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คำนำ 

 

คู่มือการแต่งตั ้งอาจารย์พิเศษและเอกสารเบิกจ่ายอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ  ในดำเนินการแต่งตั้ง

อาจารย์อาจารย์พิเศษ  คู่มือการดำเนินการหลักสูตรนี้ประกอบด้วย แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ขออนุมัติ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาสอน เปลี่ยนแปลงตารางสอน และเอกสารการเบิกจ่าย 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการดำเนินการหลักสูตรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์

ต่อคณะ/หลักสูตร ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

งานวิชาการศกึษา 
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บทที่ 1 บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน แต่ละหลักสูตรได้เชิญอาจารย์พิเศษมาสอน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เพื่อ

มุมมองการเรียนรูท้ี่แปลกใหม่แก่นิสิตในระดับต่างๆ  

งานวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและดำเนินการด้านเอกสารเบิกจ่าย 

ดังนั้นจึงต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนนิการมาสอนของอาจารย์พิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 

1. เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดง ถึงขั้นตอนการแต่งตั้ง

อาจารย์พิเศษ 

2. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู ้ปฏิบัติให้สามารถทำงานได้อย่าง ถูกต้องตามขั้นตอน  

ไม่ผดิพลาด และมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบ

เรียบร้อย 

 

ขอบเขตการจัดทำคู่มือ 

 ครอบคลุม ขัน้ตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ขออนุมัติค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาสอน 

เปลี่ยนแปลงตารางสอน และเอกสารการเบิกจ่าย 

 

นิยาม/คำจำกัดความ 

 หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ 

 คณะ  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

1. งานวิชาการ 

1.1 งานหลักสูตร 

- ดำเนนิการด้านการเปิด ปิด และปรับปรุงหลักสูตร 

- เพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนนิหลักสูตร 

- ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 งานทะเบียนนิสิต 

- รับคำร้องนิสิต 

- รับเอกสารคาดว่าจะสำเร็จการศกึษา 

- การขอแก้ไขผลการเรียน 

- การส่งผลการเรียน 

- สำรวจรายวิชาเปิดสอน 

- ขอเปิด ปิด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิชา 

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 งานรับเข้าศกึษา 

- สำรวจจำนวนรับนิสิต  

- ออกแนะแนว 

1.4 งานสนับสนุนวิชาการ 

- รับข้อสอบ จัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบ ขนข้อสอบ ทำลายข้อสอบ และแจง้จุดรับ-คืนขอ้สอบ 

- อาจารย์พิเศษ 

- ฝกึงาน  สหกิจศกึษา  

- รับเล่มการศกึษาอิสระ 

- สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีอาจารย์ขอแก้ไขผลการเรียน/ส่งผลการเรียนล่าช้า/ไม่คุมสอบ 

1.5 งานบัณฑิตศกึษา 

- ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์บัณฑติศกึษา 

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานพินธ์ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

- ตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์ 
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2. งานโครงการในแผนปฏิบัติการ 

2.1 เลขานุการโครงการในแผนปฏิบัติการ 

2.2 ประสานงานในการดำเนินงานเกี่ยวโครงการในแผนปฏิบัติงาน 

2.3 ดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 

2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพ ฯ 

3.2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ  

3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ หลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน การให้คำปรึกษา และการ

แก้ไขปัญหา 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 โครงสรา้งการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งโครงสรา้งใหญ่ เป็น 2 ส่วนงาน คอื ส่วน

สำนักงาน และส่วนหลักสูตร ดังนี้ 
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บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 

และวิจัย 

 

วิธีการปฏิบัติงาน 

งานวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและดำเนินการด้านเอกสารเบิกจ่าย ดังนั้น

จงึตอ้งมแีนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

มาสอนของอาจารย์พิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการต่างๆ 

  

ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

1. จะต้องศกึษาแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ การเบิกจ่าย  

2. การเชญิอาจารย์พิเศษมาสอน ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2558 
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บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงาน 

 

การเชญิอาจารย์พิเศษและเอกสารเบิกจ่ายอาจารย์พิเศษ มขีั้นตอนดังนี้ 

1. ขัน้ตอนการแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ  

2. ขัน้ตอนขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอน  

3. ขัน้ตอนเปลี่ยนแปลงตารางสอน  

4. เอกสารการเบิกจ่าย  

 

ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

ก่อนเปิด

ภาค

การศึกษา 

 
หลักสูตรประชุมพิจารณา

เลอืกอาจารย์พเิศษ(รายวชิา)  
หลักสูตร 

1. ประวัต ิ

2. รายวชิา(มคอ.3) 

2 วัน 

 

1. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ทำบันทึกข้อความขออนุมัติ

แต่งต้ังอาจารย์พเิศษ 

งานวชิาการ 

1. ประวัตอิาจารย์พิเศษ 

2. ขออนุมัติแต่งตัง้อาจารย์

พเิศษ(ว.101) 

3. คำสั่งแต่งตัง้(ว.102) 

มคอ.3 จาก 

https://tqf.up.ac.th/ (ว.103) 

ก่อนเชญิ

อาจารย์

พเิศษมา

สอน 1 

เดอืน 

    ไม่ผา่น 

 

 

 

                             ผ่าน 

ตรวจสอบแบบฟอร์มคำสั่ง 
กองบริการ

การศึกษา 
 

 

 

 

 

z   

สาขา/อาจารย์ แจง้ความ

ประสงคเ์ชิญอาจารยพ์เิศษ 

เร่ิมตน้ 

แต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ 

กองบริการ

การศึกษา

A 

https://tqf.up.ac.th/
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ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

   

2 วัน 

        ไมผ่่าน 

 

 

                            ผ่าน 

อธิการบดีลงนามค าสั่ง 
กองบริการ

การศึกษา 
 

1 วัน 

 
กองบริการการศกึษาส่ง
เอกสารคืนคณะ(ฉบับจรงิ) 

กองบริการ

การศึกษา 

บันทึกข้อความพร้อมคำสั่งท่ี

ลงนามแล้ว 

1 วัน 

 
นักวชิาการศึกษารบัคืนคำสัง่

ท่ีลงนามแลว้ (ฉบับจรงิ) 
งานวชิาการ 

บันทึกข้อความพร้อมคำสั่งท่ี

ลงนามแล้ว 

1 ช่ัวโมง 

 บุคลากรคณะขอเลขคำสัง่

แต่งต้ังอาจารย์พเิศษจากงาน

กองการเจ้าหนา้ที ่

บุคลากร  

1 วัน 

 

ทำหนังสอืเชญิอาจารย์พเิศษ งานวชิาการ 

1. ทำหนังสอืเชญิอาจารย์

พเิศษถึงตน้สังกัด (ว.104) 

2. ทำหนังสอืเชญิอาจารย์

พเิศษ (ว.105) 

 
 

   

 

 

อธิการบด ี

ส่งเอกสารคืนคณะ 

รบัคืนคำสั่งที่ลงนาม 

ออกเลกค าสั่ง 

เชิญอาจารยพ์ิเศษ 

สิน้สุด 

A 
คณะรบัคืนแกไ้ข 
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ขั้นตอนขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอน 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
   

1 วัน 

 1. แจ้งวันเวลาท่ี อ.พเิศษมา

สอน รายละเอยีดการ

เดินทาง สถานท่ีพัก  

2. ประมาณการค่าใช้

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง

มาสอนของอาจารย์พเิศษ 

หลักสูตร  

2 ชั่วโมง  ตรวจสอบงบประมาณ 

1. งานวชิาการ 

2. นักวเิคราะห์

นโยบายและ

แผน 

 

3 ชั่วโมง 

 ขออนุมัติค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางมาสอนโดยนับวัน

เดินทางร่วมดว้ย 
 

งานวชิาการ 

 
แนบหนังสือเชญิอาจารย์พเิศษ 

1 วัน 

                                 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบข้อมูล 

2. ตัดงบประมาณ 

นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 
 

1 วัน  คณบดีอนุมัติ 
นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 
 

     

 

  

เร่ิมตน้ 

แจ้งรายละเอยีดค่าใช้จา่ยใน

การเดินทางมาสอน 

สิน้สุด 

ขออนุมัติค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางมาสอน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตัดงบประมาณ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

คณบดี 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบงบ

ประมารณ
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ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงตารางสอน 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

20 นาที  

1. ตรวจสอบข้อมูล

ตารางสอนในระบบ 

REG 

2. ตรวจสอบห้องเรียน 

นักวชิาการศึกษา www.reg.up.ac.th 

1 ช่ัวโมง  

ทำบันทึกข้อความขอ

เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ใน

การเดินทางมาสอนของ

อาจารย์พเิศษ  

นักวชิาการศึกษา 
ตารางสอนอาจารย์ใน

www.reg.up.ac.th 

1 ช่ัวโมง  คณบดีอนุมัติ นักวชิาการศึกษา 

บันทึกข้อความขอ

เปลี่ยนแปลงวัน เวลา 

ในการเดินทางมาสอน

ของอาจารย์พเิศษ 

     

