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1. ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
 

    

หลักสูตร  

หลักสูตรประชุมพิจารณา

เลอืกอาจารย์พเิศษ

(รายวชิา)  

 
ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

นักวชิาการศึกษา  

1. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

2. ทำบันทึกข้อความขอ

อนุมัตแิต่งต้ังอาจารย์

พเิศษ 

 

1. ประวัตอิาจารย์พิเศษ 

2. ขออนุมัติแต่งตัง้

อาจารย์พเิศษ(ว.101) 

3. คำสั่งแต่งตัง้(ว.102) 

4. มคอ.3 จาก 

https://tqf.up.ac.th/ 

(ว.103) 

ก่อนเชญิ

อาจารย์

พเิศษมาสอน 

1 เดอืน 

กองบริการ

การศึกษา 

                                ไมผ่่าน 

 

 

 

ผ่าน 

ตรวจสอบแบบฟอร์ม

คำสั่ง 
 2 วัน 

กองบริการ

การศึกษา 
 เสนอลงนาม  1 วัน 

กองบริการ

การศึกษา 
 

กองบริการการศกึษาส่ง
เอกสารคืนคณะ(ฉบับจรงิ) 

บันทึกข้อความพร้อม

คำสั่งที่ลงนามแล้ว 
1 วัน 

นักวชิาการศึกษา  

นักวชิาการศึกษารบัคืน
คำสั่งที่ลงนามแลว้ (ฉบับ

จรงิ) 

บันทึกข้อความพร้อม

คำสั่งที่ลงนามแล้ว 
1 ช่ัวโมง 

บุคลากร  

บุคลากรคณะขอเลขคำสัง่

แต่งต้ังอาจารย์พเิศษจาก

งานกองการเจ้าหนา้ที ่

 1 ช่ัวโมง 

     

อธิการบดีลงนาม 

สิน้สุด 

แต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ 

กองบริการ

การศึกษา

สาขา/อาจารย์ แจง้ความ

ประสงคเ์ชิญอาจารยพ์เิศษ 

เร่ิมตน้ 

ส่งเอกสารคืนคณะ 

รบัคืนคำสั่งที่ลงนาม 

ออกเลกค าสั่ง 

https://tqf.up.ac.th/
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2. ขั้นตอนขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอน 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
 

    

หลักสูตร  

1. แจ้งวันเวลาท่ี อ.พเิศษ

มาสอน รายละเอยีด

การเดินทาง สถานท่ีพัก  

2. ประมาณการค่าใช้

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง

มาสอนของอาจารย์

พเิศษ 

 1 วัน 

นักวชิาการศึกษา  

1.  ทำหนังสอืเชญิอาจารย์

พเิศษถึงตน้สังกัด  

(ว.104) 

2. ทำหนังสอืเชญิอาจารย์

พเิศษ (ว.105) 

มคอ.3 3 ชั่วโมง 

นักวชิาการศึกษา  

ทำบันทึกข้อความขอ

อนุมัตคิ่าใชจ้่ายในการ

เดินทางมาสอน (ว.106) 

แนบหนังสือเชญิ

อาจารย์พเิศษ 
1 ช่ัวโมง 

นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 

                                ไมผ่่าน 

 

 

 

ผ่าน 

1. ตรวจสอบข้อมูล 

2. ตัดงบประมาณ 
 1 วัน 

นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 
 เสนอลงนาม  1 วัน 

     

คณบดี/รกัษาการลงนาม 

ตรวจสอบ

ขอ้ม 

สิน้สุด 

แจ้งรายละเอยีดค่าใช้จา่ยใน

การเดินทางมาสอน 

เชิญอาจารยพ์ิเศษ 

เร่ิมตน้ 

ขออนุมัติค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางมาสอน 



 

3. ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงตารางสอน 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
 

    

นักวชิาการศึกษา  

1. ตรวจสอบข้อมูล

ตารางสอนในระบบ 

REG 

2. ตรวจสอบห้องเรียน 

www.reg.up.ac.th 20 นาที 

นักวชิาการศึกษา  

ทำบันทึกข้อความขอ

เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ใน

การเดินทางมาสอนของ

อาจารย์พเิศษ (ว.107) 

ตารางสอนอาจารย์ใน

www.reg.up.ac.th 
1 ชั่วโมง 

นักวชิาการศึกษา  เสนอลงนาม  1 ชั่วโมง 

     

 

  

ตรวจสอบข้อมูลตารางสอน 

ขอเปลี่ยนแปลงวนั เวลา  

คณบดี/รกัษาการลงนาม 

สิน้สุด 

เร่ิมตน้ 

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


 

4. เอกสารการเบิกจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีำเนนิการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
 

    

นักวชิาการศึกษา  

1. เตรียมใบเบิกค่า

เดินทาง  

2. เตรียมใบเบิกค่าตอบ 

แทนการสอน  

 
ก่อนการสอน 

1 วัน 

หลักสูตร  

1. หลักสูตรนำเอกสาร

จากนักวชิาการศึกษา

ให้อาจารย์พเิศษลงนาม 

2. ตรวจสอบว่าลงนาม

ครบทุกช่องหรือไม่ 

1. ใบเบิกค่าเดินทาง(ว.108)  

2. ใบเบิกค่าตอบแทนการ

สอน(ว.109) 

3. FOLIO 

4. ตัว๋เคร่ืองบิน/ใบรับรอง

แทนใบเสร็จรับเงิน(กรณี

รถยนต์ส่วนบุคคล) 

