
ผังกระบวนการ/งาน (work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับหลักสูตร ของโรงเรียนการเรือน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ สามารถด าเนินการเบิกค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ ร้อยละของการเบิกค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความถูกต้อง ครบถ้วน และด าเนินการส่งคณะทันตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด (ร้อยละ 100) 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  
ชั่วโมง 

1. จัดท าและตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนตาม
แผนการเรียนใน มคอ.2 ของภาคการศึกษาที่ท าการ
เบิกค่าตอบแทน 
2. ใส่รายละเอียดข้อมูลรายวิชาในแต่ละชั้นปี เช่น 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หนว่ยกิต  
3. ตรวจสอบทุกรายวิชาวา่มีไฟล์มคอ.3 มคอ.5  
(มคอ.7 เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) และเอกสาร
ประกอบการเรียน ครบถว้นหรือไม่  

1. ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัตหิน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี  
(สวท.อรส.01) 
และจัดท าตามระยะเวลา 
ที่โรงเรียนการเรือนก าหนด 
ภายในไม่เกิน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษา 
2. ภาคการศึกษาที่ 2 ให้น าส่ง
หลังการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา รอบ 12 เดือน  
ในเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือน
สิงหาคม โดยให้ไฟล์มคอ.7 
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

1. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าทีอ่าจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกชั้นปี (สวท.อรส.01) 
2. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
3. ค าสั่งแต่งต้ังประธานหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรกึษา พ.ศ. 
2559 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เร่ือง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลกัสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
พ.ศ. 2559 
6. ตารางสอนในภาคศึกษานั้นๆ 
ทุกชั้นป ี

1.เลขานุการ
หลักสูตร 

 
จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรทุกช้ันปี (สวท.อรส.01) 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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1 วัน 
1. ตรวจสอบและรวบรวมไฟล์มคอ.3 มคอ.5  
(มคอ.7 เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) และ
เอกสารประกอบการเรียนใหค้รบตามรายวิชา
ทีเ่ปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ และบันทึก
ข้อมูลลงแผ่น CD 
 
 

1. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5  
(มคอ.7 เฉพาะภาค
การศึกษาท่ี 2)  
และเอกสารประกอบการ
เรียน ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
รายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ 

1. แบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัตหิน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกช้ัน
ปี (สวท.อรส.01) 
2. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.
7 เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) 
และเอกสารประกอบการ
เรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสตูรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ระเบียบมหาวิทยาลยั
สวนดุสติ ว่าด้วย ประธาน
หลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 
2559 
5. ประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนประธาน
หลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
พ.ศ. 2559 
6. ตารางสอนในภาคศึกษา
นั้นๆ ทุกช้ันป ี

1.เลขานุการ
หลักสตูร 
 

รวบรวมไฟล์มคอ.3 มคอ.5  
(มคอ.7 เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2)  

และเอกสารประกอบการเรียน 
 
 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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15 นาที 
1. ใส่รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อ้างอิงตาม
ค าสั่งแต่งต้ังประธานหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2. ใส่จ านวนเงินที่อาจารย์แต่ละทา่นต้องได้รับ ดูจาก
ค าสั่งแต่งต้ังประธานหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยค านวณตามวนัที่อาจารย์
ท างานในภาคการศึกษานั้นๆ 
3. ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นชุดเดิมตั้งแต่
เปิดหลักสูตรมาให้ใส่แค่ 4 ท่าน คนละ 5,000 บาท 
รวมทั้งหมด 20,000 บาท (ยกเว้นประธานหลักสูตร) 
ไม่ต้องท าการเบิกเพราะได้ค่าตอบแทนประธาน
หลักสูตรแล้ว 
4. ถ้ารายชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการ
เปลี่ยนแปลง  
ให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 
   4.1 ดูจากค าสั่งแต่งต้ังประธานหลกัสตูรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตั้งแต่ฉบบัแรกถึงฉบับ
ล่าสุด สังเกตที่ท้ายค าสั่ง ค าวา่ ตั้งแต่วนัที่…. เป็นต้น
ไป ว่ามีท่านใดปฏิบัติงานในช่วงภาคการศึกษาที่ท า
การเบิกจา่ยบา้ง ซ่ึงอาจมีบางท่านอยู่ในคาบช่วงเกี่ยว
ได้เงินไม่เต็มจ านวน 5,000 บาท  
  4.2 น า 5,000 บาท มาหารกับจ านวนวันที่เปิดภาค
การศึกษา-วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษานั้น และคูณด้วยจ านวนวนัที่อาจารย์
ปฏิบัติงานจริง  

