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ค าน า 

 การจัดท าคู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment At Programme 

Level ในการด าเนินการ (ก่อนประเมิน) “1 – 12 Months Prior to Assessment”, การด าเนินการ (ระหว่าง

ประเมิน) “Day 0 – Day 3 of Assessment” และการด าเนินการ (หลังประเมิน) จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหาก

ผู้น าไปใช้ได้มีการน า Guideline ประกอบการตรวจประเมิน ฉบับที่ AUN Secretariat ส่งให้มาพิจารณาควบคู่กับ

การอ่านคู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment At Programme Level ใน

แต่ละช่วงของการด าเนินการที่ผู้เขียนได้จัดท าขึ้น เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการปรับข้อมูล Update ในบางรายการ

ตัวอย่างเช่น การปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมผู้ประเมิน หรือรายการเกี่ยวกับการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ประเมิน และองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นต้น  

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนคณะ และขอขอบคุณ “ทีม QA” กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือ

ฉบับนี้ได้เป็นอย่างดี  
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1    ความเป็นมา/ ความจ าเป็น (ภูมิหลัง)/ ความส าคัญ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามที่ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

มี การก าหนดพันธกิจ ตามมาตรา 7 บัญญัติว่า “ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความส าคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง 

ทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็นสถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์และพันธ  

กิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ท าการวิจัย และ

ให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ท านุบ ารุง และส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุ รักษ์ 

สิ่งแวดล้อม (แผนกลยุทธ์ 4 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2562-2564) เพ่ือให้บุคลากรของประเทศมี

ศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่

สร้างผู้น าและองค์ความรู้ในระดับสากลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” สถาบันได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนิด้าสู่

การเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก (World Class University) ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยมีกลยุทธ์ที่ 5.14 (เดิม) 

การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับภูมิภาคและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดการอยู่ในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ซึ่งสถาบันมีมาตรการหลักในช่วงของการด าเนินการ คือ 

มาตรการที่ 1)  การขับเคลื่อนหลักสูตร/คณะ หรือสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานสากล (International Accreditation) 
มาตรการที ่2) การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นสากล (Internationalization) 

สถาบันได้ด าเนินการขับเคลื่อน กลยุทธ์ตามมาตรการที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นสากล 

(Internationalization) มาอย่างต่อเนื่อง  

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 สถาบันมุ่งเน้นการน าเกณฑ์คุณภาพ EdPEx/TQA ไปปฏิบัติ และ

ให้หน่วยงานได้น าเสนอสิ่งที่หน่วยงานพัฒนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (OFI: 

Opportunity for Improvement) เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณภาพใน “ระดับสถาบัน” สามารถด าเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้ก าหนดให้มีการจัดประชุม/สัมมนาเตรียมความพร้อมใน

ระดับสถาบัน โดยเชิญผู้รับผิดชอบในระดับสถาบันมาร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนคุณภาพของสถาบัน และร่วมกัน
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สรุปข้อมูลก่อนการน าเสนอ  ตามโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามแนวทาง EdPEx/TQA (Quality 

Management) รวมทั้งทบทวนการด าเนินงานและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 

ในระดับสถาบัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตามเกณฑ์ EdPEx/TQA/AUN-QA โดยการ

ด าเนินการด้าน EdPEx/TQA จะมุ่งเน้นการเขียนรายงานและตอบสนองตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน ทั้งนี้

เกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ ข้อ 6.1 ได้กล่าวถึงด้านการออกแบบหลักสูตร การบริการ และ

กระบวนการที่มีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรซ่ึงมีความสอดคล้องกันตามระบบคุณภาพสากล

ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นสถาบันจึงต้องเรียนรู้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ AUN-QA ควบคู่ไปกับเกณฑ์ EdPEx เพ่ือให้

การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเกณฑ์ AUN-QA สถาบันจะมุ่งเน้นในส่วนของผู้รับผิดชอบระดับสถาบัน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทุกหลักสูตรในการวางรากฐานด้านคุณภาพสากล โดยสถาบันฯ ได้มอบหมายให้กอง

แผนงาน, กองบริการการศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง (ส านัก/กอง) เป็นผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานตาม

เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและทีมงานจะถอดองค์ความรู้ ด้านการ

พัฒนาคุณภาพสากลจากเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระดับสถาบันมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าเป็นร่างรายงาน

ในแต่ละเกณฑ์และร่วมกันสรุปข้อมูลก่อนการน าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าที่ประชุมสถาบันเพ่ือพิจารณา

ต่อไป เพ่ือให้หลักสูตรสามารถใช้เป็นแนวทางการเขียนรายงาน AUN-QA 1-11  ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA 

AACSB TedQual) และด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะต้องส่งเล่มรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งใช้

เกณฑ์ AACSB ในระดับคณะ) ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน ( Internal Quality 

Assessment : IQA) นอกจากนี้การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA มีการขอรับการตรวจประเมินโดย 

Assessors AUN-QA จากต่างประเทศ (AUN-QA Assessment At Programme Level) และได้รับการรับรอง 

(Certificate) แล้ว จ านวน 11 หลักสูตร (Slot 1 - 3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 AUN-QA (Slot 1) Assessment : วันที่ 24-26 เมษายน 2561 จ านวน 4 หลักสูตร    
o พศ. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร) 
o สป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)         
o สป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
o พม. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) 
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 AUN-QA (Slot 2) Assessment : วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 จ านวน 4 หลักสูตร 
o สว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
o พม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) 
o นน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 

o วช. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
 AUN-QA (Slot 3) Assessment : วันที่ 21-23 กันยายน 2562  จ านวน 3 หลักสูตร 

o สว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
o นต. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

o รศ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

และเข้าสู่กระบวนการขอรับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564  จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

 AUN-QA (Slot 4) Assessment : ก าหนดตรวจ วันที่ 15-19 มีนาคม 2564  จ านวน 2 หลักสูตร 
o รศ. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
o พศ. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

และเข้าสู่กระบวนการขอรับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรในปี พ.ศ. 2565  จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

 AUN-QA (Slot 5) Assessment : ก าหนดตรวจในปี พ.ศ. 2565  จ านวน 3 หลักสูตร 
o ภส. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ) 
o พค. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)  
o นน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)  

**หมายเหตุ : AUN-QA (Slot 5) ก าหนดเลื่อนตรวจประเมินโดย AUN Secretariat จากเดิมจะต้องตรวจ

ประเมินในปี พ.ศ. 2564 เลื่อนตรวจเป็นปี พ.ศ. 2565  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนได้ท าหน้าที่ contact 

person(s) of the university จึงมีแนวคิดที่จะท าคู่มือส าหรับแนวทางเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน 

AUN-QA Assessment At Programme Level ในแง่มุมของการท างานในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึงการ

ประสานงานกับทีม  AUN Secretariat โดยในการด าเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย การด าเนินการ (ก่อน

ประเมิน), การด าเนินการ (ระหว่างประเมิน) และการด าเนินการ (หลังประเมิน) จะเห็นได้ว่าการด าเนินการนั้น มี

องค์ประกอบ 3 กระบวนการหลัก ๆ ตั้งแต่ตั้นทางจนถึงปลายทางจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของ AUN-QA 

ประกอบกับเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษจึงต้องมีการศึกษา เรียนรู้ และแปลข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้

การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงก าหนดแนวทาง ขั้นตอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ต่อไป   
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1.2    วัตถุประสงค์ 

 1)    เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในกระบวนการขอรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับ

หลักสูตรได ้ 

 2)   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเตรียมข้อมูล สื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการ

ด าเนินการ (ก่อนประเมิน), (ระหว่างประเมิน), (หลังประเมิน)ได้ 

3)   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

1.3    ขอบเขตการศึกษา 

 คู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment At Programme Level 

ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการด าเนินการ การลงมือปฏิบัติ การติดตามข้อมูล การตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ด้านข้อมูลที่เก่ียวข้อง และช่วงเวลาส าหรับการขอรับการตรวจประเมิน โดยมีองค์ประกอบ 3 กระบวนการ

หลัก ๆ ได้แก่ 1) การด าเนินการ (ก่อนประเมิน) “1 – 12 Months Prior to Assessment” 2) การด าเนินการ 

(ระหว่างประเมิน) “Day 0 – Day 3 of Assessment”และ 3) การด าเนินการ (หลังประเมิน) โดยมีประเด็นส าคัญ

ดังนี้ 

1) การด าเนินการ (ก่อนประเมิน) “1 – 12 Months Prior to Assessment” 
กรณีประเมินแบบ Onsite ในที่ตั้ง 

o การต่ออายุสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Membership University 
o การ Update ข้อมูลสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Membership University 
o AUN-QA Conference   
o AUN-QA Training 
o การศึกษาข้อมูล AUN-QA Web based application At Programme Level 
o การทดสอบระบบ Application Testing Period 
o การจัดเตรียมข้อมูล AUN-QA Web based application At Programme Level 
o การสมัคร AUN-QA Web based application At Programme Level 
o การส่งเอกสารต้นฉบับ (ประกอบการสมัคร  AUN-QA Web based Application At 

Programme Level) 
o การประกาศผล (Result Announcement) 
o การช าระเงิน (Administrative fee) 
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o การจัดท ารายงาน Self-Assessment Report (SAR)  
o การจัดท า Schedule; Facility site visit / Itinerary 
o การสื่อสารหลักการข้อก าหนด และเงื่อนไขการเข้ารับการสัมภาษณ์ (The On-Site 

Interview Session: Dos’ and Don’ts) 
o การจัดท าข้อมูล Template Interview Session  
o การส่ ง รายงาน Self-Assessment Report (SAR),  Checklist for the Submission of 

Self-Assessment Report (SAR), 
o Observer ส่งข้อมลูผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี); General rules of observer 
o Accommodation Arrangements (การจัดเตรียมที่พัก (โรงแรม)) 
o จัดท าข้อมูล QA Unit and Contact person of Study Programme 
o Development Fund fee (ช าระค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนา) 
o Travel arrangements (การจัดเตรียมข้อมูลการเดินทาง) 
o Preparation for Translator/ Interpreter (การจัดเตรีมผู้แปลภาษา) 
o ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ Interview Session 
o Protocol and arrangement of the meeting room (การจัดเตรียมห้องประชุมตาม

ข้อก าหนดและรูปแบบการจัดห้องประชุม)  
o Airtickets of AUN-QA Assessors (ช าระค่าตั๋วเครื่องบิน) 
o การจัดท า Guidebook  

กรณีประเมินแบบ Online/Remote Site Visit Assessment (กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม) 
o Identifying Types of Online/Remote Site Visit for Each Program: เลือกประเภท/รูปแบบ

การประเมิน 
o รอผลการตอบรับการประเมิน (Assessors จะพิจารณาจากเอกสารรายงาน SAR)  
o ประชุม/หารือร่วมกันหัวข้อ “Orientation with the university” (การปฐมนิเทศให้กับ

มหาวิทยาลัย) 
o พิจารณา Local Verifier  ร่วมกัน (ถ้ามี) 
o ประชุม/หารือร่วมกันหัวข้อ “Readiness Test with the university” (การทดสอบความพร้อม

ให้กับมหาวิทยาลัย) 
o ประชุม/หารือร่วมกันหัวข้อ “ZMT Orientation (Online/Remote Site Visit)” (การปฐมนิเทศ

ให้กับเจ้าหน้าที่ ZOOM Management Teams ของมหาวิทยาลัย) 
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o Submission List of interviewees of all assessed programme(s) ด าเนิการผ่าน Google 
Sheet / Google spreadsheets เท่านั้น   

o Submission of Recorded Video and List of Facility Visit  
o Submission of University Non-Disclosure Agreement      
o Submission of Interviewee Photo and Video Consent Form       
o University Orientation with the Interviewees (มหาวิทยาลัย/หลักสูตรจัดปฐมนิเทศให้กับผู้

ที่เข้ารับการสัมภาษณ์) 
o Submission of VIP list 
o Final Preparation Meeting and Final Readiness test with University 

(การประชุมเตรียมการขั้นสุดท้าย และการทดสอบ Readines รอบสุดท้ายกับมหาวิทยาลัย) 
 

2) การด าเนินการ (ระหว่างประเมิน)  
กรณีประเมินแบบ Onsite ในที่ตั้ง จ านวน 3 วัน “Day 0 – Day 3 of Assessment” 
o Day 0 prior to assessment 

 ประชุมเตรียมงาน AUN-QA  

 น า AUN Secretariat ชมสถานที่ภายในสถาบัน 

 Confirmed และดูแลความเรียบร้อยด้านที่พัก 

 Arrival of assessors Team  

 ส่งมอบ Guide Book, SAR Hardcopy, List of interviewees 

 CQO, AUN Secretariat และผู้อ านวยการหลักสูตร เตรียม (Stand by) ที่โรงแรม 
o Day 1 Of Assessment 

 Shuttle van pick-up service from the hotel to NIDA  

 Opening session (พิธีเปิดงาน) 

 Site assessment (เยี่ยมชมสถาบัน) 

 Interviews with stakeholders (สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
Meeting (1) - Meeting (6) 

 จัดส่งข้อมูลการเข้าร่วมอบรม AUN-QA training 

 จัดเตรียมห้องประชุมทีโ่รงแรมส าหรับ Assessors Team 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel 
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o Day 2 Of Assessment 

 Shuttle van pick-up service from the hotel to NIDA  

 Interviews with stakeholders (สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) (ต่อ)         
Meeting (5) - Meeting (7) 

 Honorarium (ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน) 

 Document Review and clarification session 

 Assessors แจ้งผลประเมินเบื้องต้น 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel 

 Meeting assessors team at the hotel.                         
o Day 3 Of Assessment 

 Shuttle van pick-up service from the hotel to NIDA  

 Presentation of Preliminary Assessment. 

 Over view and Wrap Up Presentation by AUN-QA Chief Assessor 

 Closing Session 

 Token Exchange. (souvenir) 

 Lunch and Departure of Assessors 

 Site tour (ถ้ามี) 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel/the airport. 
กรณีประเมินแบบ Online/Remote Site Visit Assessment จ านวน 5 วัน “Day 1 – Day 5 of 
Assessment”  
o Day 1 Of Assessment 

 Opening Session 

 Welcoming Remarks by President - Professor  

 Opening remarks by Lead Assessor 

 VDO Presentation from University 

 Photo Session 

 ( 1 ) Briefing by Dean of respective program and Meeting with Dean, 
Associate Deans, Head of SAR Team, Program director  
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 Live streaming of site visit (University level and Program level) Day 2 Of 
Assessment 

 (2) Academic Staff interview  

 Internal Assessors' Meeting (ส่วนใหญ่ใช้ Zoom Link (L1) ประชุมร่วมกัน) 

 Note : ในแต่ละวันของการประเมิน AUN Secretariat จะด าเนินการประเมินผ่าน
โปรแกรม ZOOM Meeting โดยก าหนดให้ใช้ Link เช่น ขอรับการประเมินประเมิน 
4 หลักสูตร => Zoom Link (L1) / Zoom Link (L2) / Zoom Link (L3) /Zoom 
Link (L4) เป็นต้น 

o Day 2 Of Assessment 

 (3) Support staff interview (University)  

 (4) Support staff interview (Faculty/Programme Level)   

 (5) Student Interview 

 Internal Assessors' Meeting (ส่วนใหญ่ใช้ Zoom Link (L1) ประชุมร่วมกัน) 

 Note : ในแต่ละวันของการประเมิน AUN Secretariat จะด าเนินการประเมินผ่าน
โปรแกรม ZOOM Meeting โดยก าหนดให้ใช้ Link เช่น ขอรับการประเมินประเมิน 
4 หลักสูตร => Zoom Link (L1) / Zoom Link (L2) / Zoom Link (L3) /Zoom 
Link (L4) เป็นต้น 

o Day 3 Of Assessment 

 (6) Alumni interview 

 (7) Employer interview 

 Meeting with SARs Team (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ Assessors Team) 

 Internal Assessors' Meeting (ส่วนใหญ่ใช้ Zoom Link (L1) ประชุมร่วมกัน) 

 Note : ในแต่ละวันของการประเมิน AUN Secretariat จะด าเนินการประเมินผ่าน
โปรแกรม ZOOM Meeting โดยก าหนดให้ใช้ Link เช่น ขอรับการประเมินประเมิน 
4 หลักสูตร => Zoom Link (L1) / Zoom Link (L2) / Zoom Link (L3) /Zoom 
Link (L4) เป็นต้น 
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o Day 4 Of Assessment 

 Document review of AUN-QA Assessors 

 Clarification with SAR team 

 Internal Assessors' Meeting (ส่วนใหญ่ใช้ Zoom Link (L1) ประชุมร่วมกัน) 

 Note : ในแต่ละวันของการประเมิน AUN Secretariat จะด าเนินการประเมินผ่าน
โปรแกรม ZOOM Meeting โดยก าหนดให้ใช้ Link เช่น ขอรับการประเมินประเมิน 
4 หลักสูตร => Zoom Link (L1) / Zoom Link (L2) / Zoom Link (L3) /Zoom 
Link (L4) เป็นต้น 

o Day 5 Of Assessment 

 Preliminary result presentation and closing session 

 Preliminary Findings of the Result Presentation by the AUN-QA Assessor 
Team 

 Wrap-up Presentation by Chief assessor, ….. 

 Closing Remarks by Chief Assessor, … 

 Closing Remarks by President - Professor  

 Group Photo 

 วันสุดท้ายของการประเมินจะใช้ Zoom Link (L1) ประชุมร่วมกัน 
3) การด าเนินการ (หลังประเมิน)  

o Day 1 After the assessment (flexible) 

 AUN Secretariat ส่ง File Powerpoint Presentation 
o 2 - 4 week After the assessment  

 AUN Secretariat ส่ง final report 

 การยื่นอุทธรณ์ (appeal) ผลประเมิน  
o 9 – 12 months After the assessment 

 จัดท าข้อมูล Feedback  

 AUN Secretariat จัดส่ง (ร่าง) file Certification 

 การสื่อสารข้อก าหนดการใช้โลโก้ AUN-QA 

 การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของ Certification  
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 กรณี การ Re-Assessment 

 กรณี การถอดถอน certificate 
 

1.4    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)    ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในกระบวนการขอรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)    ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเตรียมข้อมูล สื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการ

ด าเนินการ (ก่อนประเมิน), (ระหว่างประเมิน), (หลังประเมิน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)    ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2  

โครงสร้างการบริหารและอตัราก าลัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1    โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังของหน่วยงาน 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2520 สถาบันได้จัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบันขึ้น เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบัน ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการ

บริหาร เพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 

ในปี 2531 สถาบันได้ยกฐานะของหน่วยวิจัยสถาบันขึ้นเป็นกองแผนงาน โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง 
สังกัดส านักงานอธิการบดี ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ซึ่งปรากฏในส าเนาราชกิจจา-
นุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 180 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วยงาน ต่าง ๆ 
คือ 

1. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  
2. งานวิจัยสถาบัน  
3. งานวางผังแม่บท 
4. งานวิเทศสัมพันธ์ 
5. งานธุรการ  

จากนั้นสถาบันได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในหลายครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2541 กองแผนงาน

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้   

1. ฝ่ายวิเคราะห์และประสานการวางแผน 
2. ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 
3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. ฝ่ายวิจัยสถาบัน  
5. ฝ่ายผังแม่บท 
6. ฝ่ายธุรการ  
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ต่อมา สถาบันมีนโยบายให้ส านักงานอธิการบดี ปรับโครงสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับระบบและ

วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นให้งานบริการมีลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวเป็นการลดขั้นตอน

การท างาน และสายการบังคับบัญชา อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรภาครัฐจะต้องปรับรูปแบบองค์กร เพ่ือ

รองรับการบริหารงานยุคใหม่  ซึ่ งต้องพัฒนาให้ เป็นองค์กรที่มุ่ ง เน้นยุทธศาสตร์  ( Strategy Focused 

Organization) สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ไปยังระดับหน่วยงานและ

ระดับบุคคลที่เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การก าหนดนโยบายและแผนจะต้องมีกลไกในการก ากับ ติดตาม 

และวัดผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ ประกอบกับทุกองค์กร ต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก และการแข่งขันเชิงคุณภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับโครงสร้าง

หน่วยงานเพ่ือให้สามารถรองรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพได้อย่ างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการเพ่ิมขีด

สมรรถนะของสถาบันให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงมีประกาศสภาสถาบัน เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน

ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 แบ่งส่วนราชการภายใน       

กองแผนงานเป็น 6 กลุ่มงานดังนี้  

1. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
2. กลุ่มงานงบประมาณ 
3. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 
6. กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

 
ปรัชญา  " Plan to Success สร้างสรรค์ "แผน" สู่ความส าเร็จ " 
วิสัยทัศน์  " สร้างกลไกเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

  อย่างมีประสิทธิภาพ " 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเป้าหมายได้อย่างสอดคล้อง 
ในทิศทางเดียวกัน และด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินพันธกิจตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอย่างเหมาะสม 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และวิเคราะห์ความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ 
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3. พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. ศึกษา วิจัย ส ารวจข้อมูลสถาบัน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ และพัฒนานโยบาย 
5. บริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน ซึ่งครอบคลุมการระบุปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมติดตามผล 
6. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นคลังข้อมูลและจัดท ารายงานเผยแพร่ 

9 
ค่านิยม   "แผนดี มีผลผลิต พันธกิจบรรลุ" 
วัตถุประสงค์  " ให้การสนับสนุนและประสานหน่วยงานภายในสถาบัน ในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย 

  และแผนของสถาบัน " 
กลยุทธ์ 

1. สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
3. สร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 
4. สร้างระบบการติดตามและประเมินแผนและผลการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
โดยภาระงานของกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน ที่ก าหนดไว้เมื่อ        

ปี พ.ศ. 2551 จะแบ่งเป็น 3 งาน คือ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ งานตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพ และงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

อย่างไรก็ดี การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ 

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองความต้องการ

และความคาดหวังของผู้ประกอบการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้  

จากความท้าทายดังกล่าว สถาบันจะต้องพิจารณาคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประเทศก าหนด 

อาทิ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นอกจากนั้นสถาบันยังต้องพิจารณาขับเคลื่อนคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 



Page | 18 
 

สภาสถาบัน (การประชุมสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558) ได้พิจารณาเห็นชอบให้สถาบันขับเคลื่อน

คุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งเกณฑ์ในการพัฒนามีดังนี้ 

- ระดับหลักสูตร : ให้หลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตามที่ สป.อว. 
(สกอ.)เดิม ก าหนด และใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์สากลอื่น คือ AACSB , TedQual  

- ระดับคณะ : ให้คณะรายงานตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance 
Excellence) เต็มรูปแบบ หรือเกณฑ์สากลอื่น คือ  EQUIS , AACSB 

- ระดับสถาบัน : ให้สถาบันรายงานตามเกณฑ์ EdPEx เต็มรูปแบบ  
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โครงสร้างงานของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

โครงสร้างงาน  
กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

 กลุ่มงานบริหาร    
และธุรการ   

งานสารบรรณ 

งานบคุคล 

งานผลิตเอกสาร 

งานการเงินและ

พสัด ุ

งานอาคารสถานท่ี 

 กลุ่มงานบริหาร        
ความเสี่ยง 

งานวิเคราะห์และจัดท า 
แผนบริหารความเสี่ยง  

งานประสาน งาน
ติดตามและรายงานผล   

งานด้านการสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน   

งานควบคุมภายใน   

 กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร ์

งานวิเคราะห์ จัดท า 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน  

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประชุม ทคอ.แผน

และประเมินผล 

งานอื่น ๆ  

 กลุ่มงานงบประมาณ  

งานงบประมาณรายจ่าย            

(งบประมาณแผ่นดิน) 

งานงบประมาณรายจา่ยเงิน

รายได้ และงบประมาณรายจา่ย

ประเภทอื่น ๆ  

งานรายงานแผน/ผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ 

งานรายงานค่าใช้จ่ายผลผลิต  

ต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ

เสนอส านักงบประมาณ  

 กลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนา  

งานส ารวจและ

วิเคราะห์ข้อมูล 

งานสถิตแิละ

สารสนเทศ 

งานสนับสนุนการวิจัย   

 กลุ่มงานพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษา   

งานส่งเสรมิและพฒันา

ระบบประกนัคณุภาพ 

งานตรวจสอบและ

ประเมินคณุภาพ 

งานสารสนเทศดา้นการ

ประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

ณ  พ.ค. 2556 
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จ านวนอัตราก าลังของกองแผนงาน 
 

      ต าแหน่ง    สถานภาพ     คุณวุฒิการศึกษา   จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการกอง พนักงานสถาบัน ปริญญาโท 1 คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พนักงานสถาบัน ปริญญาโท 4 คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนักงานสถาบัน ปริญญาโท 9 คน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ พนักงานสถาบัน ปริญญาโท 1 คน 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน พนักงานสถาบัน ปริญญาตรี 1 คน 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน พนักงานสถาบัน ปวช. 1 คน 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างประจ า มศ.3 1 คน 
พนักงานสถานที่ ลูกจ้างชั่วคราว ม.3 1 คน 

รวม 19 คน  
                                                                               ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  

 
2.2  ภาระงานและโครงสร้างของกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน 

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหลัก ๆ 

คือ 1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 2) งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และ 3) งานสารสนเทศ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรายละเอียดของงานหลักแต่ละงาน ประกอบด้วย 

1)  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1.1)  ศึกษาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของ สป.อว. (สกอ.)เดิม และการประกัน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. 

1.2)  ศึกษาระบบกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์สากล อาทิ ระดับหลักสูตร คือ AUN-QA , 

ระดับสถาบัน คือ EdPEx 

1.3)  พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบัน 

1.4)  วางแผนการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของสถาบัน (ควบคุม ติดตามตรวจสอบ 

และประเมิน) เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1.5)  จัดท าคู่มือ/หลักเกณฑ์แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 



Page | 21 
 

1.6)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ (อบรม/ประชุม/ศึกษาดู

งาน/ /NIDA Quality Award) 

1.7)  บริหารงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน 

1.8)  ให้บริการแนะน า/ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา 

2)  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

2.1) จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน และติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา
คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร 

2.2) ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพของสถาบัน  
2.3) วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
2.4) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน และรายงานผล

ผ่านระบบ CHE-QA Online 
2.5) ประสานการตรวจติดตามระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และเสนอต่อที่ประชุมที่เก่ียวข้อง 

 3)  งานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1)  รวบรวมข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2)  ประมวลผลข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3)  ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงสร้างของกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน 

  กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ 

- ศึกษาและพัฒนาระบบกลไกของสกอ. 
และ สมศ.  