 

  

ตรวจสอบข้อมูลตารางสอน 

ขอเปล่ียนแปลงวนั เวลา  

คณบดี

อนุมัติ

สิน้สุด 

เร่ิมตน้ 

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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เอกสารการเบิกจ่าย  

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 

   

ก่อนการสอน 

1 วัน 

 1. เตรียมใบเบิกค่า

เดินทาง  

2. เตรียมใบเบิกค่าตอบ 

แทนการสอน  

งานวชิาการ  

1 วัน  1. หลักสูตรนำเอกสาร

จากนักวิชาการศึกษา

ให้อาจารย์พเิศษลงนาม 

2. ตรวจสอบว่าลงนาม

ครบทุกช่องหรือไม่ 

1. หลักสูตร 

2. งานวชิาการ 

1. ใบเบิกค่าเดินทาง(ว.108)  

2. ใบเบิกค่าตอบแทนการสอน(ว.109) 

3. FOLIO 

4. ตัว๋เคร่ืองบิน/ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน(กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 

1 วัน  

 

 

                            

1. ตรวจสอบเอกสาร

การเงิน 

2. ประกอบเอกสารเพื่อ

เบิกจ่าย 

งานวชิาการ 1. ตารางสอนอาจารย์ประจำรายวชิา 

(ว.110) 

www.reg.up.ac.th  

คำสัง่แต่งตัง้อาจารย์พิเศษ 

3. หนา้ลงทะเบียนใน 

(ว.111)www.reg.up.ac.th  

2 วัน                                  

 

 

ตรวจสอบเอกสาร การเงิน  

1 วัน  คณบดีอนมุตั ิ
 

การเงิน  

1 สัปดาห์                                  ตรวจสอบเอกสาร กองคลงั 
 

 

     

 

เริ่มต้น 

ใบเบิกค่าเดนิทาง/ใบ

เบิกคา่ตอบแทนการ

สอน 

สิน้สุด 

รวบรวมเอกสาร 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบ

เอกสาร

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

การเงิน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

คณบด ี

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

กองคลัง 

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 

 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การแก้ไขมาตราในคำสั่งแต่งตัง้ 

2. อาจารย์พิเศษเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางมาสอน 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 

1. ตรวจสอบมาตราในคำสั่งแต่งตัง้กับงานบุคลากร 

 

ข้อเสนอแนะ 

- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ระเบียบการเบกิจ่าย 
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18 
 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
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ภาคผนวก ข แบบฟอร์มการดำเนนิงาน 
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                                 บันทึกขอ้ความ             
หน่วยงาน   คณะวิทยาศาสตร์  โทร  ๑๗๑๕ 

ที่  อว ๗๓๒๑.๐๒/       วันท่ี    

เรื่อง  ขออนุมัตคิำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  ประจำภาคการศกึษา.............. ปีการศกึษา ...................   
 

เรียน   อธิการบดี 
 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา  รายวิชา ............... 

ให้แก่นิสติระดับปริญญาตรี ในภาคการศกึษา.................. ปีการศกึษา ........................ นั้น 
 

  เพื ่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ     

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา........... 

ปีการศกึษา .................  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่ออาจารย์พิเศษ.................................................  

อาจารย์พิเศษสาขา.................... 
 
    

หนา้ที ่  ๑. ดำเนนิการสอนในรายวิชาที่รับผดิชอบอย่างมปีระสิทธิภาพ     

 ๒. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ จะขอบคุณยิ่ง  

 

                                            

 

   (...........................................................) 

                             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ .................. /..................... 

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจำภาคการศึกษา.......... ปีการศึกษา …………………. 
..................................................................... 

  เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประช ุมคร ั ้งท ี ่  ๖๕ (๑๖/๒๕๕๖) เม ื ่อว ันท ี ่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ ึงแต ่งต ั ้งอาจารย ์พ ิ เศษ  

คณะวทิยาศาสตร์ ประจำภาคการศกึษา……….. ปีการศกึษา ……………….. ดังต่อไปนี้ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา……………. 

 ชื่ออาจารย์พิเศษ................................................. 

         รายวิชา ............................................................... 
          
