปริญญาเอกลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท (รหัสตัวแรกเป็นเลข 5) ให้
ผู้สอนเบิกค่าสอนเกินภาระงานในระดับปริญญาโท 

4. กรณีสอนเป็นทีม ระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งสัดส่วนการสอนชัดเจน หรือ เข้าสอนร่วมกันทุกครั้ง 
ตาม มคอ.3 ขอให้อาจารย์เบิกค่าสอนเกินภาระงาน โดยยึดตามกรอบวงเงิน 

5. กรณีสอนรายวิชา การศึกษาอิสระ โครงงานพิเศษ หัวข้อพิเศษ สัมมนาเรื่องพิเศษ หรือมีชื่อเรียกอย่าง
อ่ืน ๆ เทียบเท่าให้ผู้สอนเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าสอนที่ก าหนดทุกระดับ 

วิธีการขอเบิกสอนเกินภาระงาน  
1. แบบแสดงรายละเอียดการสอนเกินภาระงาน 
2. แบบสรุปภาระงานจากระบบ Huris 
3. หลักฐานที่แสดงว่ามีภาระงานหลักครบทั้ง 3 ด้าน (ยกเว้นคณบดีไม่ต้องมีภาระงานหลักครบทั้ง         

3 ด้าน ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่ให้ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา) 
3.1 งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต หลักฐานที่ส่งได้แก่ ตารางสอนจาก supreme2004 และ 

หน้าบันทึกการจัดส่งข้อมูลการจัดท า มคอ 3 มคอ 5 ในระบบ TQF Online และใบรายงานเกรด (กรณีวิชาที่มี
ผู้สอนร่วมให้แนบหน้าบันทึกการจัดส่งข้อมูลและแผนการสอน ในมอค 3 ในรายวิชานั้นด้วย) 

3.2  งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ค าสั่ง หนังสือเชิญต่างๆ 
3.3  ด้านอ่ืน ๆ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ ภาระงานด้านการบริหาร ค าสั่ง หนังสือเชิญต่างๆ 
3.4  งานด้านการวิจัย ดังนี้  

  3.4.1 สัญญาจ้างด าเนินงานวิจัย ทีส่ามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ ต้องมีสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยก าหนดตามระยะเวลาสัญญาทุน ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  3.4.2 บทความวิจัยสามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 (ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 
Center - TCI) สามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ 1 ครั้ง  
  3.4.3 บทความวิจัยสามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 (ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556)  สามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ 2 ครั้ง  
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 ทั้งนี้ ข้อ 3.4.2 , 3.4.3 ให้แนบหลักฐานรับรองวารสารวิชาการ ว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai 
Journal Citation Index Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    
 4. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา  

หมายเหตุ:  
1. บทความวิจัยที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนนั้นจะต้องตีพิมพ์

เผยแพร่ผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มี Peer Review หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/
ระดับชาติที่มี Peer Review ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. หรือวารสารวิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)  

2. ขอส าเนาหนังสือยืนยันสัดส่วนงานวิจัย หรือ บทความวิจัย หรือ สัญญาจ้างด าเนินงานวิจัย 
3. ผลงานด้านการวิจัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม ให้ใช้เบิกภายในภาคเรียนที่ 1  
4. ผลงานด้านวิจัยที่เกิดข้ึนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม ให้ใช้เบิกภายในภาคเรียนที่ 2  
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2. ค่าสอนหลักสูตรนอกเวลาราชการ / โครงการพิเศษ 
       1. เกณฑ์ของผู้ที่จะได้สิทธิการเบิกค่าสอนหลักสูตรนอกเวลาราชการ   

    ผู้มีสิทธิการเบิกค่าสอนหลักสูตรนอกเวลาราชการต้องเป็นพนักงานวิชาการ และมีคุณสมบัติเป็น  
ไปตาม หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2560 มศว และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ตามวิธีการจ่าย
ประกอบด้วย  

   1.1 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ได้ภาระงานไม่น้อยกว่า 35 หน่วยภาระงาน         
ต่อสัปดาห์ 

   1.2 ปฏิบัติงานครบภาระงานหลัก ตามกรอบก าหนดเกณฑ์ภาระงานมาตรฐานวิชาการในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Huris) ในช่วงระยะเวลาที่ท าการสอน (ยกเว้นคณบดี) ประกอบด้วย 

  1.2.1 งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต 
                  1.2.2 ผลงานด้านการวิจัย  

   1.2.3 งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หรือ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ ภาระงาน 
ด้านการบริหาร 
 1.3 มีงานสอนที่ปรากฏตามตารางสอน และการบันทึกผลการเรียนในระบบลงทะเบียนผลการเรียน 
(Supreme 2004) และในระบบ Huris ที่เกินหน่วยชั่วโมงท่ีต้องท าการสอนในหนึ่งภาคเรียน 

2. การค านวณหน่วยชั่วโมง 
   2.1 การสอนหนึ่งหน่วยชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที 
   2.2 การสอนภาคทฤษฏี 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยชั่วโมง 

      2.3 การสอนภาคปฏิบัติทางพลศึกษาหรือการคุมฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.5
หน่วยชั่วโมง 
 3. ให้จ่ายค่าสอนเกินภาระงานได้ ตั้งแต่หน่วยชั่วโมงสอนที่ 1 เมื่อปฏิบัติงานได้ตามภาระงาน ไม่น้อย
กว่า 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ ตามเกณฑ์ภาระงานที่ส่วนงานก าหนด 