- วางแผนการด าเนินงานและจัดระบบ 
สกอ. และ สมศ. เพื่อการปรับปรุงผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- จัดท าคู่มือ/หลักเกณฑ์แนวทางในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคณุภาพ 
(อบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน) 

- บริหารงบประมาณที่ใช้ในการ
สนับสนุน 

- ให้บริการแนะน า/ปรึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

งานตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ 

- ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบของ 
สกอ. และ สมศ. 

- วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของ สกอ. และ สมศ. 

- จัดตรวจประเมินคณุภาพ 
- ประสานการตรวจตดิตามระหว่าง

ผู้บริหารและหน่วยงาน  
- ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับ สกอ. 

และ สมศ. 

งานสารสนเทศด้านการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

- รวบรวมข้อมลู เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

- ประมวลผลข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ประชาสมัพันธ์ / เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ภาระงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กอง

แผนงาน ประกอบด้วย 

o การติดตามข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประเทศ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ของ 
สป.อว. (สกอ.)เดิม (ระดับหลักสูตร), ระบบ CUPT-QA ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 

o การติดตามข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกประเทศ ได้แก่ การได้
รับรองคุณภาพสากลของมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตรต่าง ๆ (AUN-QA , AACSB , TedQual) 

o การติดตามผลการรับรองคุณภาพสากลในระดับหลักสูตร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจขอการ
รับรอง AACSB คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอการรับรอง TedQual และระดับหลักสูตร AUN-QA Slot 1, Slot 
2, slot 3 และกิจกรรมสนับสนุน“Training for AUN Associate membership” ส าหรับ Chief Quality Officers: 
CQO : ต่างประเทศ 

o การติดตามผลการรับรองคุณภาพสากลในระดับหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ได้แก่ ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิจัย ส านักสิริพัฒนา กองบริการการศึกษา และกองบริหารทรัพยากรบุคคลขอการ
รับรอง ISO 

o ศึกษาระเบียบ/ขั้นตอน/กระบวนการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN at 
Programme Level  

o ศึกษาระเบียบ/ขั้นตอนเพ่ือสื่อสารให้หน่วยงาน ในการจัดกิจกรรม “Training for AUN-
QA Programme”  : Tier 1 "AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment" (4-
day Course), Tier 2 "AUN-QA Assessor Training Workshop" (7-Day Course) 

o ศึกษาระเบียบ/ขั้นตอน/กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN Institutional 
Level และกิ จ ก ร รม  “ Institutional Level”  : Tier 3 "AUN-QA Assessor Training Workshop" (7-Day 
Course) 

o การทดสอบระบบ AUN-QA Application Online ก่อนการสมัครจริง และสมัครเข้าใช้งาน
ระบบ AUN-QA Application Online รวมถึงการจัดท ากระบวนการ/ขั้นตอนการสมัคร ระบบ AUN-QA 
Application Online  

o การจัดประชุมโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามแนวทาง AUN-QA 
o การติดตามและรายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ต่อที่ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
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o การประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน SAR ตามเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งชี้ระดับหลักสูตร สป.อว. (สกอ.)เดิม องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

o การจัดท าองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
o การติดตาม/ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของระบบ CHE QA Online ประกอบด้วยข้อมูล

พ้ืนฐาน (Common data set : CDS) และรายงานผลการด าเนินงานระดับคณะ/หลักสูตร 
o กรอกผลการด าเนินงาน CHE-QA ในระดับสถาบัน  
o การจัดท า Template ในการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 

1 การก ากับมาตรฐาน ระดับหลักสูตร 
o การประสานการเข้าอบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของ สป.อว. (สกอ.)เดิม และ ทปอ. 
o การจัดท าประกาศคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 
 

2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

a. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการขอรับการรับรอง AUN-QA Programme Level (Slot 1,  

Slot 2, Slot 3) เพ่ือน ามาประกอบการวางแผน และแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน      

คุณการศึกษาของสถาบัน 

b. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการขอรับการรับรอง AUN-QA Institutional Level 

c. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลัก นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน รวมถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 

โครงการ Quality of the month ของทุกปี/หรือกิจกรรมให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

d. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

e. วางแผนการท างาน และร่วมด าเนินงานตามแผนของสถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

f. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงานประกันฯ และหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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g. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการประกันคุณภาพแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 

h. รวบรวม สรุป และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
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บทท่ี 3 

 หลักเกณฑ์วิธีการปฏบิัติงานและเงือ่นไข 

 

3.1    หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3.1.1) คุณลักษณะส าคัญของเกณฑ์การประเมิน AUN-QA 5 ประการ (รศ.ดร.เภสัชกรหญิงกัญคดา 
อนุวงศ,์ 2564 เอกสารการอบรม ทปอ. Overview of AUN-QA at Program Level Version 4.0) 

1)   Principle-based QA model: คือระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดเพียงหลักการและ
แนวทางการด าเนินงานเท่านั้น โดยสามารถพิจารณาขยายความหลักการดังกล่าวได้ อาทิ (“ไม่มีการก าหนดวิธีการ
ให้” “ไม่มีการก าหนดเป้าหมายให้” “คิดวิธีการด้วยตนเอง” “เหมาะกับหลักสูตรที่พร้อม และสามารถด าเนินการ
บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง” เป็นหลัก) 

2)   Design based on Outcome-based Education framework (OBE): คือกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Learning Outcome/หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบมุ่งเน้น “ผล(ลัพธ์)” โดยสามารถพิจารณาขยายความหลักการดังกล่าวได้ อาทิ (การวัดผลทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียนจะมีวิธีการวัดผลอย่างไร => อันดับแรกผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องพิจารณาระบุให้ชัดเจน
และสามารถวัดไดโ้ดยพิจารณาการด าเนินการอันจะน าพาผู้เรียนไปบรรลุผลลัพธ์ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้) 

3)   PDCA approach to quality: คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan 
(วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ โดยในแต่ละข้ันตอน ปะกอบด้วย  

3.1)  P = Plan ( ขั้นตอนการวางแผน  ) 
          ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ  พร้อมกับพิจารณาว่ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลและก าหนดทางเลือก   
ในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน และเวลา 

    3.2)  D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ ( ขั้นตอนการปฏิบัติ ) 
          ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ใน

ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินการไปในทิศทางที่ตั้งใจ
ไว้หรือไม่ เพ่ือท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 
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    3.3)  C = Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) AUN-QA Version 4.0 ถูกเน้นมากข้ึน 
          ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้

ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญก็คือ 
ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์
ส าหรับขั้นตอนถัดไป  

    3.4)  A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม ( เรียนรู้และปรับปรุง ) AUN-QA Version 
4.0 ถูกเน้นมากข้ึน 

          ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ (เพ่ือเรียนรู้และ
ปรับปรุง) ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณี
แรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับที่สูงกว่า
มาตรฐานที่ก าหนด หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่า งไร เช่น การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ถูกจัดขึ้นทุกปี สามารถน าผลการปรับปรุงและพัฒนาที่ได้จากผู้ประเมินมาใช้
ประกอบการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และ/หรือมองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ เป็นต้น 

4)   Designed for continuous improvement to good/best practice: คือเจตนารมณ์ของ 
AUN-QA ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (“ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี”) 

5)   Focus on Stakeholders’ needs: คือการด าเนินการต้องสามารถตอบสนองความต้องการผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ Stakeholders โดยสามารถพิจารณาขยายความดังกล่าวได้ อาทิ (หลักสูตรสามารถ
ตอบสนองความต้องการ “needs” ที่ส าคัญของ Stakeholders ได้อย่างไรบ้าง) โดยเกณฑ์ AUN-QA Version 
4.0 จะเน้น External Stakeholders จะต้องถูกน ามาพิจารณาด้วย เป็นต้น 

 
3.1.2) วัตถุประสงค์ของการขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA  

1) เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน  
2) เพ่ือเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน   
3) เพ่ือมุ่งสู่การเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรของ 

สถาบันอุดมศึกษา   
4) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านคุณภาพการศึกษาในเขตภูมิภาคอ่ืน เพ่ือให้กรอบ 

มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกัน   
5) เพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3.1.3) หลักเกณฑ์การขอรับรอง AUN-QA (Eligibility for Assessment) 
หากสถาบันต้องการขอรับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA นั้น จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

สามารถ พิจารณาศึ กษาคู่ มื อจาก  See AUN-QA (0-1) Green Book V2.0_Guidelines for AUN Quality 
Assessment and Assessors 

1) สถาบันต้อง มีอายุมากกว่า 10 ปี มีจ านวนนักศึกษาจบแล้วมากกว่า 3-5 รุ่น และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
2) สถาบันต้องส่งผู้ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพและคณาจารย์ของสถาบันเข้าร่วมการอบรม

เพ่ือแนะน าเกณฑ์ AUN-QA ที่ทาง AUN เป็นผู้จัดขึ้น AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme 
Assessment หรือ (Tier 1)   

3) สถาบันต้องขอสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  (Associate Member) มี
ค่าใช้จ่ายรายปี 1,000 USD  

4) หากได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เรียบร้อยแล้ว ทาง AUN 
Secretariat จะส่งมอบ Certificate of AUN-QA Associate Membership ให้กับมหาวิทยาลัย 

5) สถาบันมีโอกาสส่งผู้บริหารด้านการประกันคุณภาพ โดยมีต าแหน่งเป็น Chief Quality Officers: 
CQOs ของสถาบันในการเข้าร่วมประชุม เช่น Conferences => Training for AUN Associate membership 
=> CQOs Meeting หัวข้อ“AUNQA International Conference 2019 and the AUN-QA Chief Quality 
Officers’ (CQOs’) (4 – 6 March 2019) โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันด้านการพัฒนา ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของอาเซียนร่วมกัน 
รายละเอียดการประชุมในแต่ละปีสามารถพิจารณาจากข้อมูลประกอบในหัวข้อดังกล่าวตาม Timeline การ
ประเมินได ้ 

6) สถาบันสามารถส่งหนังสือทางการเพื่อขอรับการประเมินได ้ 
7) สถาบันสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับการประเมินตามที่ AUN ก าหนด อาทิ การสมัคร

ผ่านระบบ AUN Application based Online System โดยปกติ AUN จะท าการประเมิน 15 หลักสูตรต่อป ีทั่ว
ทั้งอาเซียน และจะประเมินไม่เกิน 4 หลักสูตร ต่อการประเมิน 1 ครั้ง และมากสุดจะตรวจไม่เกิน 2 Application 
ต่อมหาวิทยาลัย (ขอขยายความเพ่ิมเติม => 1 Application จะไม่เกิน 4 หลักสูตร ดังนั้น ถ้า 2 Application 
หมายถึง ตรวจประเมินได้มากสุด 8 หลักสูตร) 

8) สถาบันสามารถเลือกรูปแบบการประเมินได ้ปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 
12 มกราคม 2564) คือ  

o                                                            คือ การประเมินแบบลงพ้ืนที่จริง (สถาบัน
ด าเนินการประเมินและได้รับการรับรองแล้ว Slot 1 - Slot 3 รวม 11 หลักสูตร) (ขอขยาย
ความเพ่ิมเติม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แพร่ระบาด 
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o  
o ทั่วโลก ทาง AUN จึงมีการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว 

จึงเป็นที่มาของการตรวจประเมินในรูปแบบที่ 2 คือการประเมินแบบออนไลน์นั่นเอง) 
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบย่อยๆ (หลักสูตรสามารถเลือกรูปแบบการตรวจแบบต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงการบริหารจัดการของหลักสูตรและสถาบันเป็นหลัก  

 ► Campus-based online/ remote site visit: All interviewees gather at 
the university  for online interview sessions. Require live streaming 
facility visit. 

 ► Home-based online/remote site visit: All interviewees are presented 
at their home/residences. Require live streaming facility visit. 

 ► Multiple Locations: Some interviewees will be interviewed from 
home and some will gather at the university for online interview 
sessions. Require live streaming facility visit. 

o การประเมินรูปแบบที่ 2 Online/Remote Site Visit    มีหลักสูตรที่ขอรับการตรวจ
ประเมิน ปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564) ดังนี้  ทั้งนี้สามารถพิจารณา
เอกสารตาม See AUN-QA (0-2) Step-by-step guide to online/remote site visit in 
the AUN-QA Programme Assessment (July 2020) 
∆ Slot 4 ระดับปริญญาโท (จ านวน 2 หลักสูตร)  
    ก าหนดตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 

=> รศ. Master of Public and Private Management Program: MPPM 

=> พศ. Master of Economics Program in Financial Economics: MFE 

∆ Slot 5 ระดับปริญญาเอก (จ านวน 3 หลักสูตร)  
    อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการประเมิน ซึ่งมีก าหนดตรวจจริงในปี พ.ศ. 2564 
     => ภส. Doctor of Philosophy Program in Language and Communication  

(International Program) 
=> พค. Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration 

=> นน. Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation 
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ภาพที่ .... แสดงประเภทการประเมินแบบออนไลน์ Types of Online/Remote Site Visit 

 
9) กรณีเลือกรูปแบบการประเมิน  

  AUN Secretariat จะส่งคณะผู้ประเมินจากต่างประเทศมาตรวจ ณ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย        
(ผู้ประเมิน 2 ท่านจากประเทศสมาชิก AUN โดยไม่มีผู้ประเมินชาวไทย) หากเป็นหลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย 
(Lead Assessor + Lead Assessor) หากเป็นหลักสูตรปริญญาโทประกอบด้วย (Lead Assessor + Assessor) 
กรณีสถาบันขอรับการประเมิน มากกว่า 1 หลักสูตร AUN Secretariat จะก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่ Chief Assessor 
โดยคัดเลือกจากคณะผู้ประเมินดังกล่าวเพ่ือท าหน้าที่หัวหน้าคณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นต้น 

10) กรณีเลือกรูปแบบการประเมิน  
AUN Secretariat จะแจ้งรายชื่อผู้ประเมินให้สถาบันทราบ โดยผู้ประเมินจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน

ประเทศที่ตั้งของตนเอง (ผู้ประเมิน 2 ท่านจากประเทศสมาชิก AUN โดยไม่มีผู้ประเมินชาวไทย) หากเป็น
หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย (Lead Assessor + Lead Assessor) หากเป็นหลักสูตรปริญญาโท
ประกอบด้วย (Lead Assessor + Assessor) กรณีสถาบันขอรับการประเมินมากกว่า 1 หลักสูตร AUN 
Secretariat จะก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่ Chief Assessor โดยคัดเลือกจากคณะผู้ประเมินดังกล่าวเพ่ือท าหน้าที่
หัวหน้าคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดการประเมินแบบ Online Remote Site Visit และ
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
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 10.1)  “Local Verifier”  
ก าหนดให้มี “Local Verifier” ซึ่งเป็นบุคคลของประเทศนั้นๆ ที่ขอรับการประเมิน ยกตัวอย่าง 

เช่น สถาบันเลือกการประเมินรูปแบบที่ 2 การประเมินแบบ Online Remote Site Visit => AUN Secretariat 
จะก าหนด/เลือกบุคคลที่ท าหน้าที่ “Local Verifier” ซึ่งอาจเป็น CQO’s หรือ ผู้ที่เคยท าหน้าที่ผู้ประเมินชาว
ไทยของมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดย “Local Verifier” จะท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และ
ต้องท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูล ของหลักสูตร และ
มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน รวมถึงเอกสารประกอบการตรวจประเมิน รายงาน Self-Assessment 
Report (SAR) เอกสารภาคผนวก (Appendices) ทั้งรูปแบบ file ข้อมูล และรูปแบบ hard Copy และการ
สัมภาษณ์ใน Session ต่าง ๆ ทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจ
ประเมิน (ข้อสังเกต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถปฏิเสธที่จะไม่รับ“Local Verifier” ได้) โดยผู้ที่ท าหน้าที่ “Local 
Verifier” จะต้องลงนามในแบบฟอร์ม ดังนี้ 

  “Local Verifier Non-Disclosure Agreement”  
   คือแบบฟอร์มที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง “AUN Secretariat” กับ ผู้ที่ท าหน้าที่ 
“Local Verifier” ต้องปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 Confidential Information การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 
- รายงาน Self-Assessment Report (SAR) และเอกสารภาคผนวก 

(Appendices) ทั้งรูปแบบ file ข้อมูล และรูปแบบ hard Copy 
- การสั มภาษณ์ ในแต่ ล ะ  Se s s i on  ระหว่ า ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น กั บ 

Stakeholders ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในทุก Session (ทั้งรูปแบบ
การสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรทั้งหมด) 

- ตลอดช่วงระยะเวลาการประเมิน online/remote site visit การ
สื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดระหว่างผู้
ประเมินกับ Local Verifier  

- การสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด
ระหว่าง AUN Secretariat กับ มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน 

- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินทั้งหมด 
 Obligations of Receiving Party ข้อผูกพันของ “Local Verifier” (ผู้ที่

ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับจาก AUN Secretariat) 
- (Receiving Party) ฝ่ายที่ได้รับจะไม่ท าการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจประเมินทั้งหมดในรูปแบบใด ๆ ก็ตามรวมถึงการอัด
วิดีโอ อัดเสียง และการบันทึกภาพหน้าจอ 
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- (Receiving Party) ฝ่ายที่ได้รับจะต้องไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูล
ที่ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ ใ ด  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น 
online/remote site visit ทั้งหมดแก่หน่วยงานอ่ืน และ/หรือ
บุคคลที่สาม โดยสามารถพิจารณาแบบฟอร์ม See AUN-QA (0-3) 
Annex U02_Local Verifier Non-Disclosure Agreement ตาม
ภาพด้านล่างนี้ 
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  “Local Verifier Conflict of Interest Declaration Form”  
   คือแบบฟอร์มที่ “Local Verifier”  ต้องลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์/ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน 
ประกอบด้วย 2 Section 
 Section A 

- เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง “Local Verifier”  กับ 
มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน 
=>ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา “Local Verifier” เคยเข้ามามี
บทบาท หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ขอรับ
การประเมินหรือไม่ (เช่น ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจประเมิน AUN-QA 
ระดับหลักสูตร, การฝึกอบรมต่าง ๆ, การให้ค าปรึกษา)  
ถ้าใช่ โปรดให้ข้อมูลดังนี้......... 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับเชิญหรือเข้าร่วมกิจกรรม..................................... 
หัวข้อที่ได้รับเชิญหรือเข้าร่วมกิจกรรม...............................................
ค่าตอบแทน (ถ้ามี).............................................................................. 

 ถ้าไม่ใช่ โปรดข้ามไป Section B 
 Section B 

- เป็นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการประกาศเจตจ านงของ  “Local 
Verifier” ว่าด้วยเรื่อง ข้อมูลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน และข้อควรปฏิบัติตาม “Local 
Verifier stated in the How to organize online/remote site 
visit in the AUN-QA Programme Assessment (June 2020) 
and agree to fulfil the requirements as set out in the 
same section 2.4.” โดยสามารถพิจารณาแบบฟอร์ม See AUN-
QA (0-4) Annex U03_Local Verifier Conflict of Interest 
Declaration Form ตามภาพด้านล่างนี้ 
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10.2)  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ TECHNICALSPECIFICATIONS & ZOOM INSTRUCTION  

  ส าหรับการประเมินแบบ Online Remote Site Visit นั้น จ าเป็นต้องศึกษาเทคนิค และ

ข้อก าหนดส าหรับรูปแบบ และขั้นตอนการใช้โปรแกรมการตรวจประเมิน โดย AUN Secretariat ก าหนดให้ใช้ 

โปรแกรม ZOOM ในการประเมินออนไลน์ See AUN-QA (0-5) Annex U01_Working Draft Zoom คู่มือ 

TECHNICALSPECIFICATIONS & ZOOM INSTRUCTION โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 Prerequisite สิ่งที่ต้องเตรียม  
มหาวิทยาลัย และหลักสูตรควรเตรียมรายการต่อไปนี้ส าหรับการประเมิน Online 
Remote Site Visit: 

 EQUIPMENT อุปกรณ ์
- อุปกรณ์แล็ปท็อป / แท็บเล็ต (รองรับโปรแกรม ZOOM) และ

อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีกล้องเว็บแคมเพ่ือให้สามารถเห็นหน้าตาผู้เข้า
รับสัมภาษณ์แต่ละคนไดอ้ย่างชัดเจน 

- กล้องส าหรับดูภาพรวมห้องสัมภาษณ์ทั้งหมด (ส าหรับการสัมภาษณ์
ภายในมหาวิทยาลัย) 
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- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  (ความเร็วขั้นต่ า 10 Mbps และ ping 
สูงสุด 30 ms ส าหรับแต่ละอุปกรณ์) ข้อสังเกตเพ่ิมเติม สถาบันต้อง
ด าเนินการทดสอบการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ ตและความเสถี ยร 
(https://www.speedtest.net/)  โดยจะต้องรวบรวมและส่งข้อมูล
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนต่อ AUN  Secretariat 

- อุปกรณ์กล้อง (for live streaming) และ Gimbal (ป้องกันกล้อง
สั่นไหว) (camera stabilizer) 

 SOFTWARE ซอฟต์แวร์   => Zoom Application/ Program 
- AUN Secretariat จะส่งลิงค์ account ในการเข้าใช้งานโปรแกรม 

Zoom (โดยไม่จ ากัดเวลา unlimited) ให้แต่ละหลักสูตรที่ขอรับการ
ประเมิน 

- AUN Secretariat และ PIC: Person In Charge คือ ผู้รับผิดชอบ
หลัก ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยจะท างานร่วมกันตลอดช่วงการ
ประเมิน และช่วงการสัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสูงสุด 

- มหาวิทยาลัยและหลักสูตรจะต้องด าเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้
เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ละคนมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom ใน
อุปกรณ์ของตนเองแล้ว 
 
 

 Instruction on "How to Use ZOOM" ค าแนะน าเก่ียวกับ "วิธีใช้โปรแกรม ZOOM" 
Download and Install Zoom  

 ส าหรับคอมพิวเตอร์โปรดคลิกเพ่ือดาวน์โหลด "Zoom Client for 
Meetings" และ 

 ส าหรับแท็บเล็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโปรดคลิกเพ่ือ download and 
install Zoom application in App Store/ Playstore. 
Joining Zoom Meeting 

 ลิงค์การประชุม Zoom จะถูกส่งไปยังหลักสูตรและมหาวิทยาลัยก่อนการ
ประเมิน สามารถพิจารณาวิธีการใช้งาน โปรแกรม ZOOM ได้ที่คู่มือ 
TECHNICALSPECIFICATIONS & ZOOM INSTRUCTION ตามตัวอย่างภาพ
ด้านล่างนี้ 

https://www.speedtest.net/
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ภาพที่....แสดงวิธีการใช้งานโปรแกรม ZOOM 
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ภาพที่....แสดงวิธีการเมื่อใช้งานโปรแกรม ZOOM แล้วมีปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ  

 Rules and Etiquette กฎและมารยาท 
 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมิน AUN-QA ก่อน 
 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรเปิดใช้งานกล้องตลอดการสัมภาษณ์ 
 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบ 
 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรปิดเสียงไมโครโฟนเมื่อไม่ได้พูด 
 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรตรงต่อเวลา หากมาสายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

ห้องสัมภาษณ์ 
 หากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องการพูดกรุณาใช้ฟังก์ชั่น "Raise Hand" โดย

คลิก "ผู้เข้าร่วม" -> "Raise Hand" และรอสัญญาณจากผู้ประเมิน 
 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรเก็บข้อมูลการเข้าร่วมประชุม (เช่น ID เข้าร่วมการ

สัมภาษณ์) ให้รอบคอบและไม่ควร share ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน 
 ผู้ข้ารับการสัมภาษณ์และผู้ประเมินควรให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน 

ตลอดจนปฏิบัติตามมารยาทพ้ืนฐานทางสังคม 
 หากมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นโปรดติดต่อ PIC : Person In Charge ของ

หลักสูตรหรือ เจ้าหน้า AUN Secretariat 
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 INTERVIEW SESSIONS การสัมภาษณ์ในแต่ละ Session 
 The AUN-QA Secretariat, as a host, AUN Secretariat จะเป็นเจ้าภาพ 

- Create and Start meeting => AUN Secretariat ด าเนินการ
สร้างและเริ่มการประชุม 

- มอบหมาย PIC: Person In Charge / ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรเป็น
เจ้าภาพร่วม 

- ด าเนินการเชิญผู้ประเมินและผู้ เข้ารับสัมภาษณ์เข้าไปยังห้องที่
ก าหนดไว้ 

- สนับสนุน/ช่วยเหลือผู้ประเมิน เมื่อผู้ประเมินร้องขอ 
 PIC of the Study Programme, as a co-host, will: ผู้ที่ท าหน้าที่

ประสานงานหลักของหลักสูตร PIC : Person In Charge 
- ตรวจสอบ/ยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
- เปลี่ยนรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับ

การสัมภาษณ์ และแจ้งให้ผู้ประเมินทราบ 
- ตรวจสอบ/ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการเข้าร่วมการ

สัมภาษณ์ (เช่น เสียง, ไมโครโฟน, กล้อง, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)  
- สนับสนุน/ช่วยเหลือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เมื่อจ าเป็น 

 
 ZOOM Mennement Team: ZMT 

- จากการประชุม “Orientation with the university” 45 Days 
before assessment เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น AUN 
Secretariat ได้ก าหนดให้สถาบัน/หลักสูตรมอบหมายให้มี ZOOM 
Mennement Team: ZMT จ านวนหลักสูตรละ 2 คน และระดับ
สถาบัน 1 -2 คน ในการบริหารจัดการในการใช้งานโปรแกรม 
ZOOM Meeting ตลอดระยะเวลาการประเมินทั้ง 5 วัน (Day 1 – 
Day 5)  

- ผู้ที่ท าหน้าที่  ZOOM Mennement Team: ZMT ควรมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการใช้งานโปรแกรม ZOOM Meeting เป็นอย่างดี 
เพ่ือรองรับการประเมิน, การสัมภาษณ์ในแต่ละ Session ตลอด
ระยะเวลาการประเมินทั้ง 5 วัน (Day 1 – Day 5) ซึ่งในแต่ละห้อง
สามารถศึกษาจากหัวข้อ The meeting Rooms รูปแบบห้อง
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ประชุมที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ปรากฏในหน้าถัดไปได้
ยกตัวอย่างเช่น การสร้างห้องในโปรแกรมดังกล่าว ในการสร้างห้อง
ประชุมทุกครั้ง ควรเปิดใช้งาน Waiting Room เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม     
ไม่เริ่มการประชุมในแต่ละ Session ไปก่อน Host เป็นต้น  

- นอกจากนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่  ZOOM Mennement Team: ZMT 
จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วย เนื่องจาก
การประเมิน AUN-QA จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างผู้
ประเมิน, AUN Secretariat และ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหมด 
 

 Sequence of the interview ล าดับของการสัมภาษณ์ 
- AUN-QA Secretariat และ PIC : Person In Charge ของหลักสูตร

จะเตรียม Standby ก่อนเวลาเริ่มการสัมภาษณ์ 15 นาท ี 
- ผู้ประเมิน AUN-QA จะถูกเชิญไปยัง Breakout Room 1 เพ่ือรอ

การสัมภาษณ์ในแต่ละ Session  
- PIC : Person In Charge ของหลักสูตรจะต้องด าเนินการเชิญผู้เข้า

รับการสัมภาษณ์ไปยัง waiting room เพ่ือเตรียมความพร้อม และ
ยืนยันตัวบุคคล โดยล าดับถัดไปบุคคลดังกล่าวจะได้รับเชิญไปยังห้อง 
Main Meeting Room ในเวลาที่ก าหนดหรือเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

- จากนั้น AUN-QA Secretariat จะเชิญผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมดไปที่ 
Breakout Room2: ห้องสัมภาษณ ์

- ผู้ประเมิน AUN-QA จะด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการของ AUN-QA อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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 The meeting Rooms รูปแบบห้องประชุมที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ออนไลน์ 

  คือ ห้องประชุมที่ใช้ส าหรับเชิญผู้ที่จะเข้ารับการ
สัมภาษณ์ของแต่ละ Session, PIC: Person In Charge ของหลักสูตร และผู้
ประเมิน จะต้องเข้ามายังห้องดังกล่าวก่อน เพ่ือเตรียมความพร้อม และยืนยัน
ตัวบุคคล โดยล าดับถัดไปบุคคลดังกล่าวจะได้รับเชิญไปยังห้อง Main 
Meeting Room ในเวลาที่ก าหนดหรือเวลาที่เหมาะสมต่อไป Everyone 
must be initially placed in a waiting room and will be accepted 
to the meeting room at the appropriate time. =>  

  คือ ห้องประชุมหลัก จะไว้ส าหรับตรวจสอบ
ป้ายตั้งโต๊ะ+ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เพ่ือยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ และตรวจสอบความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนจะ
ได้รับเชิญไปยัง Breakout Room 2 เพ่ือรับการสัมภาษณ์ และส าหรับผู้
ประเมินจะถูกเชิญไปยัง Breakout Room 1  This room is for 
identification checking, renaming and final readiness checking. 
และ ห้อง Main Meeting Room แบ่งออกเป็น Breakout Room ย่อย ดังนี้ 

- -> : Assessors' Room ห้อง 1 ไว้ส าหรับ
การสื่อสารเฉพาะผู้ประเมิน และ AUN Secretariat =>Strictly for 
internal discussion among assessor team and AUN-QA 
Secretariat only!  