1 วัน 

นักวชิาการศึกษา  

1. ตรวจสอบเอกสาร

การเงิน 

2. ประกอบเอกสารเพื่อ

เบิกจ่าย 

1. ตารางสอนอาจารย์

ประจำรายวชิา (ว.110) 

www.reg.up.ac.th  

คำสัง่แต่งตัง้อาจารย์พิเศษ 

3. หนา้ลงทะเบียนใน 

(ว.111)www.reg.up.ac.th  

1 วัน 

การเงิน 

                                ไมผ่่าน 

 

 

ผ่าน 

ตรวจสอบเอกสาร  

2 วัน 

การเงิน  

เสนอลงนาม  

1 วัน 

กองคลงั 
 

                                ไมผ่่าน 

 

 

ผ่าน 

ตรวจสอบเอกสาร  

1 สัปดาห์ 

     

ใบเบิกค่าเดนิทาง/ใบ

เบิกคา่ตอบแทนการ

สอน 

รวบรวมเอกสารการ

เบิกจา่ย 

คณบดี/รกัษาการลง

นาม 

การเงิน

การศกึษ

สิน้สุด 

เริ่มต้น 

ตรวจเอกสาร 

กองคลงั 

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


 

                                              

                                 บันทึกขอ้ความ             
หน่วยงาน   คณะวทิยาศาสตร์  โทร  ๑๗๑๕ 

ท่ี  อว ๗๓๒๑/        วันท่ี    

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

เรียน   อธิการบดี 
 

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

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

  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ     

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

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

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

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

หนา้ที ่  ๑. ดำเนนิการสอนในรายวิชาที่รับผดิชอบอย่างมปีระสิทธิภาพ     

 ๒. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ จะขอบคุณยิ่ง  

 

                                            

 

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

                             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ว.101 



 

 

 

 

  

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

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

  เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมครั้ งที่  ๖๕  (๑๖ /๒๕๕๖) เมื่ อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึ งแต่ งตั้ งอาจารย์พิ เศษ  

คณะวทิยาศาสตร์ ประจำภาคการศกึษา……….. ปีการศกึษา ……………….. ดังต่อไปนี ้

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา……………. 

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

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

๑. ดำเนินการสอนในรายวิชาที่รับผดิชอบอย่างมปีระสิทธิภาพ    

๒. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อนึ่ง การเบิกค่าใช้จ่ายให้เบิกจากงบประมาณรายได้  คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

………………. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 

ทั้งนี ้ตั้งแตภ่าคการศกึษา.............ปีการศกึษา ................... 
 

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

 

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว.102 



 

 

ประวัติและผลงานวิชาการอาจารย์พิเศษ   

 

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

Name : ……………………………………………………………………. 

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

หน่วยงาน : ……………………………………………………... 

ตำแหน่ง : …………………………………………………..… 

ตำแหน่งบริหาร : ……………………………………….. 

เบอร์โทรฯที่งาน : ……………………………………….. 

Email : ………………………………………..……………………….. 

 

ประวัติการศึกษา 

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

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

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

 

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 

 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

ที่ อว ๗๓๒๑/             คณะวิทยาศาสตร์ 

             ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  

                                                                                           จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

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

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

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

 

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

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

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

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

   คณ ะวิท ยาศาส ตร์  ได้ พิ จ ารณ าเห็ น ว่ าท่ าน เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้  ค วามส าม ารถ                 

และมีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี  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 



 

 

 

 

 

ที่ อว ๗๓๒๑/               คณะวทิยาศาสตร์  

                ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  

                       จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 

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

เรื่อง   ขอเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

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

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

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

ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

.............ช้ันปีที่........ ในรายวิชา ....................... เพื่อ........................................................................  

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

   คณ ะวิทยาศาสตร์  ได้พิ จารณ าเห็นว่าท่ านเป็นผู้ที่ มี ความรู้  ความสามารถ                 

และมีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านทำการสอน ให้กับ

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

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเป็นอาจารย์พิเศษ  
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์ งานธุรการ   

โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ต่อ ๑๗๑๓  

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖ 
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                              บันทึกข้อความ             
หน่วยงาน     คณะวทิยาศาสตร์  โทร  1715 

ท่ี  อว 7321/        วันท่ี                    

เรื่อง  ขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอนของอาจารย์พิเศษ  
 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 ตามที่ ส าขาวิชา .......... คณ ะวิทยาศาสตร์   ได้ เปิ ด ให้ มี ก ารเรียนการสอน

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

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

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

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

คณะวิทยาศาสตร์  จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอนของอาจารย์พิเศษ  รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น   ...............   บาท(...............บาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการศึกษา  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/               วันท่ี         

เรื่อง  ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และหอ้งเรียน  

 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

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

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

เพื่ อ ให้ การจั ดการเรี ยนการสอน เป็ น ไปด้ วยความ เรี ยบร้ อย  และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 

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 ตั้งแต่วันที่ ............. 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…… …........................................…………..……… 

 

 

                                                                  
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว 

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. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผูข้อรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผูร้ับเงินและวันเดือน

ปีที่รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติ

ยืมเงนิด้วย 

3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงินมิต้องลงลายมอืชื่อในช่องผูร้ับเงิน 

ทั้งนี ้ให้ผู้มสีิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  
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ส่วนท่ี 2  



 

 

      
UP_FIN 12 V.3 

 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

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

 
 

     

ลำ
ดับ

ที่ 

วัน เดือน ป ี รายละเอียดการจ่าย จำนวน หน่วยละ รวมเงิน หมายเหต ุ

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

รวมท้ังสิ้น      

       

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

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

 

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

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

 
ข้าพเจ้ายินดีให้ดำเนินการตามระเบียบหรอืประกาศของมหาวิทยาลยั      

 

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

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

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

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 …………………………   

                      

 