   
 

4.3 เมื่อค านวณเสร็จจะได้จ านวนเงินที่อาจารย์จะ
ได้รับโดยแต่ละท่านต้องไม่เกินคนละ 5,000 บาท 
รวมทั้งหมด 20,000 บาท 

1. หลักฐานการจ่ายเงินอ่ืนๆ 
ใส่รายชื่ออาจารย์ และ
จ านวนเงินท่ีต้องได้รับ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

1. แบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัตหิน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกช้ัน
ปี (สวท.อรส.01) 
2. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.
7 เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) 
และเอกสารประกอบการ
เรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสตูรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ระเบียบมหาวิทยาลยั
สวนดุสติ ว่าด้วย ประธาน
หลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 
2559 
5. ประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนประธาน
หลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
พ.ศ. 2559 
6. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอ่ืนๆ 

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
2.เลขานุการ
หลักสตูร 
 

 

จัดท าข้อมูลลงแบบฟอร์มเอกสารหลักฐาน 
การจ่ายเงินอ่ืนๆ 

 
 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. น าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ เสนอ
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรตามรายชื่อลง
นามในเอกสารฉบับจริง 
 
 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรลงนามถูกต้อง
ครบถ้วนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

1. แบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัตหิน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกช้ัน
ปี (สวท.อรส.01) 
2. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.
7 เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2) 
และเอกสารประกอบการ
เรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสตูรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ระเบียบมหาวิทยาลยั
สวนดุสติ ว่าด้วย ประธาน
หลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 
2559 
5. ประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนประธาน
หลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอ่ืนๆ 

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
2.เลขานุการ
หลักสตูร 
 

เสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลงนาม 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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10  
นาที 

1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ภาคการศึกษาน้ันๆ ในระบบ  
E-Office เพื่อเสนอประธานหลักสูตรพิจารณาลง
นาม 
2. ปริ้นเอกสารฉบับจริงส าหรับประกอบการเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอประธานหลักสูตรพิจารณาลงนามใน
เอกสารฉบับจริง  
 
 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในระบบ 
E-Office และเอกสารฉบับ
จริง พร้อมท้ังเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง  
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
 
 

1.ประธาน
หลักสูตร 
2.เลขานุการ
หลักสูตร 
 

 
จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน

พิเศษอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และเอกสารที่เกีย่วข้อง 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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 1 วัน 
1. ประธานหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในระบบ 
E-Office และเอกสารฉบับจริง รวมท้ังเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
2. ถ้ามีการแก้ไขประธานหลักสูตรจะส่งกลับไปยัง
เลขานุการหลักสูตรให้ด าเนินการแก้ไข โดยย้อน
ไปในขั้นตอนล าดับท่ี 5 และส่งกลับมาให้ประธาน
หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ 
ลงนามใหม่ 
3. ประธานหลักสูตรพิจารณา 
ลงนามในระบบ E-Office  
และเอกสารฉบับจริง ในกรณีท่ีเอกสารถูกต้อง ไม่
มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 

1. ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลตามบันทึกข้อความขอ
อนุมัติเบิกค่าตอบแทนพิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในระบบ E-Office และ
เอกสารฉบับจริง รวมท้ัง
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตัง้ประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
 
 