- -> : Interview Room ห้อง 2 จะใช้ส าหรับ
การสัมภาษณ์ในแต่ละ Session โดยสามารถพิจารณาวิธีการใช้งาน 
โปรแกรม ZOOM ได้ที่คู่มือ TECHNICALSPECIFICATIONS & 
ZOOM INSTRUCTION ตามตัวอยา่งภาพด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่....แสดงวิธีการใช้งานโปรแกรม ZOOM 
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 SYNCHRONOUS FACILITY VISIT การเยี่ยมชมสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมกัน 
 แนะน าให้มหาวิทยาลัยใช้กล้องหรืออุปกรณ์ที่มีกล้อง (เช่นโทรศัพท์มือถือที่มี

กล้องคมชัด คุณภาพสูง) และ Gimbal ในการไลฟ์สด เพ่ือตรวจสอบสิ่ง
อ านวยความสะดวก รวมถึงการสัมภาษณ์ในระหว่างนั้นด้วย 

 การเยี่ยมชมสถานที่แบบ Synchronous คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน/หรือด าเนินการพร้อม ๆ กัน โดยใช้การสื่อสารเป็นหลัก และจะ
ด าเนินการผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยสื่อสารผ่านโปรแกรม ZOOM 
โดยทีมผู้ประเมินจะรวมตัวกันในการโทรประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ประจ าจุด 
และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร/มหาวิทยาลัยโดยถือกล้องน าชม
สถานที่ส าคัญๆ และย้ายจุดไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ตามที่ผู้ประเมินร้องขอ  

 ควรจัดวางต าแหน่งพนักงานประจ าจุดในสถานที่ที่ก าหนด และอธิบายเมื่อผู้ที่
ท าหน้าที่ถือกล้องมาถึง  

 ผู้ประเมินอาจถามค าถาม หรือขอดูสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ได้ (เช่น 
กรณีมีนักศึกษาผ่านมาในสถานที่ที่ก าลังไลฟ์สด ผู้ประเมินสามารถถาม
ค าถามได้ตลอดเวลา) 

 มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดการเยี่ยมชมสถาบัน 

10.3)  สถาบันต้องด าเนินการจัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (Consent Form) กับ 

Stakeholders ที่เก่ียวข้อง (14 days prior to assessment) ประกอบด้วย 

 University Non-Disclosure Agreement  
คือแบบฟอร์มข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย ระหว่าง COQ’s ของ
มหาวิทยาลัยกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนในแต่ละ Session ประกอบด้วยข้อมูล 
ดังนี้ 

 Confidential Information 
- ข้อมูลที่เป็นความลับหมายรวมถึงการสื่อสารด้วยวาจาและลาย

ลักษณ์อักษรทั้งหมดระหว่างผู้ประเมิน AUN-QA และผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ในระหว่างการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง 

 Obligations of Receiving Party 
- ฝ่ายที่ได้รับจะไม่ท าการบันทึกข้อมูลใด ๆ รวมถึงอัดวิดีโอ อัดเสียง

และการบันทึกหน้าจอ ที่เก่ียวข้องตลอดช่วงการประเมินทั้งหมด 
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- ฝ่ายที่ได้รับจะไม่ถ่ายภาพนิ่ง และภาพหน้าจอระหว่างการสัมภาษณ์
ทุกครั้ง 

- ฝ่ายที่ได้รับจะต้องไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ 
ต่อองค์กรอ่ืน หรือบุคคลที่สามผ่านแพลตฟอร์มส่วนบุคคล/องค์กร 
สามารถพิจารณาแบบฟอร์ม See AUN-QA (0-6) Annex 
U07_University Non-Disclosure Agreement ได้ตามภาพ
ด้านล่างนี้ 
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 Interviewee Photo and Video Consent Form 
คือแบบฟอร์มการยินยอมส าหรับการอนุญาตให้ภาพถ่ายและอัดวิดีโอของผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ในแต่ละ Session โดยผู้ที่ท าหน้าที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวคือ CQO’s 
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อความเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการถ่ายภาพ/
บันทึกภาพระหว่างกระบวนการประเมินทั้งหมด (ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) ส าหรับการ
ประเมิน (Online/Remote Site Visit) สามารถพิจารณาแบบฟอร์ม See AUN-QA 
(0-7) Annex U08_Interviewee Photo and Video Consent Form ได้ตามภาพ
ด้านล่างนี้ 
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10.4)  การจัดเตรียมสื่อสาร Timeline การตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร พิจารณาจาก

ตัวอย่าง AUN-QA Slot 4 มีก าหนดตรวจจริงในวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ทีม QA จึงสามารถระบุวันที่ต้อง

ประสาน/จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามตารางด้านล่างนี้  และสามารถพิจารณา (ร่างก าหนดการประเมิน

ออนไลน์ Slot 4) See AUN-QA (0-8) Schedule AUNQA Slot4 และ See AUN-QA (0-9) Timeline การ

ประเมิน AUN-QA Online/Remote site visit Assessment 
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ส าหรับแนวทางเตรียมการขอรับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร นั้น ผู้เขียนเน้นกระบวนการ

ใน 3 กระบวนการหลัก ๆ และสรุป Timeline การด าเนินการ และรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ (ก่อน

ประเมิน), (ระหว่างประเมิน) และ การด าเนินการ (หลังประเมิน) โดยมีหัวข้อหลัก ๆ ประกอบด้วย 

►  สรุป Timeline การด าเนินการ ก่อนประเมิน, ระหว่างประเมิน, หลังประเมิน 

     (ก่อนประเมิน 1-12 Months Prior to Assessment, ระหว่างประเมิน Day 0-Day 3,หลังประเมิน) 

►  การด าเนินการ (ก่อนประเมิน) “1 – 12 Months Prior to Assessment” 

 การต่ออายุสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Membership University 

 การ Update ข้อมูลสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Membership University 

 AUN-QA Conference   

 AUN-QA Training 

 การศึกษาข้อมูล AUN-QA Web based application At Programme Level 

 การทดสอบระบบ Application Testing Period 

 การจัดเตรียมข้อมูล AUN-QA Web based application At Programme Level 

 การสมัคร AUN-QA Web based application At Programme Level 

 การส่งเอกสารต้นฉบับ (ประกอบการสมัคร AUN-QA Web based Application 
At Programme Level) 

 การประกาศผล (Result Announcement) 

 การช าระเงิน (Administrative fee) 

 การจัดท ารายงาน Self-Assessment Report (SAR) 

 การจัดท า Schedule; Facility site visit  

 การสื่อสารหลักการข้อก าหนด และเงื่อนไขการเข้ารับการสัมภาษณ์ (The On-Site 
Interview Session: Do’s and Don’ts) 

 การจัดท าข้อมูล Template Interview Session  

 การส่งรายงาน Self-Assessment Report (SAR), Checklist for the 
Submission of Self-Assessment Report (SAR), 

 Observer ส่งข้อมลูผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี); General rules of observer 

 Accommodation Arrangements (การจัดเตรียมที่พัก (โรงแรม)) 

 จัดท าข้อมูล QA Unit and Contact person of Study Programme 
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 Development Fund fee (ช าระค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนา) 

 Travel arrangements (การจัดเตรียมข้อมูลการเดินทาง) 

 Preparation for Translator/ Interpreter (การจัดเตรีมผู้แปลภาษา) 

 ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ Interview Session 

 Protocol and arrangement of the meeting room (การจัดเตรียมห้องประชุม
ตามข้อก าหนดและรูปแบบการจัดห้องประชุม)  

 Airtickets of AUN-QA Assessors (ช าระค่าตั๋วเครื่องบิน) 

 การจัดท า Guidebook  
►  การด าเนินการ (ระหว่างประเมิน) “Day 0 – Day 3 of Assessment” 

 Day 0 prior to assessment 

 ประชุมเตรียมงาน AUN-QA  

 น า AUN Secretariat ชมสถานที่ภายในสถาบัน 

 Confirmed และดูแลความเรียบร้อยด้านที่พัก 

 Arrival of assessors Team  

 ส่งมอบ Guide Book, SAR Hardcopy, List of interviewees 

 CQO, AUN Secretariat และผู้อ านวยการหลักสูตร เตรียม (Stand by) ที่โรงแรม 

 Day 1 Of Assessment 

 Shuttle van pick-up service from the hotel to NIDA. 

 Opening session (พิธีเปิดงาน) 

 Site assessment (เยี่ยมชมสถาบัน) 

 Interviews with stakeholders (สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
Meeting (1) - Meeting (4) 

 จัดส่งข้อมูลการเข้าร่วมอบรม AUN-QA training 

 จัดเตรียมห้องประชุมที่โรงแรมส าหรับ Assessors Team 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel 

 Day 2 Of Assessment 

 Shuttle van pick-up service from the hotel to NIDA. 
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 Interviews with stakeholders (สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) (ต่อ) 
Meeting (5) - Meeting (7) 

 Honorarium (ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน) 

 Document Review and clarification session 

 Assessors แจ้งผลประเมินเบื้องต้น 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel 

 Meeting assessors team at the hotel.    

 Day 3 Of Assessment 

 Presentation of Preliminary Assessment. 

 Over view and Wrap Up Presentation by AUN-QA Chief Assessor 

 Closing Session 

 Token Exchange. (souvenir) 

 Lunch and Departure of Assessors 

 Site tour (ถ้ามี) 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel/the airport. 
►   การด าเนินการ (หลังประเมิน)  

 Day 1 After the assessment 

 AUN Secretariat ส่ง File Powerpoint Presentation 

 2 - 4 week After the assessment 

 AUN Secretariat ส่ง final report 

 การยื่นอุทธรณ์ (appeal) ผลประเมิน 

 9 – 12 months After the assessment 

 จัดท าข้อมูล Feedback  

 AUN Secretariat จัดส่ง (ร่าง) file Certification 

 การสื่อสารข้อก าหนดการใช้โลโก้ AUN-QA 

 การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของ Certification  

 กรณี การ Re-Assessment 

 กรณี การ ถอดถอน certificate 
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3.2    วิธีการปฏิบัติงาน 

3.2.1)  สรุป Timeline การด าเนินการ ก่อนประเมิน, ระหว่างประเมิน, หลังประเมิน 

(ก่อนประเมิน 1 – 12 Months Prior to Assessment, ระหว่างประเมิน Day 0 - Day 3, หลังประเมิน) 

ตารางที่ 1.1 แสดงการสรุป Timeline การด าเนินการ 1 – 12 Months Prior to Assessment, ระหว่างประเมิน 

Day 0 - Day 3, หลังประเมิน 
Timeline/ 

Submit within 
timeframe 

Key Activity/ 
Items to be submitted to AUN Secretariat  

Document 
 

12 months 
prior to 

assessment 

► การต่ออายุสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate 
Membership University 
(The first Application=>  The Annual 
associate membership dues are currently 
1,000 USD per calendar year) 

 AUN-QA (1-1) Accepted Application from 
National Institute of Development 
Administration as AUN-QA Associate Member 
University 

 AUN-QA (1-2) invoice for the AUN-QA Associate 
Membership fee 2020 

 AUN-QA (1-3) The Revision of Fee Schemes of 
the AUN-QA Associate Membership and AUN-
QA Programme Assessment 

 AUN-QA (1-4) Transaction Receipt AUN-QA 
Associate Membership Fee 

 AUN-QA (1-5) Receipt AUN-QA Associate 
Membership Fee 

(ก่อนประเมิน) “1 – 12 M
onths Prior to Assessm

ent” 

►  การ Update ข้อมูลสมาชิกสมทบ AUN-QA 
Associate Membership University 
 

 AUN-QA (1-6) AUN-QA Associate Membership 
Information Update 

►  AUN-QA Conference   
            ►  AUN-QA International Conference  

            ►  AUN-QA Assessors Meeting/ AUN-QA 
Community of Practitioners Meeting 

            ►  AUN-QA CQOs’ Meeting 

 AUN-QA (1-7) Benefits of Members and 
Associate Members of AUN-QA 

 AUN-QA (1-8) Roles of the Members and 
Associate Members of AUN-QA Network 

 AUN-QA (1-9) Invitation letters AUN Members 
NIDA (2016-2019) 

 AUN-QA (1-10) REGISTRATION FORM (2016-
2019) 

 AUN-QA (1-11) TENTATIVE PROGRAMME (2016-
2019) 
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Timeline/ 
Submit within 

timeframe 

Key Activity/ 
Items to be submitted to AUN Secretariat  

Document 
 

 AUN-QA (1-12) ข้อมลู Support การขออนุมตัิการ
เดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จา่ย (2016-2019) 

 AUN-QA (1-13) หนังสือขออนุมัตกิารเดนิทางไป
ราชการพรอ้มคา่ใช้จ่าย (2016-2019) 

 AUN-QA (1-14) หลักฐานการช าระเงินค่าตั๋ว
เครื่องบิน  

 AUN-QA (1-15) หลักฐานใบเสร็จรบัเงินจากการช าระ
เงินค่าตั๋วเครือ่งบิน 

►  AUN-QA Training  
       ► Tier1 "AUN-QA Training Course for 

Accomplishing   Programme 
Assessment" (4-day Course),  

         ► Tier2 "AUN-QA Assessor Training 
Workshop" (7-Day Course),  

         ► Tier 3 "The AUN-QA Training Course for 
Accomplishing Institutional 
Assessment" (4-day Course) 

 AUN-QA (1-8) Roles of the Members and 
Associate Members of AUN-QA Network 

 AUN-QA (1-16) Invitation letters AUN Members 
NIDA (Tier1, Tier2, Tier 3) 

 AUN-QA (1-17) REGISTRATION FORM (Tier1, Tier2, 

Tier 3) 
 AUN-QA (1-18) TENTATIVE PROGRAMME (Tier1, 

Tier2, Tier 3) 
 AUN-QA (1-19) ข้อมลู Support การขออนุมตัิการ

เดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จา่ย (2016-2019) 
 AUN-QA (1-20) หนังสือขออนุมัตกิารเดนิทางไป

ราชการพรอ้มคา่ใช้จ่าย (2016-2019) 
 AUN-QA (1-21) หลักฐานการช าระเงิน 
 AUN-QA (1-22) หลักฐานใบเสร็จรบัเงิน 

12 - 9 months  
prior to 

assessment 

► การศึกษาข้อมลู AUN-QA Web based 
application At Programme Level 

 AUN-QA (2-1) New Instruction for the Online 
Application 2020_30 Jan 2020 

►  การทดสอบระบบ Application Testing 
Period  

 AUN-QA (2-2) Application Testing Period: from 
today until 15 January 2020   

►  การจัดเตรียมข้อมูล AUN-QA Web based 
application At Programme Level 

 AUN-QA (2-3) Official request letter AUN Slot 4  
 AUN-QA (2-4) Official request letter AUN Slot 5 
 AUN-QA (2-5) Step to Online AUN-QA Web 

based application 
►  การสมคัร AUN-QA Web based application 
At Programme Level 
► การส่งเอกสารต้นฉบับ (ประกอบการสมคัร AUN-
QA Web based Application At Programme Level) 

 AUN-QA (2-3) Official request letter AUN Slot 4  
 AUN-QA (2-4) Official request letter AUN Slot 5 
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Timeline/ 
Submit within 

timeframe 

Key Activity/ 
Items to be submitted to AUN Secretariat  

Document 
 

 Part 1 (Introduction) of the SAR for each 
requested study programme ของหลกัสตูรที่
ขอรับการประเมิน (Confidential) 

► การประกาศผล Result Announcement  ติดตามผา่นช่องทาง E-mail: Contact Person ของ
ทีม QA และ Chief Quality Officers: CQO  

9 months  
prior to 

assessment 

► การช าระเงิน (Administrative fee) 
The AUN-QA Programme Assessment 
Administrative fee 1,500 USD per assessment 

 AUN-QA (3-1) The Revision of Fee Schemes of 
the AUN-QA Associate Membership and AUN-
QA Programme Assessment 

 AUN-QA (3-2) Invoice for the Administrative fee 
Version เดิม 

 AUN-QA (3-3) Transaction Receipt 
Administrative fee Version เดิม 

 AUN-QA (3-4) Receipt Administrative fee 
Version เดิม 

►  การจดัท ารายงาน Self-Assessment Report (SAR)  AUN-QA (3-5) Requirement for Self-Assessment 
Report (SAR) 

 AUN-QA (3-6)  Checklist for the Submission of 
Self-Assessment Report (SAR) 

6 months 
prior to 

assessment 

►  การจดัท า Schedule; Facility site visit (draft 1)  AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA at Programme 
Level  

► การสื่อสารหลกัการข้อก าหนด และเง่ือนไขการเข้ารบั
การสมัภาษณ์ (The On-Site Interview Session: Dos’ 
and Don’ts)  

 AUN-QA (4-2)  The On-Site Interview Session: 
Dos’ and Don’ts 

► การจัดท าข้อมลู Template Interview Session   AUN-QA (4-3)  Template Interview Session 
3 months 
prior to 

assessment 

►  Observer ส่งข้อมลูผู้เขา้รว่มสังเกตการณ์ (ถา้มี) ; 
General rules of observer 

 AUN-QA (5-1) General rules of observer/ The 
requirement of permitting observers  

 AUN-QA (5-2) Observer Declaration Form  
 (If any programmes have observers, please 

kindly submit the observer declaration form to 
the secretariat at least 2 weeks before the site 
visit.) 
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Timeline/ 
Submit within 

timeframe 

Key Activity/ 
Items to be submitted to AUN Secretariat  

Document 
 

► Accommodation Arrangements (การจดัเตรยีมที่
พัก (โรงแรม)) 

 AUN-QA (5-3) Accommodation Arrangements 
 AUN-QA (5-4) Confirmed Accommodation 
 AUN-QA (5-5) The detail of each assessors 

1.5  -  2months 
prior to 

assessment 
 
 

 

►  การส่งรายงาน Self-Assessment Report (SAR), 
Checklist for the Submission of Self-Assessment 
Report (SAR), 

 AUN-QA (6-1) หนังสือน าส่งรายงาน Self-
Assessment Report (SAR) 

 เลม่รายงาน Self-Assessment Report (SAR), 
Checklist for the Submission of Self-
Assessment Report (SAR) ของหลกัสตูรที่ขอรับการ
ประเมิน (Confidential) 

 AUN-QA (6-2) หนา้ปก SAR Slot 1 
 AUN-QA (6-3) หนา้ปก SAR Slot 2 
 AUN-QA (6-4) หนา้ปก SAR Slot 3 

1.5 months 
prior to 

assessment 

► จัดท าข้อมลู QA Unit and Contact person of 
Study Programme  

 AUN-QA (7-1) Initial Arrangement Contact 
person 

 AUN-QA (7-2) Contact person programme Slot 1 
 AUN-QA (7-3) Contact person programme Slot 2 
 AUN-QA (7-4) Contact person programme Slot 3 

1 months 
prior to 

assessment 

►  การช าระค่าธรรมเนียมกองทุนพฒันา 
(Development Fund fee) ส าหรับสมาชิกสมทบ 
AUN-QA Associate Member 1,000 USD ต่อ 1 
หลักสตูร 

 AUN-QA (8-1) invoice for the AUN-QA 
Development Fund fee 

 AUN-QA (8-2) Transaction Receipt AUN-QA 
Development Fund fee 

 AUN-QA (8-3) Receipt AUN-QA Development 
Fund fee 

2 Weeks 
prior to 

assessment 

►   Travel arrangements (การจัดเตรียมข้อมูลการ
เดินทาง) 

 AUN-QA (9-1) Travel arrangements, Preparation 
for Translator/ Interpreter 

 AUN-QA (9-2) Language Interpreter Team Slot 1 
 AUN-QA (9-3) Language Interpreter Team Slot 2 
 AUN-QA (9-4) Language Interpreter Team Slot 3 

►   Preparation for Translator/ Interpreter (การจัด   
เตรีมผู้แปลภาษา) 
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►  ส่งรายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ Interview Session   list of Interview_Programme (Confidential) 
►  Confirm schedule of assessment  
กับ AUN Secretariat  
การจัดท า Schedule; Facility site visit (draft 
2)/finalization  
 

 AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA at Programme 
Level 

1 Weeks 
prior to 

assessment 

►   Protocol and arrangement of the meeting 
room (การจดัเตรียมห้องประชุมตามข้อก าหนดและ
รูปแบบการจัดห้องประชุม) ภาพถ่าย 

 AUN-QA (10-1) Protocol and arrangement of 
the meeting room 

 AUN-QA (10-2) Requirements for Logistics and 
Accommodation 

►  Airtickets of AUN-QA Assessors (ช าระคา่ตัว๋
เครื่องบิน) 
 

 AUN-QA (10-3) flight detail  
 AUN-QA (10-4) flight invoice1-8 Assessors 
 AUN-QA (10-5) flight Receipt1-8 Assessors  

►File Guidebook : NIDA Provide the pre-
departure Information ให้ AUN Secretariat และ 
Assessors Team 

 AUN-QA (10-6) ตัวอย่างปก Guide Book Slot 1 
 AUN-QA (10-7) ตัวอย่างปก Guide Book Slot 2 
 AUN-QA (10-8) ตัวอย่างปก Guide Book Slot 3 

► Financial Arrangements (สรปุภาพรวมการ
จัดเตรียมคา่ใช้จ่ายทางการเงิน) 

 AUN-QA (10-9) Financial Arrangemen Slot 1 
 AUN-QA (10-10) Financial Arrangemen Slot 2 
 AUN-QA (10-11) Financial Arrangemen Slot 3 
 AUN-QA (10-12) AUN-QA Programme 

Assessment - Financial Arrangement Update 

 
 
 

3.2.3 การด าเนนิการ (ระหว่างประเมิน) “Day 0 – Day 3 of Assessment” 
Day 0 

prior to 
assessment 

 

► ประชุมเตรียมงาน AUN-QA ระหว่าง AUN 
Secretariat ร่วมกับ CQO, QA Team, ผู้อ านวยการ
หลักสตูร และตัวแทนหลักสตูร  

 AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA at Programme 
Level 

 AUN-QA (10-1) Protocol and arrangement of 
the meeting room 

 AUN-QA (10-9) AUN-QA Programme 
Assessment - Financial Arrangement Update 

(ระหว่างประเมิน) 
 

► CQO และ QA Team พา AUN Secretariat น าชม
ห้องที่ใช้ส าหรับพีธีเปดิ-พิธีปิด, สถานที่ Site Visit 
ภายในสถาบัน หาก AUN Secretariat รอ้งขอ (ถา้มี) 
► Confirmed และดแูลความเรียบรอ้ยดา้นที่พัก/สิ่ง
อ านวยความสะดวกกบัตัวแทนของทางโรงแรม 

 AUN-QA (5-4) Confirmed Accommodation 

► Arrival of assessors Team  AUN-QA (11-1) ใบงานแจ้งรายละเอียดก าหนดการ
รับ-ส่งกรรมการ 
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สถาบันจดัรถรบั-ส่งให้ผู้อ านวยการหลักสตูร และล่าม 
ไปรับ Assessors Team ทีส่นามบิน และไปส่งยังโรงแรม 

 AUN-QA (11-2) รายช่ือพนักงานขับรถของสถาบัน 
 AUN-QA (11-3) ตัวอย่างหนังสอืขออนุเคราะห์

พนักงานขบัรถ 
► ส่งมอบ Guide Book, SAR Hardcopy, List of 
interviewees Prit  out, ให้ Assessors Team upon 
arrival at hotel 

 AUN-QA (10-6) ตัวอย่างปก Guide Book Slot 1 
 AUN-QA (10-7) ตัวอย่างปก Guide Book Slot 2 
 AUN-QA (10-8) ตัวอย่างปก Guide Book Slot 3 
 File ตัวอย่าง Guide Book Slot 1 - Slot 3 สามารถ

ขอดไูด้ที่ กลุม่งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

► กรณี Assessors Team ขอประชุมอยา่งไม่เปน็
ทางการร่วมกับ CQO, AUN Secretariat และ
ผู้อ านวยการหลักสตูร เตรียม (Stand by) ที่โรงแรม 

 AUN-QA (11-4) Meeting at Hotel 
 AUN-QA (11-5) Assessors Team Slot 1 
 AUN-QA (11-6) Assessors Team Slot 2 
 AUN-QA (11-7) Assessors Team Slot 3 

Day 1  
Of Assessment 

► Opening session (พิธีเปดิงาน) 
            ►  Welcome remarks by president. 
            ►  Remarks by AUN-QA Chief  Assessor. 
            ► Group Photo. 

 AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA at Programme 
Level  

 AUN (11-11) ตัวอย่างค ากล่าวเปดิส าหรับผู้บริหาร  

► Site assessment (เยี่ยมชมสถาบัน) 
            ►  Lecture Rooms of the assessed program. 
           ►  Computer Study Laboratory. 
           ►   First aid room. 
           ►   Fitness Club. 
           ►   Library Hub. 

 AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA at Programme 
Level  

 AUN-QA (11-8) ข้อมลูเจ้าหน้าที่ยดืประจ าจุดเพื่อ
น าเสนอขอ้มลูต่อกรรมการ Slot 1 - 3 

► Interviews with stakeholders (สัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วน
ไดส้่วนเสีย) ประกอบด้วย 
Meeting (1) with Dean, Associate Deans, Program 
director, SAR Team   
Meeting (2) with Program Support Staff. 
Meeting (3) with students.  
Meeting (4) with academic staff.      

  list of interviewees _Programme (Confidential) 

► จัดส่งข้อมลูการเข้าร่วมอบรม AUN-QA training  AUN-QA (11-9) AUN-QA training form 
 (Tier1, Tier2, Tier 3) 
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       ► Tier1 "AUN-QA Training Course for 
Accomplishing   Programme Assessment" 
(4-day Course),  

         ► Tier2 "AUN-QA Assessor Training Workshop" 
(7-Day Course),  

         ► Tier 3 "The AUN-QA Training Course for 
Accomplishing Institutional Assessment" (4-
day Course) 

 AUN-QA (11-10) รายช่ือผูผ้่านการอบรม AUN-QA 
training (Tier1) 

 AUN-QA (11-11) รายช่ือผูผ้่านการอบรม AUN-QA 
training (Tier2) 

 AUN-QA (11-12) รายช่ือผูผ้่านการอบรม AUN-QA 
training (Tier3) 

► จัดเตรียมห้องประชุมทีโ่รงแรมเพือ่ให้ Assessors 
Team ได้ใช้ในช่วงการ Document Review  

 AUN-QA (5-4) Confirmed Accommodation 

►  Shuttle van pick-up service from NIDA to 
the hotel 

 

Day 2  
Of Assessment 

► Interviews with stakeholders (สัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วน
ไดส้่วนเสีย) ต่อประกอบด้วย 
Meeting (5) with NIDA Support Staff. 
Meeting (6) with Alumni. 
Meeting (7) with Employers. 

 list of interviewees _Programme (Confidential) 
 AUN-QA (11-13) list of interviewees Meeting (5) 

with NIDA Support Staff. Slot 1 
 AUN-QA (11-14) list of interviewees Meeting (5) 

with NIDA Support Staff. Slot 2 
 AUN-QA (11-15) list of interviewees Meeting (5) 

with NIDA Support Staff. Slot 3 
► Honorarium (ค่าธรรมเนยีมการตรวจประเมิน)  เอกสารใบส าคญัรับเงินประกอบการเบิก-จา่ย ให้กับ 

Lead Assessors และ Assessors 
► Document Review and clarification session   การตรวจเอกสาร (Document Review) รายการ

หลักฐาน และการ clarification 
► Assessors แจ้งผลประเมนิเบื้องตน้ ให้ผูบ้รหิาร/
ผู้อ านวยการหลักสตูร/อาจารยข์องหลักสตูร/SAR Team 

 

► Shuttle van pick-up service from NIDA to the 
hotel 

 

►  Meeting assessors team at the hotel.                          
Day 3  

Of Assessment 
►  Presentation of Preliminary Assessment.  
(Presentation on Key Results of the Actual 
Assessment of the Study) 

 Appendix G feedback  (Presentation) 
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“..... scope of this assessment under the AUN-QA  
guidelines  and  criteria  at  programme  level….” 

►  Over view and Wrap Up Presentation by 
AUN-QA Chief Assessor 

 

►  Closing Session (NIDA President/ Vice 
Presidents) 
          ►  Remarks by Host 
          ►  Remarks by AUN-QA Chief  Assessor. 

 

► Token Exchange. (souvenir) 
 

 

►  Lunch and Departure of Assessors  
►  Site tour (ถ้ามี)  
►  Shuttle van pick-up service from NIDA to 
the hotel/the airport. 

 

3.2.4 การด าเนินการ (หลังประเมิน) 
Day 1 

After the 
assessment 

► AUN Secretariat ส่ง File Powerpoint 
Presentation ของหลกัสตูรที่ขอรบัการประเมนิ ให้ ทมี 
QA (Presentation on Key Results of the Actual 
Assessment of the Study) 

 File Powerpoint Presentation ของหลกัสตูรที่
ขอรับการประเมิน (Confidential)  

(หลังประเมิน) 

2 - 4 week 
After the 

assessment 

► AUN Secretariat ส่ง final report will be sent 
to your university. 

 Appendix D – AUN-QA Assessment Report for 
Programme Level (Confidential) 

 AUN-QA (12-1) แบบฟอร์ม Appendix D “AUN-
QA Assessment Report for Programme Level 

► สถาบันสามารถขอยื่นอุทธรณ์ (appeal) ผลการ
ประเมินต่อ AUN Secretariat ได ้กรณีที่สถาบันไม่
เห็นด้วยกับผลการประเมินดังกล่าวสามารถแนบ
เอกสาร, รายการหลักฐานเพิ่มเตมิได้ AUN 
Secretariat จะน าข้อมลูดังกล่าวเสนอที่ประชุม 
AUN-QA Council ต่อไป 

 AUN-QA (12-2) appeal 
 แบบฟอรม์การอุทธรณ์ (ถ้ามี) 

9 – 12 months 
After the 

assessment 

► ประสานหลักสูตรจัดท าข้อมลู Feedback ตาม 
Appendix F “AUN-QA Assessment Feedback 
Report (Programme Level) 

 Appendix F “AUN-QA Assessment 
Feedback Report (Programme Level) 
(Confidential) 
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 AUN-QA (12-3) แบบฟอร์ม Appendix F “AUN-
QA Assessment Feedback Report 
(Programme Level) 

► AUN Secretariat จัดส่ง file Certification ให้
สถาบัน 

 File Certification (ร่าง) 

►  การสื่อสารข้อก าหนดการใช้โลโก้ AUN-QA Use 
of AUN-QA Logo and Certificates 

 AUN-QA (12-4) Use of AUN-QA Logo and 
Certificates 

► การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ของ Certification 

 AUN-QA (12-5) ตัวอย่างส าเนา Certification Slot 1 
 AUN-QA (12-6) ตัวอยา่งส าเนา Certification Slot 2 
 AUN-QA (12-7) ตัวอยา่งส าเนา Certification Slot 3 

► กรณี การ Re-Assessment เมื่อครบก าหนด 
the applying university is required to submit 
a progress report on the recommendations 
made by the assessment teams to QA Team 

 progress report on the recommendations 
(Confidential) 

 การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา นั้น ๆ  

At  any  time ► กรณี การถอดถอน certificate 

the  AUN-QA  Council has the right to  
revoke the  certification status  of university 
if it fails to honour and fulfill its public and 
social duties, undertakings and obligations 
to its stakeholders including AUN-QA 
network. 

 AUN-QA (12-8) revoke the certification 
 AUN-QA  Council มสีิทธ์ิในการถอดถอน 

certificate ของหลักสูตรทีไ่ดร้ับการรับรองได้ทุก
เมื่อ หากมีการปฏิบัติทีไ่ม่เหมาะสม และขัดต่อ
หลักกการของ AUN-QA 
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3.2.2)  การด าเนินการ (ก่อนประเมิน) “1 – 12 Months Prior to Assessment” 

 

►   การต่ออายุสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Membership University 

 (Annual associate membership dues are currently 1,000 USD per year) 

 ตามที่สถาบันได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUN Associate Membership)  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือเตรียมเข้า
สู่การรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ ASEAN University Network – Quality 
Assurance (AUN-QA) ปั จ จุ บั น มี ส ม า ชิ ก  AUN-QA Associate Member 
Universities จ านวน 117 มหาวิทยาลัยทั่วทั้งอาเซียน See AUN-QA (1-1) 
Accepted Application from National Institute of Development 
Administration as AUN-QA Associate Member University 

 สถาบันในฐานะผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate 
Membership ผู้รับผิดชอบจะต้องติดตามข้อมูลทาง E-mail จากทาง AUN 
Secretariat ในช่วงปลายปี นั้น ๆ ด้วย เนื่องจากจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การต่ออายุสมาชิกสมทบรายปี  “Associate Membership Fee” จ านวน 
1,000 USD ภายใน 2 เดือนหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ (invoice for the AUN-
QA Associate Membership fee) จ า ก  AUN Secretariat ( ข้ อ สั ง เ กต  : 
ผู้รับผิดชอบต้องติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมด้วย 
เนื่องจากที่ผ่านมา AUN Board of Trustees Meeting ได้มีการปรับเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมเป็นระยะ (The Revision of Fee Schemes of the AUN-QA 
Associate Membership)  See AUN-QA (1-2) Invoice for the AUN-QA 
Associate Membership fee 2020 และ  AUN-QA (1-3 ) The Revision of 
Fee Schemes of the AUN-QA Associate Membership and AUN-QA 
Programme Assessment 

 เนื่องจากค่าธรรมเนียม “AUN-QA Associate Membership Fee” จ านวน 
1,000USD สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น ทีม QA ต้องขออนุมัติงบประมาณ
รายการดังกล่าวเพ่ือให้ทันต่อการช าระเงินตามช่วงระยะเวลาที่  AUN 
Secretariat ก าหนด โดยจะต้องช าระเป็นสกุลเงินบาท ตัวอย่างเช่น อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนี้    1 USD เท่ากับ 33 บาท=> ทีม QA จึงต้องไปช าระเงิน
เป็นจ านวน (1,000 USD X 33 บาท = 33,000 บาทถ้วน) (ข้อสังเกต : หาก
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สถาบันไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม AUN-QA Associate Membership Fee 
นานเกิน 6 เดือน AUN Secretariat จะตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกสมทบทันที และ
กรณีที่สถาบันจะยกเลิกการเป็นสมาชิก AUN-QA Associate Membership 
จะต้องท าหนังสือทางการเป็นลายลักษณ์อักษรขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
ดังกล่าว และเข้าสู่กระบวนการ/ขั้นตอนการขอสมัครใหม่ ) “The annual 
subscription payable by associate members shall be at the rates 
decided by the QA Council from time to time. Membership shall 
automatically be ceased if the annual subscription is not paid within 
six (6) months. Re-instatement of membership shall be by re-
application with all outstanding subscriptions duly paid.” 

 ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียม สถาบันสามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
ผ่านทางธนาคารทหารไทย สาขาบางกะปิ ชื่ อบัญชี ASEAN University 
Network, หมายเลขบัญชี  A/C 003-282-3973, Swift Code TMBKTHBK  
ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบต้องท าการรีเช็คข้อมูลหมายเลขบัญชีอีกครั้ง กับ AUN 
Secretariat เนื่องจากช่องทางการช าระเงินจะใช้ทั่วทั้งอาเซียน แต่กรณี
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะใช้หมายเลขบัญชีต่างจากหมายเลข
บัญชีอาเซียน เป็นต้น 

 หลังจากด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสร็จ ทีม QA จะต้องน าเอกสาร
หลักฐานการโอน ค่าธรรมเนียม (Proof of payment) และเอกสารแสดงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุล (USD) เมื่อเทียบเป็นเงินบาท (THB) (Exchange rate can 
be referred by the bank on the transfer date.) โดยแนบเอกสารทั้ง 2 
ฉบับเป็น File PDF และส่งไปยัง E-mail ของ AUN Secretariat See AUN-
QA (1-4) Transaction Receipt AUN-QA Associate Membership Fee 

 สถาบันรอรับใบเสร็จฉบับจริง (Receipt) ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือนเพ่ือ
ประกอบการเบิก-จ่าย, ยืมเงิน-คืนเงิน ที่สมบูรณ์ตามระเบียบการใช้งบประมาณ
ของสถาบันต่อไป ทั้งนี้ หากสถาบันด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 
จะไม่สามารถขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม  See AUN-QA (1-5) Receipt 
AUN-QA Associate Membership Fee 
 
 

►   การ Update ข้อมูลสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Membership University 
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สถาบันต้องจัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญของสมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Membership 

เพ่ือไว้ในการติดต่อสื่อสารกับที่ประชุมของ AUN ผ่านช่องทางการประสานงานกับ AUN 

Secretariat โ ด ย ส า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร จ ะ ท า ก า ร ส่ ง  information via this 

link: https://forms.gle/Ybod6RVtJXPTZvaR8 ให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงาน Contact 

Person ของทีม QA และ Chief Quality Officers: CQO ตามข้อมูลที่ต้อง Update ให้ 

AUN ทุ ก ปี  See AUN-QA (1 -6 )  AUN-QA Associate Membership Information 

Update  

 

►    AUN-QA Conference  

 AUN-QA Conference เป็นการประชุมความร่วมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศของประเทศสมาชิก (AUN-QA Member University, AUN-
QA Associate Member University)  โ ด ย มี  AUN Secretariat เ ป็ น ผู้
ประสานงานจัดโครงการ ประกอบด้วยการประชุม AUN-QA International 
Conference, AUN-QA Assessors Meeting/AUN-QA Community of 
Practitioners Meeting, AUN-QA CQOs’ Meeting โดยการประชุมดังกล่าวจะ
จัดขึ้นในคราวเดียวกัน 

 สถาบันก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมทบ (AUN-QA Associate Members 
University) เมื่อ 10 November 2015 (10 พฤศจิกายน 2558) สถาบันได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมกิจกรรมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น See AUN-QA 
(1-7) Benefits of Members and Associate Members of AUN-QA โดยสถาบัน
ต้องส่งผู้บริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา Chief Quality Officers: CQO 
See AUN-QA (1-8 ) Roles of the Members and Associate Members of AUN-
QA Network เพ่ือเข้าร่วมการประชุม AUN-QA เพ่ือประชุมหารือ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านต่าง ๆ และการร่วม
( Sharing of AUN-QA best practices and information relating to 
quality assurance.)  สร้ า ง เครื อข่ ายจากการประชุม  รวมถึ ง  Update 
สถานการณ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ กลไก เพ่ือการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศ และกิจกรรมฝึกอบรม AUN-QA 
ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา โดยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นทุกปี โดย

https://forms.gle/Ybod6RVtJXPTZvaR8
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สามารถพิจารณาเอกสารประกอบการด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี 
2016-2019 ได้ที่ See AUN-QA (1-9) Invitation letters AUN Members NIDA 
(2016-2019), AUN-QA (1-10) REGISTRATION FORM (2016-2019), See AUN-QA 
(1-11 ) TENTATIVE PROGRAMME (2016-2019), See AUN-QA (1-12 ) ข้ อมู ล 
Support การขออนุมัติการเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย (2016-2019), See 
AUN-QA (1-13) หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย (2016-
2019), See AUN-QA (1-14) หลักฐานการช าระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน, AUN-QA (1-15) 
หลักฐานใบเสร็จรับเงินจากการช าระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 

 สถาบันสามารถน าประเด็นที่เป็นข้อจ ากัด หรืออยากที่จะพัฒนาระบบ/กลไก 
คุณภาพการศึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AUN-QA  ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของสถาบัน Chief Quality Officers: CQO ในฐานนะตัวแทนของ
สถาบันสามารถน าเข้าที่ประชุม Assessors Meeting และที่ประชุม AUN-QA 
CQOs’ Meeting เ พ่ือเป็นกระบวนการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม AUN-QA 
Council ต่อไป  

 
►   AUN-QA Training  

สถาบันจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ See AUN-QA (1-8) AUN Roles and AUNQA 

Associate Members of AUN-QA Network โดยส่งผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์ระดับคณะเข้า

ร่วมอบรมหลักสูตร AUN-QA อย่างน้อยระดับ (Tier 1) ในส่วนของผู้บริหารสถาบัน จะต้องเข้าร่วม 

AUN-QA Training โดย QA Team เป็นผู้ด าเนินการสมัครให้ทั้งหมด พร้อมกันนี้สถาบันด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หน่วยงานระดับคณะทราบ โดยจัดท าขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด

เพ่ือให้ง่ายและด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้สมัครเรียน AUN-QA Training ระดับคณะ

จะต้องด าเนินการเองทั้งหมด โดยรูปแบบการอบรม AUN-QA Training ประกอบด้วย 3 หลักสูตร 

คือ 

 Tier1 "AUN-QA Training Course for AccomplishingProgramme Assessment" 
(4-day Course) คือการเรียนเกณฑ์การประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร
ทั้งหมด ปัจจุบันมีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมอบรม Tier 1 จ านวน 59 คน 

 Tier2 "AUN-QA Assessor Training Workshop" (7-Day Course) คือการ
เรียนเพ่ือพัฒนาเป็นผู้ประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (คณาจารย์ที่มีสิทธิ์เข้า
อบรมในขั้นนี้จะต้องผ่านการอบรม Tier 1 ก่อน จึงจะได้รับการพิจารณา) โดย 
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AUN-QA และChief Quality Officers: CQO ของมหา วิ ท ย าลั ยทั้ ง ใ น แล ะ
ต่างประเทศสมาชิก (AUN-QA Member University, AUN-QA Associate 
Member University) จะด าเนินการคัดเลือกคณาจารย์ที่ผ่านการอบรม Tier2 
โดยพิจารณาจากความรู้  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
(Education and Experience) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หรืองานที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ และสามารถเป็นผู้ประเมินในระดับ
ต่างประเทศได้  รวมถึงพิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal 
Attributes) มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ประเมินหรือไม่ และที่ส าคัญจะ
พิจารณาจาก (Competencies of AUN-QA Professionals) ด้วย (Green 
Book V.2 ; Guideline for AUN Quality Assessment and Assessors หน้า 
6-8) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประเมินในต่างประเทศ จะถูกน าชื่อ-
สกุล หน่วยงาน ขึ้นบน Websit AUN-QA ปัจจุบันมีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วม
อบรม Tier 2 จ านวน 14 คน และได้รับการคัดเลือให้เป็นผู้ตรวจประเมินใน
ต่างประเทศ จ านวน 6 คน 

 Tier 3  "The AUN-QA Training Course for Accomplishing Institutional 
Assessment" (4-day Course) คือการเรียนเกณฑ์การประเมิน AUN-QA ระดับ
สถาบันทั้งหมด (คณาจารย์ที่มีสิทธิ์เข้าอบรมในขั้นนี้จะต้องผ่านการอบรม Tier 
1 ก่อน จึงจะได้รับการพิจารณา) ปัจจุบันมีผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมอบรม 
Tier 3 จ านวน 5 คน 

 โดยสามารถพิจารณาเอกสารประกอบการด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรม AUN-QA 
(Tier1, Tier2, Tier 3) ตั้งแต่ปี 2016-2019 ได้ที่  See AUN-QA (1-16) Invitation 
letters AUN Members NIDA (Tier1 ,  Tier2 ,  Tier 3 ) ,  See AUN-QA (1 -17) 
REGISTRATION FORM (Tier1, Tier2, Tier 3), See AUN-QA (1-18) TENTATIVE 
PROGRAMME (Tier1, Tier2, Tier 3), See AUN-QA (1-19) ข้อมูล Support การขอ
อนุมัติการเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย (2016-2019), See AUN-QA (1-20), 
หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย (2016-2019), See AUN-QA 
(1-21) หลักฐานการช าระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน, See AUN-QA (1-22) หลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินจากการช าระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 

►   การศึกษาข้อมูล AUN-QA Web based application At Programme Level  

การด า เ นิ นการศึ กษาและแปลข้ อมู ลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ  “ Instructions for Online 
Application”  ตั ว อย่ า ง  ปี  2 0 20 - 2 021  “Applicable for AUN-QA Programme 
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Assessment from January to December 2021” ในแต่ละรอบของการประเมินจะต้อง
พิจารณารูปแบบ และขั้นตอนการสมัคร Online เพ่ือใช้ประกอบการสมัครผ่านระบบ AUN-
QA Web based Application ประกอบด้วย See AUN-QA (2-1) New Instruction for the 
Online Application 2020_30 Jan 2020 

 Terms & Condition  
 สถาบันสามารถขอรับการประเมินได้ไม่ เกิน 4 หลักสูตรต่อ 1 

Application และสามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 Application /ต่อป ี
 การสมัครผ่านระบบ AUN-QA Web based Application จะสมบูรณ์

ก็ต่อเมื่อสถาบันส่ง File เอกสารตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ลงในระบบ
ดังกล่าว 

 กรณีสถาบันประสงค์ที่จะสมัครทั้ง  2 Application ควรด าเนินการ
สมัคร Application ที่ 1 ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อน หลังจากนั้นจึงจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครใน Application ที่ 2  

 สถาบันต้องโอนค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ “Administrative Fee” 
จ านวน 1,500USD ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้  
(invoice for Administrative fee) จาก AUN Secretariat และน า
เอกสารใบเสร็จการโอนค่าธรรมเนียม (Proof of payment) แนบ 
File และส่งไปยัง E-mail ของ AUN Secretariat ทั้งนี้ หากสถาบัน
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนไม่
ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 

 ผลการสมัครผ่านระบบ AUN-QA Web based Application จะ
ประกาศผลภายใน 1-4 สัปดาห์ หลังจากปิดระบบการรับสมัคร
ดังกล่าว 

 

 

 

 Application Timeline 
 ตัวอย่าง Application Timeline ที่จะต้องสื่อสารให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
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 Requirement 
 Contact Person ของทีม QA จะต้องด าเนินการสมัครผ่านระบบ AUN-

QA Web based Application จะต้องมี E-mail ของ @Gmail.com 
เพ่ือการเข้าถึงระบบ และสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งช่วงการทดสอบ
ระบบและช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัครออนไลน์ 

 Information 
 Application Testing Period (Optional)  

 ผู้ใช้งานสามารถพิจารณาหัวข้อ การทดสอบระบบในหัวข้อ
ถัดไปได ้

 Online Application Period 
 AUN Secretariat จะก าหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครผ่าน

ระบบ AUN-QA Web based Application และก าหนดระยะเวลา
การสมัครตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น 
(application period begins at 10.00 GMT +07.00, Bangkok 
Local Time of 1 February 2020)  

 Access to AUN-QA Web based Application 
 AUN Secretariat จะท าการส่ ง Link: AUN-QA Web based 

Application ให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงาน Contact Person 
ของทีม QA และ Chief Quality Officers: CQO เพ่ือเป็นช่อง
ทางการเข้าใช้งานระบบ 

 AUN Secretariat จะท าการส่ง Username and Password จ านวน 
1 Username ในการเข้าใช้งานระบบให้กับ Contact Person ของ
ทีม QA และ Chief Quality Officers: CQO โดยผ่านช่องทางการ
ติดต่อ E-mail เป็นหลัก 
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 ข้อควรระวังในการเข้าใช้งานระบบ => Username and 
Password ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้, สามารถเข้าใช้งาน
ได้เพียง 1 Username ที่มีรหัสผ่านเท่านั้น และผู้ใช้งานควร
ออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งานระบบ เนื่องจากไม่
สามารถเข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนได้โดยไม่ได้ล็อก
เอาต์จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมก่อน แม้ว่าจะออกจากระบบ
โดยอัตโนมัติก็ตาม (ข้อสังเกตนี้ ในแต่ละปีไม่เหมือนกัน บางปี
อาจจะมี  Username and Password บางปีอาจไม่มี ข้ อมูล
ดังกล่าว)  

 AUN Secretariat จะก าหนดระยะเวลาส าหรับการประเมิน
จริงออกไปอีก 1 ปี (ขอขยายความเพ่ิม => กระบวนการ
เตรียมความพร้อม และกระบวนการขอรับการประเมิน จะใช้
ระยะเวลา 1 ปี และจะได้รับการประเมินในปีถัดไป นับตั้งแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคม ของปีถัดไป) 

 Required Documents to Complete Assessment Application 
 Official request letter with the following details/ 

requirements: สถาบันด าเนินการจัดท าหนังสือทางการเพ่ือ
ขอรับการประเมิน ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตรที่ประสงค์จะ
ตรวจประเมินและจะต้อง ไม่ เ กิน  4  หลักสู ตร  ต่อ  1 
Application ทั้งนี้สามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 Application/
ต่อปี และหนังสือดังกล่าวจะต้องลงนามโดยอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น 

