
ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน  ภาคปกติ 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555 

ตัวอย่าง 
 

ชื่อ  นายสอนดี   นามสกุล  ตรงเวลา     
สาขาวิชา  การตลาด           ตําแหน่ง    อาจารย ์      

 
ส่วนที่  1.  ข้อมูลจริงตามตารางสอน 

เวลา ลําดับ
ที ่ ชื่อวิชาที่สอน กลุ่ม วันที่สอน (จ-ส) ทฤษฎี ปฏิบัติ 

จํานวน
ชั่วโมง 

1 การตลาดระหว่างประเทศ 3 จันทร์ 09.00-12.00  3 
2 การภาษีอากร 1 จันทร์ 13.00-16.00  3 
3 การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน 1 อังคาร 13.00-15.00 15.00-17.00 4 
4 การเขียนโปรแกรมแบบพลวัติ 2 พุธ 13.00-16.00  3 
5 การปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบพลวัติ 2 พุธ  16.00-18.00 2 
6 โครงการวิจยัระดับปริญญาตรี 1 พฤหสั  13.00-19.00 6 
       

รวมจํานวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ 11 10 21 
 
ส่วนที่ 2.  รายละเอียดขอเบิกค่าสอน 

 
ให้นับจํานวนชัว่โมงสอนในแต่ละเดือน และลงรายการในตารางข้างล่างน้ี 

จํานวนชั่วโมงสอนจริง รวม เดือน  ทฤษฏี ปฏิบัติ จํานวนชั่วโมง หมายเหตุ 

11 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 55 (3 สัปดาห์) 33 30 63  
2 ก.ค. – 28 ก.ค. 55 (4 สัปดาห์) 44 40 84  
10 ส.ค. – 1 ก.ย. 55 (3 สัปดาห์) 33 30 63  
2 ก.ย. – 29 ก.ย. 55 (4 สัปดาห์) 44 40 84  
30 ก.ย. – 5 ต.ค. 55 (1 สัปดาห์) 11 10 21  
 รวม 312  

หัก ภาระงานสอน 150 ชั่วโมง  
คงเหลือเบิกได้ตามจริง  
(ไม่เกิน 90 ชั่วโมง) 90 ชั่วโมง  
คูณ อัตราชั่วโมงละ 400 บาท  
จํานวนเงินที่เบิกทั้งสิ้น 36,000 บาท  

(ตัวอักษร) .......(สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)........... 
 
  

ลงชือ่  ผู้สอน 
( นายสอนดี  ตรงเวลา ) 

ตําแหน่ง อาจารย์ระดับ 7  
วันที่ 15  สงิหาคม  2555  

 
***หมายเหตุ 1. ลงลายมือชื่อกํากับไว้ ณ รายการที่มีการแก้ไขทุกครั้ง 

            2. โหลดภาระงานสอน  - หน.ภาควิชา  ภาระงานสอน 90 ชั่วโมง 
                                   -  ผช.คณบดี   หน.สาขาวิชา และ หน.งาน  ภาระงานสอน  105 ชั่วโมง 
                                         -  อาจารย์ผู้สอน ภาระงานสอน 150 ชั่วโมง 



  
 
  
 

ส่วนที่  1.  ข้อมูลจริงตามตารางสอน 
เวลา ลําดับ

ที ่ ชื่อวิชาที่สอน กลุ่ม วันที่สอน (จ-ส) ทฤษฎี ปฏิบัติ 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 การตลาดระหว่างประเทศ 3 จันทร์ 09.00-12.00  3 
2 การภาษีอากร 1 จันทร์ 13.00-16.00  3 
3 การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน 1 อังคาร 13.00-15.00 15.00-17.00 4 
4 การเขียนโปรแกรมแบบพลวัติ 2 พุธ 13.00-16.00  3 
5 การปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบพลวัติ 2 พุธ  16.00-18.00 2 
6 โครงการวิจยัระดับปริญญาตรี 1 พฤหสั  13.00-19.00 6 
       

รวมจํานวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ 11 10 21 
 
คําอธิบาย 
 ใหอาจารยลงขอมูลตามตารางสอนจริง และคํานวณช่ัวโมงตอสัปดาห          
 

 ส่วนที ่2.  รายละเอยีดขอเบิกค่าสอน 
 

ให้นับจํานวนชัว่โมงสอนในแต่ละเดือน และลงรายการในตารางข้างล่างน้ี 
จํานวนชั่วโมงสอนจริง รวม เดือน  ทฤษฏี ปฏิบัติ จํานวนชั่วโมง หมายเหตุ 

11 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 55 (3 สัปดาห์) 33 30 63  
2 ก.ค. – 28 ก.ค. 55 (4 สัปดาห์) 44 40 84  
10 ส.ค. – 1 ก.ย. 55 (3 สัปดาห์) 33 30 63  
2 ก.ย. – 29 ก.ย. 55 (4 สัปดาห์) 44 40 84  
30 ก.ย. – 5 ต.ค. 55 (1 สัปดาห์) 11 10 21  

รวม   312  

หัก ภาระงานสอน 150 ชั่วโมง  
คงเหลือเบิกได้ตามจริง  
(ไม่เกิน 90 ชั่วโมง) 90 ชั่วโมง  
คูณ อัตราชั่วโมงละ 400 บาท  
จํานวนเงินที่เบิกทั้งสิ้น 36,000 บาท  

คําอธิบาย 
- กรอกชั่วโมงสอน แตละเดือนลงในชองจํานวนชั่วโมงสอนจริง   

วิธีที่ 1   ระหวางวันที่ 11 มิ.ย. – 30 มิ.ย. นําชั่วโมงตอสัปดาห คูณ จํานวนสัปดาหในเดือนนั้นไดเลย   
    เชน   11 ชัว่โมง x 3 สัปดาห  = 33 

            วิธีที่ 2   ระหวางวันที่ 11 มิ.ย. – 30 มิ.ย. ใหนับชั่วโมงสอนจริงในชวงเดือนนั้นรวมกันและใสในชองทฤษฎีไดเลย 
-     ในกรณีที่ไมมีเอกสารหลักฐาน ใบลา ใบชดเชย ใบแลกเปลี่ยน และอืน่ๆ ซึ่งถือวาไมตองการเบิกในชั่วโมงนัน้ 

 ใหหัก จํานวนชั่วโมงออก เชน ไมเบิก 1 คาบวิชา = 33 – 3 ก็จะเหลือเบิก 30 ชั่วโมง 
- ในกรณีที่ ชวงเวลาเดือนที่กําหนดใหนัน้ มีการงดสอน และไปชดเชยในชวงเวลาเดือนอื่น  ใหนับวันสอนชดเชยรวม

กับชวงเวลาเดือนนัน้ไดเลย 

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรม 