  หน้าที่   

๑. ดำเนินการสอนในรายวิชาที่รับผดิชอบอย่างมปีระสิทธิภาพ    

๒. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อนึ่ง การเบิกค่าใชจ้่ายใหเ้บิกจากงบประมาณรายได้  คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

………………. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ภาคการศกึษา.............ปีการศกึษา ................... 
 

สั่ง ณ วันที่          กรกฎาคม  พ.ศ.  ................... 
 

 

(..........................................................) 

ว.102 



31 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประวัติและผลงานวิชาการอาจารย์พิเศษ   

 

ชื่อ-นามสกุล : ………………………………………………………. 

Name : ……………………………………………………………………. 

สังกัด : ………………………………………….......................... 

หน่วยงาน : ……………………………………………………... 

ตำแหน่ง : …………………………………………………..… 

ตำแหน่งบริหาร : ……………………………………….. 

เบอร์โทรฯที่งาน : ……………………………………….. 

Email : ………………………………………..……………………….. 

 

ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี …………………………………….. มหาวิทยาลัย………………………………. 

- ปริญญาโท …………………………………….. มหาวิทยาลัย………………………………. 

- ปริญญาเอก ……………………………………..  มหาวิทยาลัย………………………………. 

 

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
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ที่ อว ๗๓๒๑/               คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

      ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  

                                                                                             จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

                     ............................................ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

เรยีน   ...................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดของรายวิชา .............................................. 
 

   ด้วยในภาคการศึกษา........... ปีการศึกษา ............ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา............. 

ช้ันปีที.่....... ในรายวิชา ....................... เพื่อ.......................................................................................... 
 

   คณะวทิยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ความสามารถ                 และ

มีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณา

อนุญาตให้ ..................... ตำแหน่ง......................... เป็นอาจารย์พิเศษ โดยทำการสอนในระหว่าง

......................................................................................... 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 
 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (......................................................) 

                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์ งานธุรการ   

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ต่อ ๑๗๑๓  

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๔ 

ว.104 
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ที่ อว ๗๓๒๑/               คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

      ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  

                       จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 

                                 ............................................... 
 

เรื่อง   ขอเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

เรียน   ...................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดของรายวิชา ...................................................................... 
 

   ด้วยในภาคการศึกษา........... ปีการศึกษา ............ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

.............ชั้นปีที่........ ในรายวิชา ....................... เพื่อ........................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
 

   คณะวิทยาศาสตร ์ ได ้พ ิจารณาเห ็นว ่าท ่านเป ็นผ ู ้ท ี ่ม ีความร ู ้  ความสามารถ                 

และมีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านทำการสอน ให้กับ

นิสติสาขาวิชา............โดยทำการสอนในระหว่าง.......................................................................... 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเป็นอาจารย์พิเศษ  
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (..................................................) 

                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์ งานธุรการ   

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ต่อ ๑๗๑๓  

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖ 

ว.105 
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                              บันทึกข้อความ             
หน่วยงาน     คณะวทิยาศาสตร์  โทร  1715 

ท่ี  อว 7321.02/       วันท่ี                    

เรื่อง  ขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอนของอาจารย์พิเศษ  
 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 ตามท ี่สาขาว ิชา. . . . . . . . . .  คณะว ิทยาศาสตร ์  ได ้ เป ิดให ้ม ีการเร ียนการสอน

รายวิชา .....................  ในภาคการศึกษา........ ปีการศึกษา .......... ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี โดย

เชิญ ......................... ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา....................................  โดยสอนในระหว่าง

วันที.่..(รวมวันเดินทาง)................................นั้น 
 

  เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชา ....................................เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะวิทยาศาสตร์  จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอนของอาจารย์พิเศษ  รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น   ...............   บาท(...............บาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการศกึษา  แผนงานงานจัด

การศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

................ ดังต่อไปนี้ 
 

  1.  ค่าตอบแทนการสอน    ..........  บาท 

  2.  ค่าที่พัก     ..........  บาท   

  3.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล  ..........  บาท 

       (เลขทะเบียน ...........................) 

       รวมเป็นเงินทั้งสิน้    .........    บาท  
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ จะขอบคุณยิ่ง 

       

 

 

  (.......................................) 