 Part 1  ( Introduction) of the SAR for each requested 
study programme: สถาบันด าเนินการออก Template ใน
ส่วน   Part 1 (Introduction) เพ่ือให้หลักสูตรเขียนข้อมูลที่
ส าคัญ ประกอบด้วย  
 
1) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary),  
2) ประวัติความเป็นมาของคณะ/หลักสูตรที่เชื่อมโยงพันธกิจ

สถาบัน (Organization of the Self-Assessment) และ
การมีส่วนร่วมของคณะ/หลักสูตร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
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เสีย (Stakeholders) ในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Who were the persons involved in the Self-
Assessment?),  

3) ประวัติความเป็นมาของสถาบัน (Brief description of 
National Institute of Development Administration 
(NIDA))  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , กลยุทธ์ , 
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ , Expected Learning Outcome: ELO 
ระดับสถาบัน, นอกจากนี้สามารถพิจารณาน าข้อมูลของ
หลักสูตรใส่ เ พ่ิมเติมได้  เช่น Vision, Mission, Goals, 
Educational Philosophy, Objectives, Program 
Development, Connection with the Institution’s 
Obligations  เป็นต้น 

 ข้อมูลทุกอย่างที่จะท าการ Upload จะต้องเป็น File PDF 
ทุกฉบับ จึงจะสามารถด าเนินการในข้ันตอนต่อไปได้ 

 Re-Assessment  
 กรณีสถาบันขอรับการประเมินใหม่ คือ การ Re-Assessment 

สถาบันจะต้องด าเนินการเช่นเดียวกับการสมัคร AUN Slot 
ต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข => “Instructions for Online 
Application”  ในทุกกระบวนการที่ AUN ก าหนด และส่ง
ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า  ( Progress Report of the 
recommendations) และข้อมูลรายงานจุดที่ควรพัฒนา 
“submit the progress summary report providing 
details of what have been done to address the areas 
for improvement as stated in the previous 
assessment report.” โดยสามารถ Upload ไฟล์เอกสาร 
ฉบับ PDF File ลงในระบบต่อไป 
 

 Payment 
 การช าระเงินค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ “Administrative 

Fee” จ านวน 1,500USD ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับใบ
แจ้งหนี้ (Invoice) จาก AUN Secretariat และน าเอกสาร
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หลักฐานการโอน ค่าธรรมเนียม (Proof of payment) และ
เอกสารแสดงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (USD) เมื่อเทียบเป็น
เงินบาท (THB) โดยแนบเอกสารทั้ง 2 ฉบับเป็น File PDF 
และส่งไปยัง E-mail ของ AUN Secretariat และสถาบันรอ
รับใบเสร็จตัวจริง (Receipt) ทั้งนี้ หากสถาบันด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนไม่
ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 

 ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียม สถาบันสามารถด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารทหารไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี 
ASEAN University Network, หมายเลขบัญชี  A/C 003-282-
3973, Swift Code TMBKTHBK  ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบต้องท าการ  
รี เช็ คข้อมูลหมายเลขบัญชี อีกครั้ ง กับ AUN Secretariat 
เนื่องจากช่องทางการช าระเงินจะใช้ทั่วทั้งอาเซียน แต่กรณี
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะใช้หมายเลขบัญชีต่างจาก
หมายเลขบัญชีอาเซียน เป็นต้น 

 Results Announcement  
 ผู้ใช้งานสามารถพิจารณาหัวข้อ การประกาศผล Results 

Announcement ในหัวข้อถัดไปได ้
 AUN-QA Secretariat Contact Persons 

 ข้อมูลการติดต่อจะต้องด าเนินการติดต่อประสานงานผ่านทาง      
E-mail เป็นหลักโดยสามารถติดต่อได้ท่ี Ms. Jarrunan 
Chaisuwan at aun.jarrunan@gmail.com CC Ms. 
Supatcha Supapant at aun.supatchas@gmail.com 
and Ms. Ing-Orn Jeerararuensak at 
aun.ingorn@gmail.com เป็นต้น 
 
 

►   การทดสอบระบบ Application Testing Period 

 ในขั้นตอนนี้ทีม  QA จะต้องด า เนินการ เข้ าทดสอบระบบตามที่  AUN 
Secretariat ก า หนด  See AUN-QA (2-2)   Application Testing Period: 

mailto:aun.ingorn@gmail.com
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from today until 15 January 2020  และควร เข้ าทดสอบระบบก่อน
ระยะเวลาเปิดรับสมัครออนไลน์จริง 

 AUN Secretariat จะก าหนดช่วงระยะเวลาการทดสอบระบบอย่างน้อย 3 
เดือน ในการทดสอบระบบ จะมีแบบฟอร์ม ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือใช้ประกอบการ
สมัคร และสามารถท าให้ผู้ใช้งานเรียนรู้รูปแบบการสัมครใน Application เพ่ือ
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญในขั้นตอนต่อไป 

 ข้อมูลที่ใช้ระหว่างการทดสอบระบบจะไม่ถูกบันทึกลงใน Application  

 หากสถาบันต้องการทดสอบระบบ AUN-QA Web based Application สามารถกดที่ 
Link : https://forms.gle/BeVrr8D5n82c9yQA6 ทั้ ง นี้  Link ดั งกล่ าวอาจ
เปลี่ยนไปในแต่ละปี ผู้รับผิดชอบจึงต้องติดตามข้อมูลที่ AUN Secretariat ได้ท า
การ Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางการติดต่อ E-mail เป็นหลัก 

 

►    การจัดเตรียมข้อมูล AUN-QA Web based application At Programme Level 

ในขั้นตอนนี้ทีม QA จะต้องสื่อสารให้หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน จัดเตรียมข้อมูลตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ดังนั้นข้อมูลที่ส าคัญจะต้องถูกกลั่นกรองจากคณะ/หลักสูตรที่ขอรับการ
ประเมิน และเสนอผู้บริหาร Chief Quality Officers : COQ ของสถาบันเพ่ือพิจารณาและ
รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการ Upload ข้อมูลลงระบบ ดังกล่าวต่อไป 

 ข้อมูลระดับสถาบัน  
สถาบันจะต้องเตรียมข้อมูล (ฉบับภาษาอังกฤษ) ก่อนการสมัครผ่านระบบ 
ประกอบด้วยข้อค าถาม ดังนี้  

 ข้อมูลผู้ที่ด าเนินการสมัครผ่านระบบ AUN-QA Web based 
Application  

1)   ผู้ที่ท าหน้าที่กรอกข้อมูลภาพรวม คือ Contact Person ของทีม QA 
ข้อมูลประกอบด้วย E-mail, ชื่อ-สกุล เป็นต้น 

2)   ข้อมูลสถาบัน เช่น สถาบันตั้งอยู่ในประเทศอะไร, ข้อมูลการเป็น
สมาชิก (Type of Member), ชื่อสถาบัน, ตัวย่อสถาบัน, ที่อยู่
สถาบัน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน เป็นต้น 

3)   Main Contact Person หมายถึง ข้อมูลของ Chief Quality Officers: 
CQO  ประกอบด้วยข้อมูล E-mail, ชื่อ-สกุล, ต าแหน่งบริหาร, ชื่อ

https://forms.gle/BeVrr8D5n82c9yQA6
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สถาบัน, ตัวย่อสถาบัน, ที่อยู่สถาบัน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์ 
Fax ที่ส านักงาน เป็นต้น 

4)   Contact Person ล าดับที่ 1 หมายถึง ข้อมูลของบุคลากรที่ท า
หน้าที่ด้าน QA => ประกอบด้วยข้อมูล E-mail หลัก และ/หรือ E-
mail ส ารอง, ชื่อ-สกุล, ต าแหน่งงาน, ชื่อสถาบัน, ตัวย่อสถาบัน, ที่
อยู่สถาบัน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน เป็นต้น 

5)   Contact Person ล าดับที่ 2 หมายถึง ข้อมูลของบุคลากรที่ท า
หน้าที่ด้าน QA => ประกอบด้วยข้อมูล E-mail หลัก และ/หรือ E-
mail ส ารอง, ชื่อ-สกุล, ต าแหน่งงาน, ชื่อสถาบัน, ตัวย่อสถาบัน, ที่
อยู่สถาบัน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน เป็นต้น 

6)   จัดเตรียมหนังสือทางการเพ่ือขอรับการประเมิน AUN-QA (Official 
Request Letter) ในรู ปแบบ File PDF See AUN-QA (2-3) 
Official request letter AUN Slot 4  และ  See AUN-QA 
(2-4) Official request letter AUN Slot 5  

 ข้อมูลที่สถาบันจะต้องตกลงร่วมกันกับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 
 การก าหนดช่วงเดือนที่จะตรวจประเมิน แบ่งออกเป็น 4 Quarter 

สถาบันสามารถพิจารณาจัดล าดับช่วง Quarter ที่ต้องการตรวจ
ประเมินได้ ซึ่งการก าหนดช่วง Quarter จะส่งผลต่อการวางแผน การ
บริหารจัดการ การเตรียมงานของสถาบันและหลักสูตร จึงต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับการด าเนินการของสถาบันและหลักสูตร เพ่ือ
น าเสนอมุมมองการบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้
เห็นบรรยากาศของผู้เรียนทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ เพ่ือประโยชน์ในเชิงบวกของสถาบันและหลักสูตรมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลระดับคณะ/หลักสูตร   
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สถาบันจะต้องเตรียมข้อมูลระดับคณะ/หลักสูตร   (ฉบับภาษาอังกฤษ) ก่อน
การสมัครผ่านระบบ ประกอบด้วยข้อค าถาม ดังนี้  

 How many cohorts have graduated from the applying 
programme? (Must have at least three cohorts of graduates 
at the time of application) คือหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษากี่รุ่นแล้ว
ที่ส าเร็จการศึกษา (ขอขยายความเพ่ิมเติม => หลักสูตรจะต้องมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 รุ่น โดยนับจากวันที่สมัครผ่านระบบ
ออน ไลน์  Application)  (Must have at least three cohorts of 
graduates at the time of application) 

 Length of programme (set) in years: * คือระยะเวลาการศึกษา 
(ขอขยายความเพ่ิมเติม => คือระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดว่า
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาภายในกี่ปี) 

 Head of SAR Team ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, ต าแหน่งบริหาร, E-
mail ที่สามารถติดต่อได้ (Active) , เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ) 

 Contact Person ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, ต าแหน่งบริหาร, E-mail ที่
สามารถติดต่อได ้(Active), เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ข้อมูลภาษาอังกฤษ) 

 Study Programme Profile ฉบับ PDF File เพ่ือ Upload ลงระบบ 
AUN-QA Web based Application  
 
 
 
 

►    การสมัคร AUN-QA Web based application At Programme Level 

 การสมัครระบบ AUN-QA Web based application ระดับหลักสูตร ผู้เขียน
ขอใช้ตัวอย่างการสมัครในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น 
เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันได้ด าเนินการสมัครผ่านระบบดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด 
5 Slot  

 ตามตัวอย่างหน้าถัดไปได้แสดงให้เห็นถึงการสมัครระบบ AUN-QA Web 
based application ระดับหลักสูตร จะใช้สมัครในช่วงเดือนมกราคม – 
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กุมภาพันธ์ 2563 ข้อสังเกตคือ การสมัครผ่านระบบจะมีการพัฒนาข้อมูลและ 
Update ข้อมูลที่ส าคัญ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าวควรศึกษาข้อมูลและ
เงื่อนไขของการสมัครด้วย เพ่ือเสนอผู้บริหารให้ทราบต่อไป ในส่วนข้อมูลที่
ปรากฏในหน้าถัดไปนี้ จะเป็นตัวอย่างการสมัคร AUN-QA Slot 5 ของหลักสูตร
ปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร MPPM คณะ รศ. และ 
หลักสูตร MFEM คณะ พศ. See AUN-QA (2-5) Step to Online AUN-QA 
Web based application 
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Step to Online Application 

AUN-QA Programme Assessment  

1. Review Instruction for the Online Application 2020 

Requirement for the Submission Online Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inquiries during the submission 

 



Page | 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page | 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 80 
 

►    การส่งเอกสารต้นฉบับ (ประกอบการสมัคร AUN-QA Web based Application At 

Programme Level) 

 หลังจากการด าเนินการสมัครผ่านระบบ AUN-QA Web based Application 
เรียบร้อยแล้วทางทีม QA จะต้องด าเนินการประสานงานกับ AUN Secretariat ใน
ด้านเอกสารต้นฉบับ เพ่ือส่งให้ AUN Secretariat ต่อไป ปัจจุบันส านักงาน
เลขานุการ ตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 เอกสารฉบับที่ 1 => Official request letter /หนังสือทางการเพ่ือขอรับการ
ประเมิน AUN ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง (ท้ังนี้ หาก
สถาบันขอรับการประเมินทั้ง 2 Application จะต้องมีหนังสือทางการเพ่ือขอ
การประเมินอีก 1 ฉบับ เพ่ือแบ่งการตรวจประเมินของแต่ละ Slot ให้ชัดเจน) 
See AUN-QA (2 -3 ) Official request letter AUN Slot 4 และ See AUN-
QA (2-4) Official request letter AUN Slot 5 

 เ อ ก ส า ร ฉ บั บ ที่  2  => Part 1  ( Introduction) of the SAR for each 
requested study programme ของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน  

 

►    การประกาศผล (Result Announcement) 

 AUN Secretariat จะประกาศผลการสมัครให้สถาบันรับทราบผ่าน E-mail: 
Contact Person ของทีม QA และ Chief Quality Officers: CQO ของสถาบัน 

 จากตัวอย่าง Timeline ด้านล่างนี้ ทาง AUN Secretariat ก าหนดระยะเวลาที่
ประกาศผลนั้น ตามหลักการจะประกาศผลภายใน 1 เดือน หลังจากสมัครผ่าน
ระบบ AUN-QA Web based Application แล้วเสร็จ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น การ
ประกาศผลจะยืดระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 3-9 เดือน ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบจะต้อง
ติดตามข่าวสาร Update จาก AUN Secretariat เนื่องจากการสมัครผ่านระบบ
ดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศจ านวนมากที่รอคิวส าหรับการ
ประเมินด้วย ประกอบกับการมีจ านวน Assessors Team ค่อนข้างจ ากัด จึง
อาจท าให้กระบวนการประเมินล่าช้าและยืดระยะเวลาออกไปอีก 
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►    การช าระเงิน (Administrative fee) 

 หลังจากการด าเนินการจัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ทาง AUN Secretariat 
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบจะต้องติดตามข้อมูลทาง E-mail จากทาง AUN 
Secretariat ด้วย เนื่องจากจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ 
“Administrative Fee” จ านวน 1,500 USD ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับ
ใบแจ้งหนี้ (Invoice) จาก AUN Secretariat (ข้อสังเกต : ระยะเวลาการช าระ
เงินค่า Administrative fee ขึ้นอยู่กับทาง AUN Secretariat จะต้องบริหาร
จัดการเวลาซึ่งเกินก าหนดเวลาอยู่เสมอ จึงอาจท าให้ต้องยืดระยะเวลาออกไป
อีก 2 สัปดาห์ – 3 เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผล
กระทบต่อการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วอาเซียน ทาง AUN 
Secretariat จึงยังไม่มีก าหนดในการจ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 
2563) See AUN-QA (3-1) Cancellation of the AUN-QA International 
Conference 2020 จึงขอแนบเอกสาร (Invoice) “Administrative Fee” 
Version ฉบับเดิม ที่สถาบันได้ด าเนินการตรวจประเมินแล้วเพ่ือเป็นตัวอย่าง 
See AUN-QA (3- 2 )  The Revision of Fee Schemes of the AUN-QA 
Associate Membership and AUN-QA Programme Assessment และ 
See AUN-QA (3-3) Invoice for the Administrative fee  

 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ “Administrative Fee” 
จ านวน 1,500USD สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ดังนั้น ทีม QA ต้องขอ
อนุมัติงบประมาณรายการดังกล่าวเพ่ือให้ทันต่อการช าระเงินตามช่วงระยะเวลา
ที่ AUN Secretariat ก าหนด โดยจะต้องช าระเงินเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น 
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ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนี้ 1 USD เท่ากับ 33 บาท=> ทีม QA จึง
ต้องไปช าระเงินเป็นจ านวน (1,500 USD X 33 บาท = 49,500 บาทถ้วน)  

 ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียม สถาบันสามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
ผ่านทางธนาคารทหารไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี ASEAN University 
Network, หมายเลขบัญชี  A/C 003-282-3973, Swift Code TMBKTHBK  
ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบต้องท าการรีเช็คข้อมูลหมายเลขบัญชีอีกครั้ง กับ AUN 
Secretariat เนื่องจากช่องทางการช าระเงินจะใช้ทั่วทั้งอาเซียน แต่กรณี
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะใช้หมายเลขบัญชีต่างจากหมายเลข
บัญชีอาเซียน เป็นต้น 

 หลังจากด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสร็จ ทีม QA จะต้องน าเอกสาร
หลักฐานการโอน ค่าธรรมเนียม (Proof of payment) และเอกสารแสดงอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (USD) เมื่อเทียบเป็นเงินบาท (THB) (Exchange rate can 
be referred by the bank on the transfer date.) โดยแนบเอกสารทั้ง 2 
ฉบับเป็น File PDF และส่งไปยัง E-mail ของ AUN Secretariat See AUN-
QA (3-4) Transaction Receipt Administrative fee Version เดิม 

 สถาบันรอรับใบเสร็จฉบับจริง (Receipt) ประมาณ 2 สัปดาห์ – 1 เดือนเพ่ือ
ประกอบการเบิก-จ่าย, ยืมเงิน-คืนเงิน ที่สมบูรณ์ตามระเบียบการใช้
งบประมาณของสถาบันต่อไป ทั้งนี้ หากสถาบันด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม  See AUN-QA 
(3-5) Receipt Administrative fee Version เดิม 

 

►     การจัดท ารายงาน Self-Assessment Report (SAR) 

 การจัดท ารายงาน SAR ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ AUN โดยรายงานเขียน
เป็นภาษาอังกฤษ มีจ านวนไม่เกิน 50 หน้า และอนุโลมให้ไม่เกิน 70 หน้า ใช้
กระดาษขนาด A4 ใช้ Font ขนาด 12 (ทั้งนี้ AUN ไม่ได้ก าหนดการใช้รูปแบบ
ตัวอักษร สถาบันจึงก าหนดให้หลักสูตรใช้ประเภทตัวอักษรเป็นรูปแบบ Time 
New Roman เพ่ือให้เล่มรายงาน SAR เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง Slot) 
See AUN-QA (3-6) Requirement for Self-Assessment Report (SAR) 

 รายละเอียดการจัดท ารายงาน AUN-QA นั้น หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการ
จัดท าข้อมูลรายงาน SAR ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ๆ ด้วยการจัดท าข้อมูล    
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“1 Checklist และ 4 Part” ที่ส าคัญ ดังนี้ See AUN-QA (3-7) Checklist 
for the Submission of Self-Assessment Report (SAR) 
 

 Checklist for the Submission of Self-Assessment Report (SAR) 
ก่อนการประเมินสถาบันต้องด าเนินการจัดส่งข้อมูลที่ส าคัญให้ AUN Secretariat ซึ่ง

เป็นเงื่อนไขของการตอบรับการประเมิน Site Visit ผู้เขียนขอน าเสนอข้อมูลแสดง

ด้านล่างนี้ ซึ่งได้มีการแปลเป็ภาษาไทยไว้ อาจจะท าให้มีเนื้อหาซ้ ากับหัวข้อหลักที่มีการ

ลงรายละเอียดข้อมูลที่ส าคัญ ดังนั้นผู้เขียนจึงคงเนื้อหาข้อมูลส่วนนี้ไว้ เนื่องจาก

แบบฟอร์ม Checklist นั้น จะปรากฏข้อมูลเหล่านี้ ประกอบด้วย  

 สถาบันต้องส่งรายงาน SAR ไปยัง AUN Secretariat และผู้ประเมินก่อน
การ Site Visit ล่วงหน้า 1 เดือน ครึ่ง – 2 เดือน 

 รายงาน SAR จะต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงการแปลข้อมูล/ศัพท์
เฉพาะทาง 

 รายงาน SAR ได้ใช้ Font ขนาด 12 ทั้งฉบับ 
 รายงาน SAR  มีการพิมพ์หมายเลขหน้าในแต่ละหน้าแล้ว และมีจ านวน

ไม่เกิน 50 หน้า และอนุโลมให้ได้มากที่สุดไม่เกิน 70 หน้าเท่านั้น 
 SAR ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน า, ส่วนที่ 2 

ข้อก าหนดตามเกณฑ,์ ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เสนอจุดเข็งและจุดอ่อนของ
หลักสูตร, ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 ภาคผนวกถูกอัปโหลดขึ้นบนออนไลน์ 
 มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Link) ออนไลน์ (Access rights and 

passwords) และจัดส่ง (Link) ให้ AUN Secretariat ส่งต่อให้ Assessors
เพ่ือให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ 

 ใน Part 2 ของ SAR ถูกเขียนขึ้นตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ประกอบด้วยเกณฑ์หลัก และเกณฑ์ย่อย ตามที่ระบุใน Appendix A 
“Checklist for AUN-QA Assessment at Programme Level” เป็ น
ส่วนข้อมูลที่ต้องด าเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ข้อมูลที่
ส าคัญ ดังนี้  
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      a.  Expected learning outcomes ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ 

      b.  Brief outline of all courses in the programme โครงร่างสั้น ๆ   
ของหลักสูตร 

      C.  Programme specification ข้อก าหนดของหลักสูตร 
      d.  Samples of course specification ตัวอย่างข้อก าหนดรายวิชา

ของหลักสูตร 
      e.  Educational philosophy ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร/คณะ 
      f.  Sample of examination papers ตัวอย่างเอกสารการสอบ/

ข้อสอบ 
      g.  Sample of marking guides หลักฐานหรือร่องรอยการตรวจให้

คะแนนข้อสอบ assignment หรือการบ้าน 
      i.  Sample of rubrics especially for internship, project and 

thesis writing ตัวอย่างการให้คะแนนแบบรูบริกซ์ ส าหรับการ
ฝึกงาน การท าแบบฝึกหัด (project) และการท าวิทยานิพนธ์ 

      j.   Sample of academic and support staff appraisal forms 
           แบบประเมินที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล.ใช้ในการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
K.  Sample of student evaluation ตัวอย่างผลการประเมินผู้เรียน 
 l.   1-page brief of each survey, tracer study report or minutes      

of meeting สรุปข้อมูลของแต่ละการส ารวจ/การประเมินความ
พึงพอใจ/เอกสาร-ร่องรอยการน าเสนอรายงานและรายงานการ
ประชุม 1 หน้า  

m. Executive summary of academic and support manpower 
plan บทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับแผนอัตราก าลังของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

n.  Executive summary of training and development plan for 
academic and support staff บทสรุปผู้บริหารส าหรับแผนการ
ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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 Part 1: Introduction 
 Executive Summary of (SAR) รูปแบบการเขียนรายงานข้อมูล 

Introduction (เขียนสั้น ๆ กระชับให้ได้ใจความส าคัญ ๆ น าเสนอ
ประเด็น เด่น ๆ) สามารถเขียนข้อมูลบทสรุปผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร สามารถเล่า
ถึงประวัติที่มา การก่อตั้งคณะ/หลักสูตรได้ รวมถึงวิวัฒนาการการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สป.อว. ก าหนด รวมถึงการ
ปรับให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcome : ELOs) สามารถเชื่อมโยงกับ ELOs ระดับสถาบันได้ และ
ข้ อ มู ล  Thai Qualification Framework for Higher Education 
(TQF) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศที่ผู้เรียนพึงมี และ
สามารถขมวดปมสุดท้ายได้ โดยกล่าวถึงรูปแบบการเขียนรายงานนั้น 
อ้างอิงจากข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภาพรวม  และ Based on 
Facilities and Infrastructure. ของสถาบันทั้งหมด  เป็นต้น 

 Organization and Approach of (SAR) รูปแบบการเขียนรายงาน
ข้อมูลเน้นไปที่ประวัติการด าเนินงานอยู่ภายใต้ สป.อว.  รวมถึง
วิวัฒนาการการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  Internal Quality Assurance (IQA) และการตรวจสอบจาก
องค์กรภายนอกที่ควบคุม ก ากับอยู่  ภายใต้ชื่อ the Office for 
National Education Standards and Quality Assessment 
(ONESQA), หรือ สมศ. External Quality Assurance (EQA),  

 Brief description of NIDA รูปแบบการเขียนรายงานข้อมูลเน้นไปที่
ประวัติความเป็นมาของสถาบัน การก่อตั้งสถาบัน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และกล่าวถึงปรัชญาสถาบัน วัตถุประสงค์ที่จะผลิต
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองและพัฒนาประเทศ ฯลฯ รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ระดับสถาบันเป็นต้น 

 Brief History of Graduate School รูปแบบการเขียนรายงานข้อมูล
เน้นไปที่ประวัติความเป็นมาของคณะ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ที่จะผลิต
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองและพัฒนาประเทศ ฯลฯ รวมถึง วิศัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ระดับหลักสูตร ปรัชญาการ
เรียนการสอนของหลักสูตร และ สมรรถนะหลักของหลักสูตร  
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 Part 2: AUN-QA Criteria Requirement 
 ข้อมูลใน Part 2 นี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะได้รับการตอบรับ

การประเมินจากทีมคณะกรรมการต่างประเทศ เนื่องจากทีมกรรมการ
จะพิจารณาจากรายงาน SAR ส่วนนี้เป็นหลัก ดังนั้นหลักสูตรจึงต้อง
พิจารณาการเขียนรายงานให้กระชับ รัดรุม น าเสนอเนื้อหาที่ร้อยเรียง
ตามหลักการท่ีตั้งอยู่บนค าถามเพ่ือการวินิจฉัยเป็นส าคัญ “Diagnostic 
Questions” ซึ่งในแต่ละเกณฑ์จะถามหาประเด็นเหล่านี้เป็นหลัก 
ทั้งนี้หลักสูตรสามารถพิจารณาตามเกณฑ์แต่ละข้อของ AUN-QA ตาม
หลักสากลในการตอบเกณฑ์ได้ และหลักสูตรสามารถใช้เป็นแนว
ทางการเขียนรายงานได้ นอกจากนี้ หลักสูตรหรือผู้จัดท ารายงาน
สามารถพิจารณาอ่านรายละเอียดเกณฑ์ AUN-QA 1-8 ได้ตามคู่มือ 
“Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 
4.0_2020” เล่มสีน้ าเงินเข้ม ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มีหน้าที่เขียนรายงาน
ได้ท าการศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินในปีถัดไปได้ ผู้เขียนจึงไม่ขอลง
รายละเอียดขั้นตอนการเขียนรายงาน AUN-QA ระดับหลักสูตร ซึ่งมี
รายละเอียดค่อนข้างมากพอสมควร ซึ่งท่านสามารถศึกษาจากคู่มือ 
AUN-QA Guidebook โครงการพัฒนาแนวทางการเขียนรายงาน 
AUN-QA ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ ซึ่งท่านเป็น 
Chief Quality Officers: CQO ของสถาบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 
2563) หากท่านผู้อ่านและ/หรือผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานหลักสูตร 
ท่านสามารถพิจารณาน าส่วนนี้มาจัดท าเป็นคู่มือการขอต าแหน่งที่
สูงขึ้นต่อไปได ้

 Part 3: Strength and Weaknesses Analysis and Sub Criteria, 
Overall of AUN-QA Self-Assessment 

 Strengths (การประเมินจุดแข็ง) => Summarise the points that 
the department considers to be its strengths and mark the 
points that you are proud of. 