4. จ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ไม่เกิน 15 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน 
5. กรณีเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนหรือศึกษาดูงานช่วงเวลาใด ไม่สามารถน าช่วงเวลานั้นมารวมเป็น

ชั่วโมงสอนเพื่อค านวณ 
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 6. อัตราค่าสอนเกินภาระงานสอนของคณะพลศึกษา   
6.1 หน่วยชั่วโมงท่ีสอนเกินหน่วยที่ 1-15 ต่อสัปดาห์ ให้ใช้อัตราการเบิกจ่าย ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

 
ระดับ 

อัตราต่อหน่วยช่ัวโมง นอกเวลาราชการ 

สอนเป็นภาษาไทย สอนเป็นภาษาต่างประเทศ           
ระดับปริญญาโท   

จ านวนน้อยกว่า 3 คน  ไม่ให้เบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน 

จ านวนนิสิต 3-10 คน 500 บาท 700 บาท 

จ านวนนิสิต 11-20 คน 600 บาท 800 บาท 

จ านวนนิสิต 21 คน ขึ้นไป 700 บาท 900 บาท 

ระดับปริญญาเอก   

จ านวนน้อยกว่า 3 คน 300 บาท - 

จ านวนนิสิต 3-5 คน 500 บาท 700 บาท 

จ านวนนิสิต 6-10 คน 600 บาท 800 บาท 

จ านวนนิสิต 11 คน ขึ้นไป 700 บาท 900 บาท 

 

หมายเหตุ : การเบิกจ่ายเงินค่าสอนทั้งหมดให้เป็นไปตามกรอบวงเงินของแต่ละรายวิชา 
1. กรณีสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีเพ่ือเป็นการปรับพื้นฐานให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท หรือ ปริญญา

เอก ไม่อนุมัติให้ผู้สอนเบิกค่าสอนเกินภาระงาน 
2. กรณีนิสิตระดับปริญญาเอกลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท (รหัสตัวแรกเป็นเลข 5)              

ให้ผู้สอนเบิกค่าสอนเกินภาระงานในระดับปริญญาโท 
3. กรณีสอนเป็นทีม ระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งสัดส่วนการสอนชัดเจน หรือ เข้าสอนร่วมกันทุกครั้ง 

ตาม มคอ.3 ขอให้อาจารย์เบิกค่าสอนเกินภาระงาน โดยยึดตามกรอบวงเงิน 
4. กรณีสอนรายวิชา การศึกษาอิสระ โครงงานพิเศษ หัวข้อพิเศษ สัมมนาเรื่องพิเศษ หรือมีชื่อเรียกอย่าง      

อ่ืน ๆ เทียบเท่าให้ผู้สอนเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าสอนที่ก าหนดทุกระดับ  
5. กรณีจ่ายเงินค่าสอนให้อาจารย์พิเศษช่วงเวลาใด ให้งดจ่ายค่าสอนให้แก่อาจารย์ประจ าที่ต้องสอนใน

ช่วงเวลานั้น 
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วิธีการขอเบิกสอนเกินภาระงาน  
1. แบบแสดงรายละเอียดการสอนเกินภาระงาน 
2. แบบสรุปภาระงานจากระบบ Huris 
3. หลักฐานที่แสดงว่ามีภาระงานหลักครบทั้ง 3 ด้าน (ยกเว้นคณบดีไม่ต้องมีภาระงานหลักครบทั้ง         

3 ด้าน ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ที่ให้ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา) 
3.1 งานด้านการสอนและพัฒนานิสิต หลักฐานที่ส่งได้แก่ ตารางสอนจาก supreme2004 และ 

หน้าบันทึกการจัดส่งข้อมูลการจัดท า มคอ 3 มคอ 5 ในระบบ TQF Online และใบรายงานเกรด (กรณีวิชาที่มี
ผู้สอนร่วมให้แนบหน้าบันทึกการจัดส่งข้อมูลและแผนการสอน ในมอค 3 ในรายวิชานั้นด้วย) 

3.2  งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ค าสั่ง หนังสือเชิญต่างๆ 
3.3  ด้านอื่น ๆ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ ภาระงานด้านการบริหาร ค าสั่ง หนังสือเชิญต่างๆ 
3.4  ด้านงานการวิจัย ดังนี้   

  3.4.1 สัญญาจ้างด าเนินงานวิจัย ที่สามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ ต้องมีสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยก าหนดตามระยะเวลาสัญญาทุน ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  3.4.2 บทความวิจัยสามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 (ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index 
Center - TCI) สามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ 1 ครั้ง  
    3.4.3 บทความวิจัยสามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ ต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 (ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556)  สามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ 2 ครั้ง  
 ทั้งนี้ ข้อ 3.4.2 , 3.4.3 ให้แนบหลักฐานรับรองวารสารวิชาการ ว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai 
Journal Citation Index Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    
 4. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา  

หมายเหตุ:  
1. บทความวิจัยที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนนั้นจะต้องตีพิมพ์

เผยแพร่ผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มี Peer Review หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/
ระดับชาติที่มี Peer Review ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)  

2. ขอส าเนาหนังสือยืนยันสัดส่วนงานวิจัย หรือ บทความวิจัย หรือ สัญญาจ้างด าเนินงานวิจัย 
3. ผลงานด้านการวิจัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม ให้ใช้เบิกภายในภาคเรียนที่ 1                   
4. ผลงานด้านวิจัยที่เกิดข้ึนตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม ให้ใช้เบิกภายในภาคเรียนที่ 2                              