 ประธานหลักสูตร...............................   
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   บันทึกข้อความ 

 

หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์  โทร 1715 

ท่ี  อว 7321.02/              วันท่ี         

เรื่อง  ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และหอ้งเรียน  

 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน………………………. ในภาคการศึกษา

..................ปกีารศกึษา ............นัน้ 
 

เพ ื ่ อให ้การจ ัดการเร ี ยนการสอนเป ็นไปด ้ วยความเร ียบร ้อย และม ีประส ิทธ ิภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลารายวิชา ...................... เนื่องจาก ........................... ตำแหน่ง

...................................... ไม่สามารถมาสอนได้ตามปฏิทินการเรียนการสอนที่กำหนดได้ ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

เวลาเรยีนในรายวิชาดังกล่าว ดังนี้ 

   จากวัน………ที่.........  เวลา ……………………..  ห้อง ………………. 

   เป็นวัน………ที่.........  เวลา ……………………..  ห้อง ………………. 
       

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   จะขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (.......................................) 

 ประธานหลักสูตร...............................   
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ชื่อผู้ยืม………..................................……จำนวนเงิน……...................................………บาท 

สัญญาเงนิยืมเลขท่ี…… …........................................…………..……… 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

                  ที่ทำการ...คณะวิทยาศาสตร์......... 

                                                                            วันที…่…………………….………………..……                              

เรื่อง   ขออนุมัตเิบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 

เรียน   อธิการบดี 

 ตามคำสั่ง/บันทึก ที่..................................................วันที่………...........................…................... 

ได้อนุมัติใหข้้าพเจ้า...... ................................................ตำแหน่ง…....................................................... 

สังกัด………................................……………...พร้อมด้วย.................................………………………….............

เดินทางไปปฏิบัติงาน..... ………………………………………………………………………………………………........................... 

........................................................................................................................................................... 

โดยออกเดินทางจาก บ้านพัก   สำนักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที ่............. เดือน.............. พ.ศ............ 

เวลา  ........... น.  และกลับถึง บ้านพัก  สำนักงานประเทศไทย วันที่ ........... เดือน.............. พ.ศ............

เวลา ......... น. รวมเวลาไปปฏิบัติงานครั้งนี้……...……..…วัน……...................ช่ัวโมง 

 

         ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท…….............................……จำนวน…….…..วัน รวม……….................……...บาท 

เงินเพิ่มพเิศษพนักงานขับรถ ......................................จำนวน……...…วัน รวม…………........……………..บาท 

ค่าพาหนะ..............................................................................................รวม........ ......................บาท 

ค่าเช่าที่พักประเภท………………...……………………..……..………จำนวน…….......…วัน  รวม........................บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่น…………………….....……………………………………………………….……..……     รวม……..….…………….บาท 

                                                                             รวมเงินทั้งสิน้ ………..................…...บาท 

จำนวนเงิน ......................................................…………………………….… 

                       

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง หลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วยนี้  

รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ/ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

 

ลงช่ือ…………………….…….......………......ผู้ขอรับเงิน 

(..................................................................) 

ตำแหน่ง ......................................................                 
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ชื่อผู้ยืม………..................................……จำนวนเงิน……...................................………บาท 

สัญญาเงนิยืมเลขท่ี…… …........................................…………..……… 

 

 

         
                                                         
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว  

เห็นควรให้อนุมัติเบิกจ่ายได้ 

 

ลงช่ือ…………………………………………………. 

     (………………….……………………………) 

ตำแหน่ง………………………………………..………… 

วันท่ี………………………..……..……………….. 

 

อนุมัตใิห้จ่ายได้ 
 
 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………. 

      (……………………………………………..…) 

ตำแหน่ง……………………………………….…………… 

วันท่ี……………………………………………….. 

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   จำนวนเงิน...........................................................บาท                

(..............................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับเงนิ 

(........................................) 

ตำแหน่ง  ....................................................               

วันที่ ..................................................... 

ลงช่ือ.............................................ผู้จ่ายเงนิ 

(........................................) 

ตำแหน่ง  ....................................................               

วันที่ ..................................................... 

หมายเหตุ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................................... 

คำชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใชจ้่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาใน

การเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของ

วันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใชจ้่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมอืชื่อผู้รับเงินและวันเดือน

ปีที่รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนมุัติ

ยืมเงนิด้วย 

3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใชจ้่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงนิมติ้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน 

ทั้งนี ้ให้ผู้มสีิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  
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UP_FIN 12 V.3 

 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

 
ส่วนงาน......................................................... 