 Areas for Improvement (ข้อมูลที่หลักสูตรต้องการ พัฒนา ) => 
Indicate which points the department considers to be weak 
and in need of improvement. 
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 Completed checklist การประเมินตนเองในรูปแบบการให้คะแนน
ตนเองของ Sub Criteria และ Overall Verdict ประเมินไดก้ี่คะแนน  

 Part 4: Appendices  
 Glossary (ข้อมูลค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรายงาน SAR)  
 List รายการหลักฐานเกี่ ยวกับ  Exhibit, Appendix หรือข้อมูล 

Support การเขียนรายงาน SAR สั้น ๆ โดย Part 4: Appendices 
สามารถท าเป็นข้อมูล e-file และแขวนลิงค์ให้กรรมการพิจารณาได้ 
(ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) 
 

►     การจัดท า Schedule; Facility site visit 

  ทีม QA จัดท าร่างก าหนดการประเมิน (Schedule of Assessment (draft 
1)) ร่วมกับ Chief Quality Officers: CQO และหลักสูตร เพื่อตกลงร่วมกันส าหรับ
การประเมิน Site Visit โดยรายละเอียดการจัดท า Schedule ประกอบด้วย 
Opening Session=> Site Assessment=> Interviews with 
Stakeholders=> Site tour ( ถ้ า มี ) =>Report Preparation=> Closing 
Session เป็นต้น See AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA at Programme 
Level  

 Schedule (draft 1) จะส่งให้ AUN Secretariat ก่อนตรวจประเมิน 6 เดือน 
เพ่ือพิจารณาและจัดล าดับการ Site Visit ตามความเหมาะสม และจัดท า 
Schedule (draft 2)/finalization ก่อนการประเมิน 2 สัปดาห์ เพ่ือท าการ
ยืนยันข้อมูล Update อีกครั้ง รวมถึงปรับเปลี่ยนก าหนดการตามความต้องการ
ขอ ง  Assessors Team (Confirm schedule of assessment กั บ  AUN 
Secretariat) 

 สถาบันควรจัดเตรียมรายชื่อสถานที่ส าหรับการ Site Visit ให้ตรงกับ Timeline 
ในการจัดท าก าหนดการ (Schedule) ครั้งที่ 1 เพ่ือให้ทีมผู้ประเมินทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 months prior to the assessment. โดยส่งให้ AUN 
Secretariat พิจารณา และหลังจากนั้นทีม QA จะต้องท าการ Confirmed 
ข้อมูลก าหนดการ (Schedule) ให้ AUN Secretariat ครั้งที่ 2 ล่วงหน้า 2 
สัปดาห์ก่อนการตรวจประเมิน โดยการจัดท าข้อมูลการเยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในด้านเวลา (อาจขยายกรอบระยะเวลา) ได้
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ตลอดเวลาก่อนการ Site Visit ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้าน Session                กา
รสมัภาษณ์ของ Stakeholders (กรณี Assessors ร้องขอ) สถาบันสามารถ
ปฏิเสธการปรับตารางเวลาของ Session การสมัภาษณ์ได้ เนื่องจากอาจจะ
กระทบกับ Session การสัมภาษณ์อ่ืน ๆ ที่หลักสูตรได้ท าการทาบทามผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์แล้ว (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม) 
 

► การสื่อสารหลักการข้อก าหนด และเงื่อนไขการเข้ารับการสัมภาษณ์  (The On-Site 

Interview Session: Dos’ and Don’ts) 

 ทีม QA จัดท าการศึกษาข้อก าหนด/เงื่อนไข พร้อมสื่อสารข้อมูลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องระดับสถาบันและระดับหลักสูตร โดยการสื่อสารระดับหลักสูตรนั้น 
ผู้อ านวยการหลักสูตรจะต้องชี้แจง/สื่อสารข้อก าหนดให้ ผู้ที่ เข้ารับการ
สัมภาษณ์ทราบถึงข้อก าหนดที่สามารถท าได้ และท าไม่ได้ โดยมารยาท ด้วย 
See AUN-QA (4-2) (The On-Site Interview Session: Dos’ and Don’ts) 
โดยภาพรวมของการสัมภาษณ์นั้น ประกอบด้วย 

 ผู้เข้าสัมภาษณ์สามารถเลือกเข้าสัมภาษณ์ได้เพียง Session เดียว
เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่คณะมีอาจารย์จ านวนน้อยและเป็นทีมผู้บริหาร
ทั้งหมด ข้อนี้อาจอนุโลมได้ เนื่องจากไม่มีอาจารย์เข้าใน Session 
academic staff.  

 ในด้านจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรอยู่ระหว่าง 15 -20 คน 
โดยประมาณ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจริง สามารถยืดหยุ่นจ านวนผู้เข้ารับ
การสัมภษณ์ได้ (ข้อสังเกต : กรณีการประเมิน Online/Remote Site 
Visit หลักสูตรเลือกประเภทการประเมินแบบ  home-based หรือ 
แบบ Multiple Locations ใน Session นั้นๆ อาจต้องส ารองผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ไว้ที่ 30%  (with 30% of spare interviewees if it is 
home-based or Multiple Locations).=> ย ก เ ว้ น  Session 1 
Briefing by Dean, Vice-Dean + Session 2: Meeting with 
Programme chairs, head of department, SAR team) 

 ในระหว่างการสัมภาษณ์ในแต่ละ Session ควรมี (Contact Person) 
Stand by บริ เวณหน้าห้องสัมภาษณ์ตลอดเวลา ในกรณีที่ทีม 
Assessors ร้องขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาดังกล่าว (ข้อสังเกต : 
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กรณีการประเมิน Online/Remote Site Visit จะต้องมอบหมายให้มี
ผู้ท าหน้าที่ PIC : Person In charge ดูแลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการประเมินออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ในการ
ประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ AUN (Technical Arrangement during 
the interview => Technician is required to standby in Zoom 
meeting session (Main Meeting Room) for each study 
programme.) 

 ระหว่างการสัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลทุกประเภท ทั้ง
การบันทึกภาพ, เสียง, การจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ (ข้อสังเกต : กรณี
การประเมิน Online/Remote Site Visit ทาง AUN จะขอใช้ภาพ 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการประชาสัมพันธ์ส าหรับการตรวจประเมิน ดังนั้น 
จึ งต้องมีการจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับ  ( Interviewee Photo and 
Video Consent Form โดยมี CQO สถาบันลงนามเป็นหลัก และมี
แบบฟอร์ม University Non-Disclosure Agreement โดยมี CQO 
สถาบันลงนามร่วมกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในทุก Session) เป็นต้น 

 การถ่ายภาพสามารถท าได้ก่อนการสัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์
ในแต่ ล ะ  Session (Photo taking is allowed only before and 
after the interview session.) 

 ในห้องสัมภาษณ์ควรมีการจัดที่นั่งและมีไมโครโฟน 1 ตัว ต่อเก้าอ้ี 1 
ตัว (1ต่อ1) และนั่งไม่ไกลจาก Assessors มากนัก เพ่ือความสะดวกใน
การสัมภาษณ์ (ข้อสังเกต : กรณีการประเมิน Online/Remote Site 
Visit สถาบันต้องจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น LAB 2 ชั้น 
9 อาคารสยามบรมราชกุมารี และ LAB 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือไว้ส าหรับใช้เป็นห้องในการสัมภาษณ์ออนไลน์ เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการ การเข้ารับการสัมภาษณ์ได้อย่างคล่องตัว 
นอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียมหูฟังที่สามารถพูดโต้ตอบระหว่างการ
สัมภาษณ์ ,กล้องเว็บแคม และกล้องส าหรับดูภาพรวมของห้อง
สัมภาษณ์ทั้งหมด เป็นต้น) 

 ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ laptops หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น (ข้อสังเกต : 
กรณีการประเมิน Online/Remote Site Visit หากหลักสูตรเลือก
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ประเภทการประเมินแบบ home-based หรือ แบบ Multiple 
Locations ใน Session นั้นๆ ผู้ เข้ารับการสัมภาษณ์สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือ หรือlaptops ที่ลงโปรมแกรม ZOOM เรียบร้อยแล้ว 
ใช้เป็นช่องทางส าหรับการสัมภาษณ์ได้เช่นกัน) 

 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ควรมาถึงห้องสัมภาษณ์ก่อนเวลาที่ก าหนด หาก
เกินเวลา Assessors จะไม่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น 

 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ควรออกนอกห้องประชุมในช่วงระหว่างการ
สัมภาษณ์  ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 

 กรณีผู้ เข้ารับการสัมภาษณ์มีผู้ติดตามมาด้วย ควรแจ้งทีม AUN 
Secretariat เพ่ือพิจารณา อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประเมินจริง 
และการตัดสินใจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ (AUN Secretariat แต่ส่วน
ใหญ่แล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าใน Session สัมภาษณ์ If there 
are other persons (other than interviewees) who accompany 
the interviewees such as during employer interview, the 
host university must inform AUNQA Sec at least 1  week 
before the actual assessment and the decision will be at 
the discretion of AUNQA Sec.) 

 การจัดที่นั่งสัมภาษณ์ควรจัดตามความเหมาะสม เช่น นักศึกษา ควร
จัดเป็นนักศึกษาแต่ละรุ่น เป็นต้น 

 ควรสื่ อ ส า ร ให้ กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า สั มภ าษณ์ ในทุ ก  Session ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์  พร้อมชี้แจง
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ส าคัญในการเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย 

 หากผู้ที่ต้องการศึกษารายละเอียดข้อก าหนด General Rules และ The On-
Site Interview Session: Dos’ and Don’ts ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า คู่ มื อ 
Guidelines for AUN-QA Programme Assessment_and CODE OF 
CONDUCT_For May 2018 AUN-QA PA_10_06_2019 (10 June 2019) 
และควรติดตามการ Update ข้อมูล กฎ/ระเบียบ/ข้อก าหนดที่ส าคัญ จาก
ช่องการ E-mail จาก AUN Secretariat ด้วย เนื่องจากจะต้องมีการพัฒนา/
ปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ 
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►    การจัดท าข้อมูล Template Interview Session  

 ทีม QA จัดท าTemplate การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
ทั้ง 7 กลุ่ม โดยรายชื่อผู้สัมภาษณ์ควรมีชื่อและต าแหน่งรวมทั้งรายละเอียด  
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น (Specific rules of each interview session) และส่ง Template 
Interview Session ดังกล่าวให้หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน สามารถพิจารณา
ตัวอย่าง See AUN-QA (4-3)  Template Interview Session 

 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะต้องจัดเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย  
 Meeting ( 1 )  Dean, Associate Deans, Program director, SAR 

Team,  
 Meeting (2) with Program Support Staff.,  
 Meeting (3) with students.,  
 Meeting (4) with academic staff.,  
 Meeting (6) with Alumni., และ  
 Meeting (7) with Employers.  

 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถาบันที่ต้องจัดเตรียม ประกอบด้วย  
 Meeting (5) with NIDA Support Staff. (ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละ

บริบทการประเมิน) 

 การจัดเตรียมข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไข รายละเอียด
ข้อมูลผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในแต่ละ Session ดังนี้ 

 Meeting ( 1 )  with Dean, Associate Deans, Program director, 
SAR Team   

a. ควรมีเฉพาะทีมผู้บริหาร และ SAR Team  ของคณะที่
ขอรับการประเมินเท่านั้น 

b. ขอมูลที่ปรากฏใน Template ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, 
ต าแหน่งทางวิชาการ, ต าแหน่งบริหารภายในคณะ/
สถาบัน, จ านวนปีที่เริ่มท างานจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 

c. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 20 คน 
d. การจัดท าป้ายตั้งโต๊ะของผู้บริหารคณะและทีมเขียน SAR 

ของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน ประกอบด้วย ต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ถ้ามี), ชื่อ-สกุล, ต าแหน่งบริหาร 
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 Meeting (2) with Program Support Staff. 
a. ควรมีเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนของคณะที่ขอรับการ

ประเมิน เท่านั้น 
b. ขอมูลที่ปรากฏใน Template ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, 

ต าแหน่งงาน, ลักษณะงานที่ท า, จ านวนปีที่เริ่มท างาน
จนถึงปัจจุบันเป็นต้น 

c. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 20 คน 
d. การจัดท าป้ายตั้งโต๊ะของบุคลากรสายสนับสนุนของ

หลักสูตร/คณะที่ขอรับการประเมิน ประกอบด้วย ชื่อ-
สกุล, ต าแหน่งงาน, ประสบการณ์ท างานกี่ป ี

 Meeting (3) with students.  
a. ควรมีเฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปีที่ก าลังเรียนในแต่ละเทอม

ของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน เท่านั้น 
b. ขอมูลที่ปรากฏใน Template ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, ปี

ที่เข้าศึกษา, ต าแหน่งงาน/ลักษณะงานที่ท า, ปัจจุบันอยู่
ชั้นปีอะไร,รูปแบบการศึกษา เช่น แผน ก (Thesis) หรือ 
แผน ข (IS : Independent Study) เป็นต้น  

c. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 20 คน 
d. การจัดท าป้ายตั้งโต๊ะของผู้เรียน (นักศึกษาปัจจุบัน) ของ

หลักสูตรที่ขอรับการประเมิน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, 
ระบุประเภท ภาคปกติ (Office hour students) หรือ 
ภาคพิเศษ (Non-Office hour students) และศึกษา
มาแล้วกี่ปี เช่น (Year 1/ Year 2/ Year 3) 

 Meeting (4) with academic staff.      
a. ควรมีเฉพาะอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ เกี่ยวข้อง กับ

หลักสูตรที่ขอรับการประเมินเท่านั้น 
b. หากเป็นไปได้ควรมีความหลากหลายทางอายุ  
c. ไ ม่ อ นุ ญ า ต ใ ห้  Dean, Associate Deans, Program 

director, SAR Team  อยู่ใน Session นี้ เนื่องจากเลือก
เข้าสัมภาษณ์ได้เพียง Session เดียวเท่านั้น 

d. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 20 คน 
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e. การจัดท าป้ายตั้งโต๊ะของอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรที่
ขอรับการประเมิน ประกอบด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ถ้ามี), ชื่อ-สกุล, ประสบการณ์สอนก่ีปี 

 Meeting (5) with NIDA Support Staff. (ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละ
บริบทการประเมิน) 

a. ควรมีเฉพาะบุคลากรของสถาบันที่ท าหน้าที่สนับสนุน
พันธกิจหลัก ประกอบด้วย  ส านักวิจัย, ส านักสิริพัฒนา, 
ส านักบรรณสารการพัฒนา, ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
กองงานผู้บริหาร (กลุ่มงานกิจการนานาชาติ/กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา/ห้องพยาบาล), กองกลาง (อาคาร 
สถานที่  ที่จอดรถ และสาธารณูปโภค), กองบริการ
การศึกษา, กองแผนงาน (การส ารวจความพึงพอใจของผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่าง ๆ), กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Succession Plan/Career path /Recruitment/ Training & 
Development/ Performance based/ Rewards. Etc.) , 
ศูนย์บริการวิชาการ ทั้งนี้จะไม่มี กองคลังและพัสดุ และ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีข้อมูลใน 
Exhibit และ Appendix ระดับสถาบัน 

b. ข้อมูล NIDA Support Staff. ที่ปรากฏใน Template 
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, สถานที่ท างาน, ต าแหน่งงาน, 
ลักษณะงานที่ท า, จ านวนปีที่เริ่มท างานจนถึงปัจจุบัน, 
(Note : เบอร์โทรศัพท์มือถือ กรณีต้องติดต่อประสานงาน
นัดเวลา เฉพาะทีม QA) 

c. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 20 คน 
d. การจัดท าป้ ายตั้ ง โต๊ ะของบุคลากรสายสนับสนุน

ส่วนกลาง ประกอบด้วย ชื่อ -สกุล , ต าแหน่งงาน , 
ประสบการณ์ท างานกี่ป ี

 Meeting (6) with Alumni. 
a. ควรมีเฉพาะศิษย์เก่าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ขอรับการ

ประเมินเท่านั้น 
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b. ควรพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่
เกิน 10 ปี  หากหลักสูตรที่ขอรับการประเมินมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร (เก่า-ใหม่) ถ้ามี ควรพิจารณาเลือก
ศิษย์ เก่าทั้ งสองประเภท และศิษย์ เก่าที่ เ พ่ิงส า เร็จ
การศึกษา 1-2 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับการสัมภาษณ์ใน 
Session นี้ด้วย 

c. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 20 คน 
d. การจัดท าป้ายตั้งโต๊ะของศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ขอรับ

การประเมิน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, ระบุประเภท ภาค
ปกติ (Office hour students) หรือ ภาคพิเศษ (Non-
Office hour students) และส าเร็จการศึกษาปีใด เช่น
( Graduated in 2 0 2 0 ,  Graduated in 2 0 1 9 , 
Graduated in 2018) 

 Meeting (7) with Employers. 
a. ควรมีเฉพาะนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ขอรับการ

ประเมินเท่านั้น 
b. กรณี นายจ้างที่ เป็นศิษย์ เก่าของหลักสูตรที่รับการ

ประเมินควรไปอยู่ใน Session การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
(แม้ว่าจะจ้างบัณฑิตจบจากหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน
ก็ตาม) 

c. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรน้อยกว่า 10 คน และกรณีที่
นายจ้างเป็นศิษย์เก่าของคณะอ่ืน/หลักสูตรอ่ืน ๆ ใน
สถาบันก็ไม่ควรเกิน 3 คน จาก 10 คน (นายจ้างที่เป็น
ศิษย์เก่าของคณะอ่ืน/หลักสูตรอ่ืน ๆ ในสถาบันต้องไม่
เกิน30%) 

d. จ านวนผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 15 คน 
e. การจัดท าป้ายตั้งโต๊ะของนายจ้างของหลักสูตรที่ขอรับ

การประเมิน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, ระบุชื่อที่ท างาน
ปัจจุบัน/ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน 
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 ผู้รับผิดชอบหลัก และทีม QA จะต้องสื่อสารให้หลักสูตรที่รับการประเมิน
ทราบในเงื่อนไข/ข้อก าหนดต่าง ๆ ปัจจุบัน AUN Secretariat ได้พัฒนา 
Template เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารและใช้งานต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว
จะต้องส่งให้ AUN Secretariat ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ (at least 1-
2 week before the assessment for verification or modification.)  

 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าสัมภาษณ์ควร Update ข้อมูลล่าสุด ส่ง
ให้ทีม QA /AUN Secretariat เพ่ือแจ้งให้ Assessors ทราบใน “DAY 0” 
ต่อไป (The hardcopy of all list of interviewees should be given to 
the assessor team and the AUNQA Sec. upon arrival at the hotel 
on “Day 0” as part of the assessment document package.)  
 

►    Observer ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) ; General rules of observer 

 สถาบันด าเนินการศึกษาข้อมูล กฎ/ระเบียบ/ข้อก าหนด General rules of 
observer เ พ่ือจุดประสงค์ในการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้ ที่จะเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการตรวจประเมิน AUN-QA และหากมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วม
สังเกตการณ์ ทีม QA จะต้องท าการสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้สังเกตการณ์
รับทราบ และจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประเมิน Site Visit และ 
Session การสัมภาษณ์ เพ่ือป้องกันการน าความลับของมหาวิทยาลัยที่ขอรับ
การประเมินไปเผยแพร่ (หากเป็นผู้สังเกตการณ์ที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
จะไม่อนุญาตให้เป็นผู้สังเกตการณ์ได้) โดยผู้สังเกตการณ์จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้: 

 ผู้สังเกตการณ์จะต้องมาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก AUN-QA 
Members University หรื อ สม าชิ ก สมท บ  AUN-QA Associate 
Members University 

 รายชื่อผู้สังเกตการณ์จะได้รับการอนุมัติจากประธาน AUN-QA Council 
 ผู้สังเกตการณ์จะต้องประกาศอย่างเป็นทางการว่าไม่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน; โดยมีแบบฟอร์ม 
Observer Declaration Form 

 ไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์บันทึกข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บันทึกข้อมูลใด ๆ ในทุก Session  
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 ไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมกับทีมผู้ประเมินที่เป็นการ
ประชุมเฉพาะ 

 ไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมใน session students, 
session Programme support staffs, และ NIDA support staffs. 

 ผู้สังเกตการณ์อาจถูกแยกออกจากการประชุมหรือการสัมภาษณ์ใด ๆ 
ของแต่ละ Session ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ chief assessor หรือ 
Lead assessor หรือ AUN Secretariat 

 ไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างการประเมิน Site Visit และ Session การสัมภาษณ์ 

 ผู้สังเกตการณ์ต้องรับผิดชอบค่าที่พัก และการเดินทางของตนเอง  
 ผู้สังเกตการณ์อาจได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ

ตรวจประเมินจาก AUN Secretariat ภายหลังจากการตรวจประเมิน
แล้วเสร็จ 

 ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สังเกตการณ์จะต้องติดป้ายชื่อแสดงว่าเป็น 
"ผู้สังเกตการณ์" ให้ชัดเจนตลอดเวลา 

 ไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์น าแล็ปท็อป, เครื่องบันทึก และแท็บเล็ต
เข้าในช่วงระหว่างการสัมภาษณ์ และไม่ควรจดบันทึกในระหว่างการ
สัมภาษณ์เนื่องจากเป็นการขัดกับหลักการ AUN-QA 

 อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เข้าได้สูงสุด 3 คนต่อหลักสูตร 

 สถาบันด าเนินการส่งข้อมูลแบบฟอร์มผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) ให้ทาง 
AUN Secretariat ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการตรวจประเมิน พร้อม
ศึกษาข้อก าหนด/ระเบียบ/มารยาท ของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ See AUN-QA 
(5-1) General rules of observer / The requirement of permitting 
observers, และ See AUN-QA (5-2)  Observer Declaration Form  

 
►    Accommodation Arrangements (การจัดเตรียมที่พัก (โรงแรม)) 

 สถาบันต้องจัดเตรียมและจองห้องพัก (โรงแรม) ให้ผู้ประเมินและ AUN 
Secretariat ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า อ่ า น คู่ มื อ  Guidelines for AUN-QA 
Programme Assessment and CODE OF CONDUCT See AUN-QA (5-
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3) Accommodation Arrangements และ See AUN-QA (5-4) Confirmed 
Accommodation 

 โดยที่พัก (โรงแรม) ควรมีสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม มีโต๊ะนั่ง
ท างานและมีแสงสว่างเพียงพอในห้อง หากแสงสว่างไม่เพียงพอในห้องจะท า
ให้ผู้ประเมินท างานยากขึ้น ส่วนการจัดเตรียมประเภทอาหารส าหรับ 
Assessors ควรปฏิบัติตามข้อมูลที่  AUN Secretariat ส่งให้ทีม QA ด้าน
ประเภทอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของ Assessors See AUN-QA 
(5-5) The detail of each assessors 

 (Day 0) เป็นวันที่ผู้ประเมินมาถึงที่ พัก (โรงแรม)  ผู้ประเมินและ AUN 
Secretariat สามารถสั่งรูมเซอร์วิสหรือรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมได้ 
เพ่ือที่จะมีการประชุมภายในระหว่างผู้ประเมินและ / หรือ AUN Secretariat 
และ/หรือ ผู้บริหารหลักสูตร หากผู้ประเมินร้องขอ 

 (Day 1) ของการประเมิน AUN Secretariat จะต้องแจ้งผู้ประเมินให้ทราบ
ล่วงหน้าถึงรายละเอียดของการรับบริการจากที่พัก (โรงแรม) โดยผู้ประเมิน
สามารถสั่งรูมเซอร์วิสหรือรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมได้ตามความ
เหมาะสม  

 (Day 2) ของการประเมิน อาหารเย็นจะเป็นบริการรูมเซอร์วิสหรือ บุฟเฟ่ต์
อาหารเย็นที่โรงแรมก็ได้ และในช่วงค่ าผู้ประเมินจะมีการใช้ห้องประชุมที่
โรงแรมจัดให้ ทั้งนี้  AUN Secretariat จะต้องแจ้งผู้ประเมินในส่วนของ
ค่าอาหารเย็น และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหาร (รูมเซอร์วิส , มินิ
บาร์และบุฟเฟ่ต์อาหารเย็นที่โรงแรม) สถาบันและหลักสูตรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ยกเว้นค่าบริการซักรีดและอ่ืน ๆ ผู้ประเมินและ 
AUN Secretariat จะเป็นผู้รับผิดเองทั้งหมด และให้สถาบันยืนยันกับทาง
โรงแรมอีกครั้งด้านค่าใช้จ่ายว่าไม่ควรเก็บค่าอาหารกับผู้ประเมินเมื่อเช็คเอาต์ 

 สถาบันจะต้องจองห้องประชุมที่โรงแรมเวลา 16.00 น. ถึง 23.00 น. (Day 2) 
เพ่ือให้ผู้ประเมินได้ประชุมหารือเก่ียวกับผลการประเมินเบื้องต้น  