1.ประธาน
หลักสูตร 
2.เลขานุการ
หลักสูตร 
 

เสนอประธาน
หลักสูตรพิจารณา 

ลงนาม 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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1 วัน 1. เลขานุการหลักสูตรน าสง่เอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้กับเลขานุการคณะ เพื่อเสนอคณบดีพิจารณา
ลงนามต่อไป 
 

1. เอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมลูมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
 
 

1.คณบดี 
2.เลขานุการ
คณะ 
3.เลขานุการ
หลักสูตร 
 

เสนอคณบดีลงนาม
เอกสารฉบับจริง 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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5-7 วัน ส านักงานโรงเรียนการเรือน น าส่งเอกสารขอ
อนุมัติเบิกค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ให้มหาวิทยาลัยตามระบบ  
โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. กองนโยบายและแผน 
3. กองคลัง 
4. กองกลาง 
5. อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 

1. เอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมลูมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
 

1.เลขานุการ
คณะ 
2.ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
3.กอง
นโยบายและ
แผน 
4.กองคลัง 
5.กองกลาง 
6.อธิการบดี/
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
 

ส านักงานโรงเรียนการเรือน 
น าสง่เอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพิเศษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ให้มหาวิทยาลัยตามระบบ 

 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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1-2 วัน 1. เจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ว่าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนดหรือไม่ ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน จะน าส่ง
เอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. กองนโยบายและแผน 
3. กองคลัง 
4. กองกลาง 
5. อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ถ้าเอกสารมีการแก้ไขเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจะส่งกลับไปยัง
ส านักงานโรงเรียนการเรือน  
เพื่อส่งให้เลขาคณะน าส่งคืนให้เลขานุการ
หลักสูตรด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
 

1. เอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
เอกสารแนบประกอบการ
เบิกจ่าย มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ี
ส านักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
2.เลขานุการ
คณะ 
3.เลขานุการ
หลักสูตร 
 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 
ตรวจสอบเอกสาร 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 วัน 1. เลขานุการคณะแจ้งเลขานุการหลักสูตรเพื่อส่ง
เรื่องคืน ส าหรับ 
ด าเนินการท าใบเบิก กค.02  
แนบปะหน้าเอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. เลขานุการหลักสูตรท าใบเบิก กค.02 แนบปะ
หน้าเอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน าส่งเบิกจ่าย
ให้เลขานุการคณะต่อไป 
 
 
 
 

1. เอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แนบใบ
เบิก กค.02 ถูกต้อง ครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
8. ใบเบิก กค.02 

1.เลขานุการ
คณะ 
2.เลขานุการ
หลักสูตร 
 

 
เร่ืองอนุมัติกลับมายัง 

ส านักงานโรงเรียนการเรือน 
 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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1 วัน 1. เลขานุการหลักสูตรน าส่งเอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พร้อมแนบใบเบิก  
กค.02 มาท่ีส านักงานโรงเรียนการเรือน 
2. เลขานุการคณะตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
8. ใบเบิก กค.02 

1.เลขานุการ
หลักสูตร 
2.เลขานุการ
คณะ 
 
 

 
ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพิเศษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
พร้อมแนบใบเบิก กค.02 

มาที่ส านักงานโรงเรียนการเรือน 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
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1-2 วัน 1. คณะน าส่งเอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ทางกอง
คลังเพื่อด าเนินเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีอาจารย์แต่ละ
ท่านต่อไปตามล าดับ  
 
 
 
 

1. เอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อม
แนบใบเบิก กค.02 ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อกองคลังจะได้
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

1. บันทึกข้อความ 
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกชั้นปี 
(สวท.อรส.01) 
3. ไฟล์มคอ.3 มคอ.5 (มคอ.7 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2) 
และเอกสารประกอบการเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งประธาน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 
2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2559 
7. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินอื่นๆ 
8. ใบเบิก กค.02 

1.เลขานุการ
คณะ 
2.เจ้าหน้าท่ี
กองคลัง 
 

ส านักงานโรงเรียนการเรือน 
น าส่งเอกสารขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน

พิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พร้อมแนบใบเบิก กค.02 
ให้ทางกองคลังตามระบบ 

 



 