 
 

     

ลำ
ดับ

ที่ 

วัน เดือน ป ี รายละเอียดการจ่าย จำนวน หน่วยละ รวมเงิน หมายเหตุ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

รวมท้ังสิ้น      

       

รวมทั้งสิน้ (ตัวอักษร)     ...................................................................................................  
 

 
ข้าพเจ้า……………................……………................……………. ตำแหน่ง........................................... 

 

 
          ขอรับรองว่ารายจ่ายขา้งต้นนีไ้ม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และขา้พเจา้ได้จ่ายไปใน…………………...... 

 
………………(โปรดระบุกจิกรรม/โครงการ/การปฏิบัติงาน)……............….โดยแท ้หากพบว่าขอ้ความข้างต้นไม่เป็นความจรงิ   

 
ข้าพเจ้ายินดีให้ดำเนินการตามระเบียบหรอืประกาศของมหาวิทยาลยั      

 

ลงช่ือ............................................... 

       (........................................) 

ตำแหน่ง  .................................................... 
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    UP_FIN 5 V.3 

แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา   

ระดับ........................................................   หลักสูตร............................................................ 

ลำ
ดับ

ที ่

ชื่อ ตำแหน่ง 

ระยะเวลาที่สอน 

วิชา 

เวลาที่สอน 

สัปดาห ์ วัน เดือน 

ป ี

ภาค ภาค 
รวม 

ที ่ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          รวม เวลาสอน       

เวลาท่ีสอนทฤษฎี   ………………………   ชั่วโมง              อัตราชั่วโมงละ  ………………………   บาท                เป็นเงิน   ………………………  บาท 

เวลาท่ีสอนปฏบัิติ   ………………………   ชั่วโมง              อัตราชั่วโมงละ  ………………………   บาท                เป็นเงิน   ………………………  บาท 

                                                                                                                     จำนวนเงินท่ีขอเบิก    ………………………  บาท 

ผู้ขอเบิก ผู้รับรอง ผู้อนุมัต ิ

ลงช่ือ........................................................ ลงช่ือ........................................................ 

ลงช่ือ

................................................. 

(.......................................................) (.......................................................) (.......................................................) 

ตำแหน่ง............................................................. ตำแหน่ง......................................................... ตำแหน่ง........................................... 

วันท่ี........................................................... วันท่ี.......................................................... วันท่ี.................................................. 

                  

หลักฐานการจ่ายเงิน 

ได้รับเงินค่าตอบแทนการสอนรวมจำนวน............................................................บาท (                                           )  ไวถู้กต้องแลว้ 

ลงช่ือ.............................................................   ลงช่ือ.............................................................   

(                                                                )   (                                                             )   

ผู้รับเงิน   ผู้จ่ายเงิน   
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วันท่ี...........................................................   วันท่ี...........................................................   
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ตารางลงเวลาปฏิบัติงาน   ประจำภาคเรียน......... 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับ...........................................   หลักสูตร.................................................. 

  วัน  เดือน  ป ี เวลา...................   

  
วัน ……... เดอืน….. ป…ี……… 

รหัสวชิา……………………………………………………… หน่วยกิต  ……………..   

  รายวชิา …………………………………………………………………………………………….   

  สัปดาห์ ที ่........... ผู้สอน............................................................   

    (.........................................................)   

      ภาคทฤษฎ ี ห้องเรียน  ………………………………………………         จำนวน  …………….  คน   
      ภาคปฏบัิต ิ กลุ่มเรียน …………………………   

                      

  วัน  เดือน  ป ี เวลา....................   

  
วัน ……... เดอืน….. ป…ี……… 

รหัสวชิา……………………………………………………… หน่วยกิต  ……………..   

  รายวชิา …………………………………………………………………………………………….   

  สัปดาห์ ที ่........... ผู้สอน............................................................   

    (.........................................................)   

      ภาคทฤษฎ ี ห้องเรียน  ………………………………………………         จำนวน  …………….  คน   

      ภาคปฏบัิต ิ กลุ่มเรียน …………………………   

                      

  วัน  เดือน  ป ี เวลา....................   

  
วัน ……... เดอืน….. ป…ี……… 

รหัสวชิา……………………………………………………… หน่วยกิต  ……………..   

  รายวชิา …………………………………………………………………………………………….   

  สัปดาห์ ที ่........... ผู้สอน............................................................   

    (.........................................................)   

      ภาคทฤษฎ ี ห้องเรียน  ………………………………………………         จำนวน  …………….  คน   

      ภาคปฏบัิต ิ กลุ่มเรียน …………………………   

 