 (Day 3) สถาบันจะต้องยืนยันกับทางโรงแรมส าหรับการเช็คเอาท์ก่อนเวลา
และการเช็คเอาท์ล่วงเวลาที่จัดให้แก่ผู้ประเมินและ AUN Secretariat ตาม
ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางของเที่ยวบินด้วย 

 ที่พัก (โรงแรม) จะต้องมีการเชื่อมต่อ WiFi ที่เสถียร 
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►    การส่งรายงาน Self-Assessment Report (SAR), Checklist for the Submission 

of Self-Assessment Report (SAR) 

 สถาบันจะต้องจัดส่งรายงาน ให้ AUN Secretariat ประกอบด้วยข้อมูล Self-
Assessment Report (SAR),  Checklist for the Submission of Self-
Assessment Report (SAR) ทั้ ง ใ น รู ป แบบ  File PDF และ  Hard Copy 
ภายใน 1.5 - 2 เดือนก่อนการประเมิน  

 สถาบันจะต้องท าการ Upload File ข้อมูลรายงาน SAR และ เอกสาร
หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน Appendix, Appendices, Exhibit โดย
ท าลิงค์ให้ Assessors สามารถเข้าถึงลิงค์ดังกล่าวได้  

 สถาบันจะต้องด าเนินการส่ง E-mail ให้ AUN Secretariat และหนังสือลง
นามโดยอธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อความที่เกี่ยวกับการส่ง
เ ล่ ม ร า ย ง า น  SAR See AUN-QA(6-1) ห นั ง สื อ น า ส่ ง ร า ย ง า น  Self-
Assessment Report (SAR) และลิงค์ประกอบการพิจารณารายการหลักฐาน 
เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการส่งข้อมูลด้วยตามตัวอย่างรายการส่ง E-mail 
ด้านล่างนี้ โดยได้แนบตัวอย่างหน้าปกเล่มรายงาน SAR Slot 1-3 See AUN-
QA (6-2) หน้าปก SAR Slot 1, See AUN-QA (6-3) หน้าปก SAR Slot 2, 
See AUN-QA (6-4) หน้าปก SAR Slot 3 
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►    จัดท าข้อมูล QA Unit and Contact person of Study Programme 

 ทีม QA จัดท าข้อมูล QA Unit and Contact person of Study Programme 
ประกอบด้วยข้อมูลภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล, E-mail (active), เบอร์โทรศัพท์, 
ชื่อคณะ, ชื่อหลักสูตร เป็นต้น See AUN-QA (7-1) Initial Arrangement 
Contact person, See AUN-QA (7-2) Contact person Programme Slot 
1, See AUN-QA (7-2) Contact person Programme Slot 2, See AUN-
QA (7-2) Contact person Programme Slot 3 

 
  ►   การช าระค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนา (Development Fund fee) 

 ผู้รับผิดชอบของทีม QA จะต้องติดตามข้อมูลทาง E-mail จากทาง AUN 
Secretariat เป็นหลัก เนื่องจากจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนา
“Development Fund fee” จ านวน 1,000 USD ต่อ 1 หลักสูตร ภายใน 1
เดือน ก่อนการตรวจประเมิน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ (Invoice) จาก AUN 
Secretariat สถาบันจะต้องด าเนินการประสานงานหลักสูตรเพ่ือจัดเตรียมเงิน
ส าหรับค่าธรรมเนียมข้างต้น See AUN-QA (8-1) invoice for the AUN-QA 
Development Fund fee  

 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนา “Development Fund 
fee”จ านวน 1,000 USD ต่อ 1 หลักสูตร หลักสูตรที่ขอรับการประเมินจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมข้างต้น ดังนั้น หลักสูตรจะต้องขออนุมัติงบประมาณ
รายการดังกล่าวเพ่ือให้ทันต่อการช าระเงินตามช่วงระยะเวลาที่  AUN 
Secretariat ก าหนด เนื่องจากการด าเนินการด้านการเงินที่ต้องประสานงาน
กับทาง AUN Secretariat ทางทีม QA จะเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานให้
ทั้งหมด โดยมีข้อสังเกตคือ หลักสูตรต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น โดยน า
เงินใส่ซองให้หัวหน้าทีม QA ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนี้ 1 USD 
เท่ากับ 33 บาท=> ทีม QA จะต้องน าเงินของหลักสูตรไปช าระเป็นเงินจ านวน 
(1,000 USD X 33 บาท = 33,000 บาทถ้วน ต่อ 1 หลักสูตร)  

 ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียม สถาบันสามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
ผ่านทางธนาคารทหารไทย สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี ASEAN University 
Network, หมายเลขบัญชี  A/C 003-282-3973, Swift Code TMBKTHBK  
ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบต้องท าการรีเช็คข้อมูลหมายเลขบัญชี อีกครั้ง กับ AUN 
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Secretariat เนื่องจากช่องทางการช าระเงินจะใช้ทั่วทั้งอาเซียน แต่กรณี
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะใช้หมายเลขบัญชีต่างจากหมายเลข
บัญชีอาเซียน เป็นต้น 

 หลังจากด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสร็จ ทีม QA จะต้องน าเอกสาร
หลักฐานการโอน ค่าธรรมเนียม (Proof of payment) และเอกสารแสดงอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (USD) เมื่อเทียบเป็นเงินบาท (THB) (Exchange rate can 
be referred by the bank on the transfer date.) โดยแนบเอกสารทั้ง 2 
ฉบับเป็น File PDF และส่งไปยัง E-mail ของ AUN Secretariat See AUN-
QA (8-2) Transaction Receipt AUN-QA Development Fund fee 

 สถาบันรอรับใบเสร็จฉบับจริง (Receipt) ประมาณ 1 สัปดาห์ ส่งต่อให้หลักสูตร
เพ่ือประกอบการเบิก-จ่าย, ยืมเงิน-คืนเงิน ที่สมบูรณ์ตามระเบียบการใช้
งบประมาณของสถาบันต่อไป ทั้งนี้ หากสถาบันด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม  See AUN-QA 
(8-3) Receipt Receipt AUN-QA Development Fund fee 

 
  ►    Travel arrangements (การจัดเตรียมข้อมูลการเดินทาง) 

 การจัดเตรียมข้อมูลการเดินทาง, ก าหนดการเดินทาง Itinerary จะด าเนินการ
โดย AUN Secretariat เป็นผู้ด าเนินการจองตั๋วเครื่องบิน (Air tickets) ให้ 
Assessors Team โดยจะประสานงานกับทีม QA ด้านการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรับ-ส่งกรรมการจากสนามบินภายในประเทศ รายละเอียด
ประกอบด้ ว ย  See AUN (9-1) Travel arrangements, Preparation for 
Translator/ Interpreter 

 ประเภทสายการบินขาไป-ขากลับ 
 วันเดินทางขาไป-ขากลับ 
 เวลาเที่ยวบินขาไป-ขากลับ 
 กรณีต้องต่อเครื่อง (transfer) ค่าใช้จ่ายในภาพรวมอาจมีราคาที่  

สูงขึ้น  หลักสูตรควรจัดเตรียมเงินส ารองไว้ด้วย 
 กรณี Assessors มาจากฟิลิปปินส์ หลักสูตรต้องจัดเตรียมเงินส ารอง

ส าหรับภาษีการเดินทางเป็นจ านวนเงิน 1,620 เปโซต่อคน โดยจ านวน
เงินดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน นั้น ๆ  
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 จัดเตรียมตัวแทนของหลักสูตรรับ-ส่ง Assessors Team จากสนามบิน
ไปยังโรงแรมที่พัก 

 จัดเตรียมห้องละหมาดให้ Assessors Team โดยทีม QA ต้องแจ้ง
หลักสูตรให้จัดเตรียมห้องดังกล่าวไว้ด้วย และควรอยู่ในอาคารเดียวกัน
กับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

 List of Assessor team จะมาพร้อมกับข้อมูลรายการอาหาร/ประเภทอาหาร
ที่ Assessor ต้องการ เช่น ประเภทอาหารที่กรรมการแพ้ หรือ/ประเภท
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง จึงต้องมีการบริหารจัดการเมนูอาหารให้ส าหรับ 
Assessor Team ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ผู้รับผิดชอบจึงต้องระมัดระวัง   
ในการเลือกเมนูอาหาร รวมถึงแหล่งที่มาของประเภทอาหารนั้น ๆ ด้วย  

 ทีม QA ท าการสื่อสารให้หลักสูตรที่ขอรับการประเมินทราบถึงข้อมูลและ
รายละเอียดที่ส าคัญในการพิจารณาเมนูรายการ เมนูอาหารให้ส าหรับ 
Assessor Team  

 การประสานงานกลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ กองงานผู้บริหาร จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้
ทราบต่อไป 

 
►    Preparation for Translator/ Interpreter (การจัดเตรีมผู้แปลภาษา) 

 หลักสูตรควรพิจารณาใช้ผู้แปลภาษาท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร/คณะ ผู้
แปลภาษาควรเป็นนักแปลอิสระแต่อาจพิจารณาให้เหมาะกับด้านการศึกษา
เนื่องจากมีศัพท์เฉพาะทางที่ผู้แปลภาษาต้องพิจารณาท าความเข้าใจเพ่ือให้
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้แปลภาษาควรท าการแปลโดย
ละเอียด ไม่แปลโดยสรุปความ ทั้งนี้ AUN Secretariat ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนผู้แปลภาษาได้ตลอดเวลา หรือหาผู้แปลภาษาใหม่หากจ าเป็น ตัวอย่าง 
Language Interpretors Slot 1-3 See AUN-QA (9-2) Language 
Interpretors Team Slot 1, See AUN-QA (9-3)Language Interpretors 
Team Slot 2, See AUN-QA (9-4)Language Interpretors Team Slot 3 
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  ►  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ Interview Session 

   

 สถาบันส่ง file list of interviewees ให้ทาง AUN Secretariat ภายใน 2 
สัปดาห์ก่อการตรวจประเมินโดยท าการส่งข้อมูล File Excel ของหลักสูตรที่
ขอรับการประเมินเบื้องต้น ทั้งนี้หากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้า
รับการสัมภาษณ์จะต้องแจ้งกลับมายังทีม QA สถาบันเพ่ือท าการ Update 
file ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันมากที่สุดก่อนน าส่ งให้  Assessors ใน Day 0           
ที่โรงแรม และหลักจากนั้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ เข้ารับการ
สัมภาษณ์อีก ก็สามารถท าได้ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์โดยท าการ Update 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้ เข้ารับการสัมภาษณ์ในแต่ละ Session สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา แต่อาจส่งผลกระทบต่อหลักสูตรที่จะต้องติดต่อประสานงาน
เนื่องจากต้องยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รวมถึงการ
วางแผนเดินทาง หรือรองรับเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ ดังนั้นใน Session การสัมภาษณ์
จึงมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก 

 
  ►    Protocol and arrangement of the meeting room (การจัดเตรียมห้องประชุม

ตามข้อก าหนดและรูปแบบการจัดห้องประชุม) 

 การจัดวางต าแหน่งธงของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Flag) See AUN 
(10-1) Protocol and arrangement of the meeting room แ ล ะ  See 
AUN (10-2) Requirements for Logistics and Accommodation จะต้อง
ประกอบด้วย ธงตั้งโต๊ะขนาดเล็ก และธงขนาดใหญ่ โดยให้ประดับธงชาติของ
ประเทศสมาชิกเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ซึ่งใช้เป็นภาษากลางของ
อาเซียน) ปิดท้ายด้วยธงสัญลักษณ์อาเซียน โดยเรียงจากซ้ายมาขวา และปิด
ท้ายด้วยธงสัญลักษณ์อาเซียน ดังนั้นการประดับธง จึงมีล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 – ธงชาติบรูไนดาลุสลาม (Brunei Darussalam) 
ล าดับที่ 2 – ธงชาติกัมพูชา (Cambodia) 
ล าดับที่ 3 – ธงชาติอินโดนีเซีย (Indonesia) 
ล าดับที่ 4 – ธงชาติลาว (Laos, PDR) 
ล าดับที่ 5 – ธงชาติมาเลเซีย (Malaysia) 
ล าดับที่ 6 – ธงชาติเมียนมาร์ (Myanmar, พม่า) 
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ล าดับที่ 7 – ธงชาติฟิลิปปินส์ (Philippines) 
ล าดับที่ 8 – ธงชาติสิงคโปร์ (Singapore) 
 ล าดับที่ 9 – ธงชาติไทย (Thailand) 
ล าดับที่ 10 – ธงชาติเวียดนาม (Vietnam) 
ล าดับที่ 11 – ธงสัญลักษณ์อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันต้องส่งรูปถ่ายของห้องสัมภาษณ์ของหลักสูตรที่ขอรับการประเมินก่อน
การ Site Visit 

 การจัดห้องการสัมภาษณ์ ควรพิจารณาจัดเตรียมไมโครโฟนให้เพียงพอ โดยผู้
สัมภาษณ์ 1 คน ต่อ ไมโครโฟน 1 ตัว เป็นต้น 

 การจัดห้องสัมภาษณ์ ควรพิจารณาจัดห้องให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้า
สัมภาษณ์ และมีพ้ืนที่ไว้ส าหรับเอกสาร Appendix, Exhibit ประกอบการ
ตรวจประเมิน 
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 การจัดห้องสัมภาษณ์ ผังการนั่ง ผู้เข้าสัมภาษณ์ไม่ควรนั่งข้างเดียวกันกับทีมผู้
ประเมิน 

 รูปแบบการจัดต าแหน่งที่นั่งในห้องประชุมจะต้องจัดเป็นรูปแบบ U-Shape 

 
  ►  Airtickets of AUN-QA Assessors (ช าระค่าตั๋วเครื่องบิน) 

 สถาบันด าเนินการประสานงานหลักสูตรเพ่ือจัดเตรียมเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน 
Airtickets of AUN-QA Assessors โดยมีรายละเอียดเที่ยวบิน AUN-QA (10-
3) flight detail ตั ว อย่ า ง ใ บแจ้ งหนี้  AUN-QA (10-4) flight invoice1-8 
Assessors หลักฐานการช าระเงิน, และใบเสร็จรับเงินตามตัวอย่าง See AUN-
QA (10-5) flight Receipt1-8 Assessors 

 การจัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน ส าหรับค่าภาษีสนามบิน และค่าตั๋วเครื่องบินของ 
Assessors หลักสูตรควรจัดท าใบเสร็จแยกจากกันและจัดท าตามสกุลเงินที่ 
AUN Secretariat แจ้งมา เพ่ือให้ง่ายต่อการลงนาม และการบริหารจัดการ 

 การช าระเงินค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นไปตามที่ AUN Secretariat ระบุไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินและเป็นไปตามสกุลเงินต้นทางท่ีระบุไว้ตามใบเสร็จดังกล่าว 

 
  ►  การจัดท า GuideBook  

 สถาบันจัดท าข้อมูล Guide Book โดยส่งข้อมูล Guide Book ให้  AUN 
Secretariat ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการประเมิน โดยจัดส่ง File 
PDF และจัดเป็น Guide Book (Hard Copy)  ให้  Assessors Team และ 
AUN Secretariat โดยส่งมอบให้ Day 0 ที่โรงแรม ต่อไป 

1) สถาบั นต้ อ งจั ด เ ต รี ย มข้ อมู ล ก า ร เดิ นท า ง  logistics และ 
Guidebook เ พ่ือให้ ข้ อมูลที่ ส าคัญกับ Assessors team โดย
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ See AUN-QA (10-6) ตัวอย่างหน้าปก 
Guide Book Slot 1,  See AUN-QA (10-7 )  ตั วอย่ า งหน้ าปก 
Guide Book Slot 2,  See AUN-QA (10-8)  ตัวอย่ างหน้าปก 
Guide Book Slot 3  

2)  Message from the President  
3)  ข้อมูลที่เก่ียวกับผู้บริหารสถาบัน พร้อมภาพประกอบ 
4)  The Organization Chart of NIDA  
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5)  แผนผัง/เส้นทางการเดินทางภายในสถาบัน (NIDA Layout)  
6) ข้อมูลที่เก่ียวกับ Assessors team และภาพประกอบ 
7) ข้อมูลที่เกี่ยวกับ Timeline ส าหรับ Site Visit หรือ Schedule  

(Day 0 – Day 3) รวมทุกหลักสูตร 
8)  แผนผังและเส้นทางการเดิน Site Visit ภายในสถาบัน แสดงให้

เห็นถึงเส้นทางการเดินในแต่ละอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับ Timeline 
ส าหรับ Site Visit หรือ Schedule 

9) ข้อมูลการเดินทาง/เที่ยวบิน ขาไป-ขากลับของ Assessors team 
รายละเอียดตามการจัดเตรียมข้อมูลการเดินทาง bullet 1 

10) ข้อมูลช่องทางการรับ-ส่งที่สนามบิน (Pick up arrangement)
ช่องทางการออกจากสนามบิน จุดรอรับ Assessors แต่ละท่าน 

11) แผนที่/เส้นทางการเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรมที่ พัก
(Venue & Accommodation) 

12) ข้อมูลที่เก่ียวกับโรงแรมที่พัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องพักและ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารพนักงานของโรงแรม พร้อมแสดง
เส้นทางการและสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ใกล้เคียง 

13) ข้อมูลของ AUN Secretariat Team ส าหรับผู้ที่ เข้าร่วมงานที่
สถาบัน 

14) ข้อมูลของ NIDA QA Team และ Chief Quality Officers: CQO 
15) ข้อมูลของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน ประกอบด้วย Program 

Director และ Contact Person และข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
คณะ 

16) ข้อมูลผู้แปลภาษาของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน  
17) แผนภาพแสดงนโยบายสถาบันส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า ใ น แ ต่ ล ะ ปี  NIDA Journey to  World Class 
University, NIDA Core values, วงจรคุณภาพ และหลักคิดการ
ท างาน  

18) ข้อมูลและชนิดของการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า ในแต่ละชนิด 
(Plugs & Sockets) 
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►    Financial Arrangements (สรุปภาพรวมการจัดเตรียมค่าใช้จ่ายทางการเงิน) 

 ค่าใช้จ่ายแบบท่ี 1 AUN-QA Site Visit Assessment  
ที่สถาบันและหลักสูตรต้องเตรียม ประกอบด้วย รายละเอียดตามเอกสาร See 

AUN-QA (10-9 ) Financial Arrangemen Slot 1, See AUN-QA (10-1 0 ) 
Financial Arrangemen Slot 2, See AUN-QA (10-11 ) Financial Arrangemen 
Slot 3, See AUN-QA (10-12 ) AUN-QA Programme Assessment - Financial 
Arrangement Update 

 สถาบันจ่าย 
1)   ค่าต่ออายุรายปี  AUN-QA Associate Membership จ านวน 

1,000 USD/ต่อปี (ข้อสังเกต : ทีม QA ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาท
เท่านั้น 

2)  Application fee /Administrative Fee (ค่าบริหารจัดการ) จ านวน 
1,500 USD/ ต่อการประเมิน 1 ครั้ง/ (1 Application) (ข้อสังเกต 
: ทีม QA ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น) 

3)    Accommodation ค่าห้องพัก(โรงแรม) ส าหรับ AUN Secretariat 
1-2 คน จ านวน 8,000 บาท/ต่อคน โดยประมาณ 
4)  ค่าห้องประชุมให้ส าหรับกรรมการเพ่ือท าการสรุปผลใน Day 
2 ช่วงกลางคืน 1 ห้อง/1คืน จ านวน 2,000 บาท โดยประมาณ 

 หลักสูตรจ่าย 
1)    Development Fund fee (ค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนา) ส าหรับ  

สมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Member 1,000 USD ต่อ 1 
หลักสูตร (ข้อสังเกต : หลักสูตรต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น) 

2)   Honorarium (ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน) (ข้อสังเกต : 
หลักสูตรต้องจ่ายเป็นสกุลเงิน USD เท่านั้น) ประกอบด้วย 
chief assessor => 200 USD/ต่อ (1 Application) 
Lead Assessor => 1,000 USD /คน/หลักสูตร 
Assessor  => 700 USD /คน/หลักสูตร 

    (ขอขยายความเพ่ิม=>   กรณีหลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย 
Lead Assessor 2  ค น )  แ ล ะ  ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า โ ท 
ประกอบด้วย Lead Assessor 1 คน และ Assessor 1 คน)  
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    ทั้งนี้ หากมีการประเมินมากกว่า 2 หลักสูตรขึ้นไปในเวลาเดียวกัน 
AUN จะคัดเลือก Lead Assessor 1 คน เป็นหัวหน้าผู้ประเมิน ซึ่ง
ท าหน้าที่ chief assessor นั่นเอง 

3)     Airfare Tax (ค่าภาษีสนามบิน) ส าหรับกรรมการที่มาจาก
ฟิลิปปินส์  จ านวน 1620 peso (ข้อสังเกต : หลักสูตรต้องจ่าย
เป็นสกุลเงิน USD หรือ peso ได)้ 

4)      Travel Tax (ค่าภาษี Travel) ส าหรับกรรมการที่มาจากฟิลิปปินส์  
จ านวน 34 USD/ ต่อ คน (ข้อสังเกต : หลักสูตรต้องจ่ายเป็นสกุล
เงิน USD เท่านั้น) 

5)     ค่าห้องพัก (โรงแรม) ส าหรับผู้ประเมิน 2 คน /ต่อ 1 หลักสูตร 
จ านวน 16,000 บาท โดยประมาณ  

6)    ค่าอาหาร (โรงแรม) (7 มื้อ) ส าหรับผู้ประเมิน 2 คน /ต่อ 1 
หลักสูตร จ านวน 16,000 บาท โดยประมาณ 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายหมายเลข 2, 3 และ 4 หลักสูตรต้องเตรียมเงินสดตามสกุล
เงินที่ก าหนด ใส่ซองจดหมายส่วนตัวให้ส าหรับผู้ประเมินแต่ละคน พร้อม
เอกสารใบเสร็จรับเงินที่หลักสูตรจัดท า โดยน าส่งให้กับทีม QA เพ่ือประสาน
เจ้าหน้า AUN Secretariat ให้กับผู้ประเมินต่อไป 

 การเคลียร์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน สถาบัน/หลักสูตร ควรด าเนินการช าระเงิน
หมายเลข 2, 3 และ 4 โดยประสานกับ AUN Secretariat ให้เสร็จภายใน 
(Day 2) ของการประเมิน (อย่างช้าที่สุดในวันที่สอง (Day 2) ของการประเมิน) 

 เนื่องจาก AUN Secretariat จะด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลการเดินทาง และ
เป็นผู้ด าเนินการจองตั๋วเครื่องบิน (Air tickets) ให้ Assessors team และจ่าย
ค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าให้แก่ผู้ประเมิน ดังนั้น สถาบันและหลักสูตรจะต้อง
เตรียมเงิน (สกุลเงินบาท หรือสกุลเงิน USD หรือสกุลเงินอ่ืน ๆ) ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เนื่องจากผู้ประเมินบางท่านอาจด าเนิการจองตั๋วเครื่องบินเอง 
(ถ้ามี) ส าหรับการช าระเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องพิจารณาเอกสาร/
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องด้วย  

 AUN Secretariat ส่งข้อมูล List of Assessor team เพ่ือด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการภายในสถาบัน  
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 ค่าใช้จ่ายแบบท่ี 2 การประเมินแบบ Online Remote Site Visit 
 สถาบันจ่าย 

1)    ค่าต่ออายุ รายปี  AUN-QA Associate Membership จ านวน 
1,000 USD/ต่อปี (ข้อสังเกต : ทีม QA ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาท
เท่านั้น 

2)  Application fee /Administrative Fee (ค่าบริหารจัดการ) จ านวน 
1,500 USD/ ต่อการประเมิน 1 ครั้ง/ (1 Application) (ข้อสังเกต 
: ทีม QA ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น) 

3)    Accommodation ค่าห้องพัก(โรงแรม) ส าหรับ AUN Secretariat 
1-2 คน จ านวน 8,000 บาท/ต่อคน โดยประมาณ 

4)   Development Fund fee (ค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนา) ส าหรับ  
สมาชิกสมทบ AUN-QA Associate Member 1,000 USD ต่อ 1 
หลักสูตร (ข้อสังเกต : หลักสูตรต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น) 

 หลักสูตรจ่าย 
1) Honorarium (ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน) (ข้อสังเกต : 

หลักสูตรต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น) ประกอบด้วย 
chief assessor => 200 USD/ต่อ (1 Application) 

                                               Lead Assessor => 1,000 USD /คน/หลักสูตร 
     Assessor  => 700 USD /คน/หลักสูตร 

(ขอขยายความเพ่ิม=>   กรณีหลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย 
Lead Assessor 2  ค น )  แ ล ะ  ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า โ ท 
ประกอบด้วย Lead Assessor 1 คน และ Assessor 1 คน)  
ทั้งนี้ หากมีการประเมินมากกว่า 2 หลักสูตรขึ้นไปในเวลาเดียวกัน 
AUN จะคัดเลือก Lead Assessor 1 คน เป็นหัวหน้าผู้ประเมิน 
ซึ่งท าหน้าที่ chief assessor นั่นเอง 

 การเคลียร์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในรูปแบบที่ 2 การประเมินแบบ Online 
Remote Site Visit => AUN Secretariat จะด าเนินการส่งใบแจ้งหนี้เพ่ือให้
สถาบัน/หลักสูตร ด าเนินการช าระเงินให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจประเมิน 1 
เดือนเป็นอย่างน้อย   
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3.2.3)  การด าเนินการ (ระหว่างประเมิน) “Day 0 – Day 3 of Assessment” 

การด าเนินการ (ระหว่างประเมิน) “Day 0 – Day 3 of Assessment” เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล 

Timeline การจัดกิจกรรมหลัก ๆ ของการตรวจประเมินหลักสูตร การประสานงานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลัก 

รวมถึงชี้แจง/สื่อสารข้อก าหนดและมารยาทของการถ่ายภาพก่อน-หลัง ระหว่างการประชุม/สัมภาษณ์ โดยไม่

อนุญาตให้ท าการถ่ายภาพ, อัดเสียง, อัด VDO ตลอดงาน โดยสามารถพิจารณา หัวข้อ Photo and Video ใน

คู่ มื อ  General Guidelines for AUN-QA Programme Assessment_and CODE OF CONDUCT_For May 

2018 AUN-QA PA_10_06_2019 (10 June 2019)  

 

►  Day 0 prior to assessment 

 ประชุมเตรียมงาน AUN-QA  
สถาบันโดยทีม QA จัดประชุมเพ่ือเตรียมงาน AUN-QA ระหว่าง AUN 
Secretariat ร่วมกับ CQO, QA Team, ผู้อ านวยการหลักสูตร และตัวแทน
หลักสูตร เพ่ือสรุปกิจกรรมการที่จะด าเนินการตรวจประเมิน ระหว่าง Day 1 
– Day 3 of Assessment รายละเอียด See AUN-QA (4-1) Schedule AUN-
QA at Programme Level, See AUN-QA (10-1) Protocol and arrangement 
of the meeting room, See AUN-QA (10-9) AUN-QA Programme 
Assessment - Financial Arrangement Update 

 น า AUN Secretariat ชมสถานที่ภายในสถาบัน 
CQO และ QA Team พา AUN Secretariat น าชมห้องที่ใช้ส าหรับพีธีเปิด-พิธีปิด 
โดยการจัดสถานที่ ในส่วนต าแหน่งที่นั่งในห้องประชุมจะต้องจัดเป็นรูปแบบ  
U-Shape และน าชมการ Site Visit ภายในสถาบัน หาก AUN Secretariat ร้องขอ 
See AUN-QA (10-1) Protocol and arrangement of the meeting room, See 
AUN-QA 

 Confirmed และดูแลความเรียบร้อยด้านที่พัก 
ทีม QA ท าการ Confirmed และดูแลความเรียบร้อยด้านที่พัก/สิ่งอ านวย
ความสะดวกกับตัวแทนของทางโรงแรมก่อน Assessors มาถึง See AUN-QA 
(5-4) Confirmed Accommodation 
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 Arrival of assessors Team  
สถาบันจัดรถรับ-ส่ง โดยมีผู้อ านวยการหลักสูตร และล่าม ไปรับ Assessors 
Team ที่สนามบิน และไปส่งยังโรงแรม โดยจะแจกใบงานแจ้งรายละเอียด
ก าหนดการรับ-ส่ง Assessors ให้เจ้าหน้าที่ขับรถของสถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

See AUN-QA (11-1) ใบงานแจ้งรายละเอียดก าหนดการรับ-ส่งกรรมการ, See 
AUN-QA (11-2) รายชื่อพนักงานขับรถของสถาบัน, See AUN-QA (11-3) ตัวอย่าง
หนังสือขออนุเคราะห์พนักงานขับรถ 

 ส่งมอบ Guide Book, SAR Hardcopy, List of interviewees 
การจัดท าพร้อมส่งมอบ Guide Book, SAR Hardcopy, List of 
interviewees Prit  out, ให้ Assessors Team upon arrival at hotel 
See AUN-QA (10-6) ตวัอย่างหน้าปก Guide Book Slot 1, See AUN-QA (10-
7) ตัวอย่างหน้าปก Guide Book Slot 2, See AUN-QA (10-8) ตัวอย่างหน้าปก 
Guide Book Slot 3 

 CQO, AUN Secretariat และผู้อ านวยการหลักสูตร เตรียม (Stand by)  
ที่โรงแรม 
กรณี Assessors Team ขอประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับ CQO, AUN 
Secretariat และผู้อ านวยการหลักสูตร ต้องเตรียม (Stand by) ที่โรงแรมด้วย See 
AUN-QA (11-4) Meeting at Hotel, See AUN-QA (11-5) Assessors Team Slot 
1 , See AUN-QA (11-6 )  Assessors Team Slot 2 , See AUN-QA (11-7) 
Assessors Team Slot 3 

►  Day 1 Of Assessment 

 Opening session (พิธี เปิดงาน)  See AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA at 
Programme Level  

 Welcome remarks by president. 
 Remarks by AUN-QA Chief Assessor. 
 Group Photo. 

