
รายการ รายะเอียด ค่าใช้จ่าย 1 

หลักสูตร 
(USD)

หลักสูตร
จ่าย

สถาบัน
จ่าย

Receipt

1 หลักสูตร มีผู้ประเมิน 2 คน นิด้าเอาเงินใส่ซองให้ในวันท่ีตรวจประเมิน
 Lead Assessor 1 คน 1000 USD ต่อ 1 

หลักสูตร
1,000 

 Assessor 1 คน 700 USD ต่อ 1 หลักสูตร 700 

chief assessor* 1 คน 
โดยคัดเลือกจาก assessor team

200 USD ต่อการ
ประเมิน 1 คร้ัง

50  นิด้าเตรียมใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบท่ีนิด้า
ปฏิบัติ(เช่น 4 หลักสูตรจ่ายเงินให้กับ chief 

assessor 1 คน)

Accommodation 

(ค่าท่ีพักผู้ประเมิน)

ผู้ประเมิน 2 คน ต่อ 1 หลักสูตร
(*โรงแรมระดับ 3 ดาว ประมาณ 100 

USD*4 คืน)

ผู้ประเมิน 2 ห้อง * 100

 USD * 4 คืน
800  ไม่ได้ก าหนดเร่ืองขนาดของห้องพักนิด้าเคลียร์

ใบเสร็จกับทางโรงแรม

Honorarium

(ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจประเมิน)

นิด้าเตรียมใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบท่ีนิด้าปฏิบัติ

ประมาณการรายจา่ย การประเมนิหลักสตูร AUN-QA Slot 2
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ประเภทอาหารของกรรมการ AUN 

Secretariat จะแจ้งนิด้าอีกที
1,200 USD ต่อ 
หลักสูตร 
(รวมท้ัง 4 วัน)

1,200 

วันท่ี 0 AUN Secretariat ไม่ได้ไปรับผู้
ประเมิน(จะรอท่ีโรงแรม) ตัวแทน
หลักสูตรไปรับท่ีสนามบิน

อาหารค่ าข้ึนอยู่กับนิด้าจะให้ผู้ประเมินทานท่ี
ห้องหรือทานเป็นบุฟเฟ่

วันท่ี 1 อาหารค่ าข้ึนอยู่กับนิด้าจะให้ผู้ประเมินทานท่ี
ห้องหรือทานเป็นบุฟเฟ่

วันท่ี 2 จะมีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่าง assessor team ท่ีโรงแรม 
โดยอาจส่ังอาหารมาทานในห้องประชุม
ก็ได้ ข้ึนอยู่กับนิด้า

อาหารค่ าข้ึนอยู่กับนิด้าจะให้ผู้ประเมินทานท่ี
ห้องหรือทานเป็นบุฟเฟ่หรือทานท่ีสถาบัน
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์

วันท่ี 3 อาหารเท่ียงข้ึนอยู่กับนิด้าว่าจะพาไปทานท่ี
ไหน อาจเป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือ/หรือทานใน
สถาบัน

Airfare 

(ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน)

AUN Secretariat จะประสานเร่ืองต๋ัว
เคร่ืองบิน
ไป-กลับของ assessor team 

1,000 USD ต่อ คน 2,000  AUN Secretariat จะน าส่งใบแจ้งหน้ีให้นิด้า
ก่อนตรวจประเมิน 2-3 เดือน โดยจ่ายเป็น
เงินสด (สกุลเงินบาท) ให้กับ AUN

5,750     

Airfare Tax

(ค่าภาษีสนามบิน)

ส าหรับกรรมการท่ีมาจากฟิลิปปินส์ 12 USD ต่อ คน 12  โดยจ่ายเป็นเงินสด (สกุลเงิน USD)  ให้กับ
กรรมการท่ีมาจากฟิลิปปินส์

Local hospitality 

(ค่าอาหาร ค่าเดินทาง)



Travel Tax

(ค่าภาษี Travel)

ส าหรับกรรมการท่ีมาจากฟิลิปปินส์ 34 USD ต่อ คน 34  โดยจ่ายเป็นเงินสด (สกุลเงิน USD)  ให้กับ
กรรมการท่ีมาจากฟิลิปปินส์

Development Fund

 fee 

(ค่าธรรมเนียมกองทุน
พัฒนา)

จ่ายเฉพาะ AUN-QA Associate 

Members ซ่ึงนิด้าเป็นสมาชิกสมทบ
1,000 USD ต่อ 1 

หลักสูตร
1,000  **หลักสูตรเตรียมเงินและจ่ายให้กองแผน

ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือกอง
แผนงานรวบรวมครบท้ัง 4 หลักสูตร และจ่าย
ให้ AUN ก่อนวันประเมิน 1 เดือน (14 

กุมภาพันธ์ 2562)  - ออกใบเสร็จให้หลักสูตร
Application 

fee(Administrative 

Fee) 

(ค่าบริหารจัดการ)

ค่าบริหารจัดการ ต่อการตรวจ 1 คร้ัง 
(จ่ายท้ัง AUN Member และ AUN-QA 

Associate Members)

1,000 USD ต่อ 4 

หลักสูตร
 ออกใบเสร็จให้ต่อการประเมิน 1 คร้ัง 

(ใบเสร็จ 1 ใบ เท่าน้ัน)

Accommodation 

(ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 
AUN)

เจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการ AUN 2 

คน ต่อ 4 หลักสูตร (*โรงแรมระดับ 3 

ดาว ประมาณ 100 USD*4 คืน)

2 ห้อง *100 USD * 4 คืน  นิด้าเคลียร์ใบเสร็จกับทางโรงแรม ไม่ได้
ก าหนดเร่ืองขนาดของห้องพัก

ค่าห้องประชุม 1 ห้อง 1 วัน จองห้องประชุมในวันท่ี 2 

ของการตรวจประเมิน (วันละ 2,000)

 จัดโต๊ะประชุมรวมกันไม่ต้องแยก และต้องมี
อุปกรณ์ Projacter และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น