 Site assessment (เยี่ยมชมสถาบัน) See AUN-QA (4-1) Schedule AUN-QA 
at Programme Level, See AUN-QA (11-8) ข้อมูลเจ้าหน้าที่ยืดประจุดเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลต่อกรรมการ Slot 1 - 3 

 Lecture Rooms of the assessed program. 
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 Computer Study Laboratory. 
 First aid room. 
 Fitness Club. 
 Library Hub. 

 Interviews with stakeholders (สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
Meeting (1) - Meeting (4) ประกอบด้วย 

 Meeting (1)  with Dean, Associate Deans, Program director, 
SAR Team   

 Meeting (2) with Program Support Staff. 
 Meeting (3) with students.  
 Meeting (4) with academic staff.      

 จัดส่งข้อมูลการเข้าร่วมอบรม AUN-QA training 
 Tier1 "AUN-QA Training Course for Accomplishing   

Programme Assessment" (4-day Course),  
 Tier2 "AUN-QA Assessor Training Workshop" (7-Day Course),  
 Tier 3 "The AUN-QA Training Course for Accomplishing 

Institutional Assessment" (4-day Course) 
See AUN-QA (11-9) AUN-QA training form (Tier1, Tier2, Tier 3) 
See AUN-QA (11-10) รายชื่อผู้ผ่านการอบรม AUN-QA training (Tier1) 
See AUN-QA (11-11) รายชื่อผู้ผ่านการอบรม AUN-QA training (Tier2) 
See AUN-QA (11-12) รายชื่อผู้ผ่านการอบรม AUN-QA training (Tier3) 

 จัดเตรียมห้องประชุมที่โรงแรมให้กับ Assessors Team  
เพ่ือให้ Assessors Team ได้ใช้ในช่วงการ Document Review See AUN-
QA (5-4) Confirmed Accommodation 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel 
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►  Day 2 Of Assessment 

 Interviews with stakeholders (สัมภาษณ์ผู้ ที่ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย )  (ต่อ ) 
Meeting (5) - Meeting (7) ประกอบด้วย 

 Meeting (5) with NIDA Support Staff. 
See AUN-QA (11-13) list of interviewees Meeting (5) with NIDA Support 
Staff. Slot 1 
See AUN-QA (11-14) list of interviewees Meeting (5) with NIDA Support 
Staff. Slot 2 
See AUN-QA (11-15) list of interviewees Meeting (5) with NIDA Support 
Staff. Slot 3 
 Meeting (6) with Alumni. 
 Meeting (7) with Employers. 

 Honorarium (ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน) 
การจัดเตรียมเอกสารใบส าคัญรับเงินประกอบการเบิก-จ่าย ให้กับ Lead 
Assessors และ Assessors จากต่างประเทศ โดยเอกสารดังกล่าวจะให้กับ
เจ้าหน้าที่ AUN Secretariat เป็นผู้ประสานงานกับทีมกรรมการ ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน (Honorarium),  สามารถพิจารณาจาก
เอกสารใบส าคัญรับเงินประกอบการเบิก-จ่าย ให้กับ Lead Assessors และ 
Assessors  

 Document Review and clarification session 
ใ น  Session Document Review and clarification session with the 
Head of Department (HOD) and SAR Team ก า ร ต ร ว จ เ อ ก ส า ร 
(Document Review) รายการหลักฐาน และการ clarification ชี้แจงผลการ
ประเมินเบื้องต้นให้กับผู้บริหารหลักสูตร และ SAR Team ทราบใน Day 2 
ช่วงบ่าย หลักสูตรควรจัดเตรียมผู้แปลภาษา จ านวน 2 คน Stand by เพ่ือ
ช่วยสื่อสารระหว่างผู้ประเมินกับ SAR Team ในการค้นหารายการหลักฐาน 
และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
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 Assessors แจ้งผลประเมินเบื้องต้น 
ใน Session นี้  Assessors ของแต่ละหลักสูตรจะท าการแจ้งผลประเมิน
เบื้องต้น ให้ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการหลักสูตร/อาจารย์ของหลักสูตร/SAR 
Team เพ่ือใน Day 3 Of Assessment จะได้ไม่กังวลกับผลประเมินเบื้องต้น
มากนัก เนื่องจากใน Session ดังกล่าวสามารถชี้แจง หรือถามค าถามได้เพ่ือ
เป็นประโยชน์เชิงบวกต่อหลักสูตรมากที่สุด  

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel 

 Meeting assessors team at the hotel.  
การประชุมของ Assessors Team ที่โรงแรม โดยสถาบันต้องด าเนินการ
จัดเตรียมห้องประชุม และอาหารว่างตลอดระยะเวลาการประชุม โดยอาจเริ่ม
ประชุมตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น. โดยประมาณ ดังนั้น ทีม QA จึงต้องท า
การยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่โรงแรมในการอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์
ประกอบการประชุม การน าเสนองานต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยให้ Assessors 
Team ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว พร้อม WiFi ที่เสถียร เป็นต้น 
                        

►  Day 3 Of Assessment 

 Presentation of Preliminary Assessment. 
Assessors Team ของแต่ละหลักสูตรจะท าการ Presentation ผลการ
ประเมินเบื้องต้นในส่วนของข้อเสนอแนะจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น      
ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะไม่สามารถทักท้วงผลประเมิน หรือตั้งค าถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ใน Session ดังกล่าว 

 Over view and Wrap Up Presentation by AUN-QA Chief Assessor 
Chief Assessor ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตรด าเนินการกล่าวโดยสรุป
จากการตรวจประเมินตลอดระยะเวลา 2 วัน ครึ่ง และกล่าวถึงแนวทางการ
ประเมิน และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา     
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบันเพ่ือขอรับการรับรอง AUN-QA ต่อไป 

 Closing Session (NIDA President/ Vice Presidents) 
ใน Session จะน าโดยอธิการบดีของสถาบัน ทั้งนี้ หากอธิการบดีติดภารกิจควร
เป็นรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ในการกล่าวปิดงานโดยสรุป และกล่าวขอบคุณ 
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Chief Assessor, Lead Assessors, Assessors, Executive diractor และ AUN 
Secretariat เป็นต้น 

 Token Exchange. (souvenir) 
สถาบันต้องจัดเตรียมของที่ระลึกที่จัดเก็บง่าย, ไม่แตกหักง่าย และ มีมูลค่าไม่
สูงมากนัก (ราคาของที่ระลึกไม่ควรมีราคาที่สูงเกินไป) เพ่ือแสดงถึงสัญลักษณ์
ของ NIDA (ถ้ามี) พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารสถาบันเป็นที่ระลึก 

 Lunch and Departure of Assessors 
ในมื้อเที่ยงนี้  ตามก าหนดการจะรับประทานอาหารในเวลา 11.45 
โดยประมาณแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจากการประเมินที่ผ่านของ Slot 1-3 จะ
ค่อนข้างเกินเวลาที่ก าหนด ทีม QA จะต้องเผื่อเวลาในส่วนนี้ไว้ด้วย กรณีที่ 
Assessors จ าเป็นต้องเตรียมเดินทางไปยังสนามบินโดยตรง อาจต้อง
จัดเตรียมชุดอาหารกลางวันไว้เป็นชุด ๆ โดยพิจารณาเมนูอาหารที่ชาวมุสลิม
ทานได้ด้วย จึงตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ส าหรับผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการมื้อเที่ยง
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 Site tour (ถ้ามี) 
สถาบันน า Assessors ไปเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ ๆ ของกรุงเทพฯ เช่น 
พระบรมมหาราชวัง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัด
พระแก้ว หรือ สถานที่ตั้งโบราณสถานที่ใกล้กรุงเทพฯ หาก Assessors ร้องขอ 
ทีม QA จะต้องจัดเตรียมรถตู้ส าหรับการ Site tour และเตรียมผู้แปลภาษา
ของสถาบัน และผู้อ านวยการหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายของ
หลักสูตร Stand by รอ เป็นต้น 

 Shuttle van pick-up service from NIDA to the hotel/the airport. 
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3.2.4)  การด าเนินการ (หลังประเมิน)  

►  Day 1 After the assessment 

 AUN Secretariat ส่ง File Powerpoint Presentation 
AUN Secretariat ด าเนินการ ส่ง File ข้อมูล Power Point Presentation 
(Presentation on Key Results of the Actual Assessment of the 
Study) ของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน ให้ ทีม QA ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้
ห ลั ก สู ต ร จั ด เ ต รี ย มก า ร จั ดท า แผน พัฒนาต่ อ ไป  (File Powerpoint 
Presentation ของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน (Confidential)) 
 

►  2 - 4 week After the assessment 

 AUN Secretariat ส่ง final report 
AUN Secretariat ด าเนินการ ส่ง File final report ให้ทีม QA ตามแบบฟอร์ม 
Appendix D – AUN-QA Assessment Report for programme 
Level (Confidential) See AUN-QA (12-1) แบบฟอร์ม Appendix D “AUN-QA 
Assessment Report for Programme Level 

 การยื่นอุทธรณ์ (appeal) ผลประเมิน 
ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย โดยสถาบันสามารถขอยื่นอุทธรณ์ 
(appeal) ผลการประเมินต่อ AUN Secretariat ได้ กรณีที่สถาบันไม่เห็นด้วย
กับผลการประเมินดังกล่าวสามารถแนบเอกสาร, รายการหลักฐานเพ่ิมเติมได้ 
AUN Secretariat จะน าข้อมูลดังกล่าวเสนอที่ประชุม AUN-QA Council 
ต่อไป See AUN-QA (12-2) appeal 
 

► 9 – 12 months After the assessment 

 การจัดท าข้อมูล Feedback  
ทีม QA ด าเนินการประสานงานให้หลักสูตรจัดท าข้อมูล Feedback ตาม 
Appendix F “AUN-QA Assessment Feedback Report (Programme 
Level) (Confidential) พร้อมน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อChief Quality Officers: 
CQO  ทราบ ก่อนส่งให้ AUN Secretariat ทาง E-mail ต่อไป สามารถดู  
Appendix F ตามคู่มือ  Guide to AUN-QA Assessment at Programme 
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Level Version 4_2020 ตามภาพด้านซ้ายนี้ See AUN-QA (12-3) แบบฟอร์ม 
Appendix F “AUN-QA Assessment Feedback Report (Programme Level) 

 AUN Secretariat จัดส่ง (ร่าง) file Certification 
 ทีม QA ตรวจสอบความถูกต้อง  (ร่าง) file Certification ก่อนเสนอให้
หลักสูตรที่รับการประเมินพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เพ่ือยืนยัน
ข้อมูลหลักสูตรเพื่อจัดท าเป็น Certification ฉบับสมบูรณ์ต่อไป  

 การสื่อสารข้อก าหนดการใช้โลโก้ AUN-QA 
สถาบันแจ้งข้อก าหนดการใช้โลโก้ AUN-QA Use of AUN-QA Logo and 
Certificates และหลักการ รูปแบบการใช้โลโก ้ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยทีม QA จะต้องสื่อสารให้หลักสูตรรับทราบและ     
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด ตามคู่มือ Green Book V2.0_Guidelines 
for AUN Quality Assessment and Assessors ซึ่งปรากฏตามหน้าที่ 41 
ต า ม ภ า พ ด้ า น ซ้ า ย นี้  See AUN-QA (12-4) Use of AUN-QA Logo and 
Certificates 

 การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของ Certification 
AUN Secretariat จัดส่ง Certification ต้นฉบับ ให้สถาบัน (Certificate มี
อายุ 5 ปี) เพ่ือท าการการประชาสัมพันธ์ และจัดพิธีมอบ Certification 
เพ่ือให้หลักสูตรน าไปเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดของแต่ละ
หลักสูตรต่อไป See AUN-QA (12-5) ตัวอย่างส าเนา Certification Slot 1, See 
AUN-QA (12-6) ตั วอย่ างส าเนา Certification Slot 2, See AUN-QA (12-7) 
ตัวอย่างส าเนา Certification Slot 3 

 พิธีมอบ Certification 
ที ม  QA แจ้ ง ใ ห้  Chief Quality Officers: CQO  ทร าบถึ ง ก า ร ไ ด้ รั บ 
Certification ฉบับจริงเพ่ือจัดพิธีมอบ Certification ให้คณะ/หลักสูตรใน    
ที่ประชุม ทคบ. สถาบันต่อไป ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงข้อมูล Certificate 
AUN-QA Slot 3 
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 กรณี การ Re-Assessment 
กรณีที่สถาบันต้องการ Re-Assessment จะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้า progress report ของหลักสูตรที่ได้จัดท าแผนพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาของ Assessors โดยการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA สถาบันได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ ทุกปี
การศึกษา เพ่ือให้ผู้ประเมินภายในได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการ
ตอบสนองจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรในทางที่ดีข้ึน 

 กรณี การถอดถอน certificate 
การถอดถอน certificate => AUN-QA Council มีสิทธิ์ ในการถอดถอน 
certificate ของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองได้ทุกเมื่อ หากมีการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม และขัดต่อหลักกการของ AUN-QA สามารถพิจารณารายละเอียด
See AUN-QA (12-8) revoke the certification 
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บทท่ี 4 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 การจัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ผู้เขียนได้น าความรู้ที่ได้เข้ารับการอบรมการจัดท า

ระบบงาน โดยมี ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า (Work Flow) มาให้ความรู้แก่บุคลากร

ภายในสถาบัน และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานโดยมีการใช้สัญลักษณ์ Algorithm ในการจัดท า (Work Flow) 

ที่ถูกต้อง และเป็นสากล ตามภาพด้านล่างนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 

จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดงาน 

 
 

กิจกรรม / การด าเนินการ / การปฏิบัติงาน 

 
 

ขั้นตอนการตัดสินใจ 

 
 

จุดเชื่อมต่อกิจกรรมการด าเนินการ 

 
 

จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ 

 
 

Input / Output 

 
 

Document (เอกสารที่พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ / Hard 
Copy) 

 
 

Remark 
  

เพ่ือให้แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่าย โดยใช้การเชื่อมโยงลูกศร

ยึดหลักลูกศรเข้าข้างบนของสัญลักษณ์ และลูกศรออกข้างล่างของสัญลักษณ์เสมอ และแยกช่องผู้ที่เกี่ยวข้อง

ชัดเจน รวมถึงมีการระบุระยะเวลาการด าเนินการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละกิจกรรมด้วย 



Page | 119 
 

4.1    แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การด าเนินการ (ก่อนประเมิน) “1 – 12 Months Prior to Assessment” 

 
AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 AUN-QA (1-1) Accepted 
Application from 
National Institute of 
Development 
Administration as AUN-
QA Associate Member 
University 
 AUN-QA (1-2) invoice for 
the AUN-QA Associate 
Membership fee 2020 
 AUN-QA (1-3) The 
Revision of Fee Schemes 
of the AUN-QA Associate 
Membership and AUN-
QA Programme 
Assessment 
 AUN-QA (1-4) 
Transaction Receipt 
AUN-QA Associate 
Membership Fee 
 AUN-QA (1-5) Receipt 
AUN-QA Associate 
Membership Fee 

1 เดือน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล update 
รายการค่าใช้จา่ยทางการเงิน  

3.ช าระค่าสมาชิกรายปี AUN 
Associate Membership ที่

ธนาคาร TMB  
 

2.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต่อ
อายุค่าสมัครสมาชิกรายป ีAUN 

Associate Membership 
 
 

 

 

 
 

 

 

4.น าหลักฐานการช าระเงิน 
พร้อมอัตราแลกเปลีย่น ส่งกลุ่ม

งานบริหารและธุรการ
ประกอบการเบิกจา่ย  

 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
หลักฐานการช าระเงิน พร้อม
อัตราแลกเปลี่ยน  

5.ส่ง E-mail ไปยัง AUN  
Secretariat แนบหลักฐานการ

ช าระเงิน พร้อมอัตราแลกเปลี่ยน 

6.รับเอกสารใบเสร็จ Receipt 
จาก AUN Secretariat พร้อม

น าส่งกลุ่มงานบริหารและธุรการ 
ประกอบการเบิกจา่ยต่อไป 

 

► ส่งใบเสร็จ Receipt ให้สถาบนั 
 

สิ้นสุด 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 AUN-QA (1-6) AUN-
QA Associate 
Membership 
Information Update 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 

  

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับอธิการบดี, CQO 
 เพื่อ update ข้อมูล 

 

 

5.กรอกข้อมูลลงระบบ ตามลิงค์ 
https://forms.gle/Ybod6RVtJ

XPTZvaR8 

2.จัดท าข้อมูลประกอบการลง
ระบบทั้งหมดตามแนวทาง AUN-
QA Associate Membership 

Information Update 

3.เสนอข้อมูลประกอบการลง
ระบบทั้งหมดให้ CQO สถาบัน  

4. 
พิจารณา No 

Yes 

7. Submit ข้อมูล 

6.บันทึกข้อมูลตามที่ได้ลงระบบ 
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

การด าเนินการ 

สิ้นสุด 

 

–

–

–

– 

https://forms.gle/Ybod6RVtJXPTZvaR8
https://forms.gle/Ybod6RVtJXPTZvaR8
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 AUN-QA (1-7) 
Benefits of Members 
and Associate 
Members of AUN-QA 
 AUN-QA (1-8) Roles 
of the Members and 
Associate Members 
of AUN-QA Network 
 AUN-QA (1-9) 
Invitation letters 
AUN Members NIDA 
(2016-2019) 
 AUN-QA (1-10) 
REGISTRATION FORM 
(2016-2019) 
 AUN-QA (1-11) 
TENTATIVE 
PROGRAMME (2016-
2019) 
 AUN-QA (1-12) ข้อมลู 
Support การขออนุมตัิ
การเดินทางไปราชการ
พร้อมค่าใช้จ่าย (2016-
2019) 
 AUN-QA (1-13) 
หนังสือขออนุมตัิการ
เดินทางไปราชการ
พร้อมค่าใช้จ่าย (2016-
2019) 
 AUN-QA (1-14) 
หลักฐานการช าระเงิน
ค่าตั๋วเครื่องบิน  
 AUN-QA (1-15) 
หลักฐานใบเสร็จรับเงิน
จากการช าระเงินคา่ตั๋ว
เครื่องบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้อง
กับ AUN-QA Conference 

 

 
2.แจ้งข้อมูลให้ผู้บริหาร, CQO 
สถาบันทราบในการเข้าร่วม  

AUN-QA Conference 

4.กรอกข้อมูลใน REGISTRATION 
FORM ให้ผู้บริหาร, CQO สถาบัน

เพื่อยืนยันการเข้าร่วม  
AUN-QA Conference  

 

6.ติดต่อบริษัท 
จัดท าใบเสนอราคาตั๋วเครื่องบิน 

ไป-กลับ  
 

3.ขออนุมัติเดินทางพร้อมค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วม  

AUN-QA Conference 
 

 

 

 
 

 

5.ส่ง E-mail ไปยัง AUN  
Secretariat แนบหลักฐาน 
REGISTRATION FORM 

► ตอบรับ E-mail /Confirmed 
และเก็บหลักฐาน 

REGISTRATION FORM 

7.ช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ให้กับบริษัท และน าใบเสร็จ

น าส่งกลุ่มงานบริหารและธุรการ 
ประกอบการเบิกจา่ยต่อไป 

 

สิ้นสุด 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 AUN-QA (1-8) Roles 
of the Members and 
Associate Members 
of AUN-QA Network 
 AUN-QA (1-16) 
Invitation letters 
AUN Members NIDA 
(Tier1, Tier2, Tier 3) 
 AUN-QA (1-17) 
REGISTRATION FORM 
(Tier1, Tier2, Tier 3) 
 AUN-QA (1-18) 
TENTATIVE 
PROGRAMME (Tier1, 
Tier2, Tier 3) 
 AUN-QA (1-19) ข้อมลู 
Support การขออนุมตัิ
การเดินทางไปราชการ
พร้อมค่าใช้จ่าย (2016-
2019) 
 AUN-QA (1-20) 
หนังสือขออนุมตัิการ
เดินทางไปราชการ
พร้อมค่าใช้จ่าย (2016-
2019) 
 AUN-QA (1-21) 
หลักฐานการช าระเงิน 
 AUN-QA (1-22) 
หลักฐานใบเสร็จรับเงิน
จากการช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-14 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้อง
กับ AUN-QA Training Tier1, 

Tier2, Tier3 

 

 
 

2.แจ้งข้อมูลให้ผู้บริหาร, CQO 
สถาบันทราบในการเข้าร่วม  

AUN-QA Training  

4.กรอกข้อมูลใน REGISTRATION 
FORM ให้ผู้บริหาร, CQO สถาบัน

เพื่อยืนยันการเข้าร่วม  
AUN-QA Training  

 

3.ขออนุมัติเดินทางพร้อมค่าใช้จ่าย
ในการเข้ารว่ม  

AUN-QA Training  
 

 

 

 
 

 

► ตอบรับ E-mail /Confirmed 
และเก็บหลักฐาน 

REGISTRATION FORM 

5.ช าระเงินค่าอบรม  
ที่ธนาคาร TMB  

 

6.น าหลักฐานการช าระเงิน 
พร้อมอัตราแลกเปลีย่น ส่งกลุ่ม

งานบริหารและธุรการ
ประกอบการเบิกจา่ย  

 

7.ส่ง E-mail ไปยัง AUN  
Secretariat แนบหลักฐานการ

ช าระเงิน พร้อมอัตราแลกเปลี่ยน 
และ REGISTRATION FORM 

A 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

8.ติดต่อบริษัท 
จัดท าใบเสนอราคาตั๋วเครื่องบิน 

ไป-กลับ (ถา้มี) 
 

สิ้นสุด 

9.ช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ให้กับบริษัท และน าใบเสร็จน าส่ง

กลุ่มงานบริหารและธุรการ 
ประกอบการเบิกจา่ยต่อไป (ถ้ามี) 

 

A 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 AUN-QA (2-1) New 
Instruction for the 
Online Application 
2020_30 Jan 2020 

1 เดือน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล update 
AUN-QA Application 

2.แจ้งข้อมูลให้ผู้บริหาร, CQO 
สถาบันทราบในการสมัคร 

 

 

3.แจ้ง/ประสานงานหลักสูตร 
จัดเตรียมข้อมูล Study 

Programme Profile และข้อมูล
ทีเกี่ยวขอ้ง 

7.เอกสาร Study Programme 
Profile และขอ้มูลทีเกี่ยวข้อง 

 
 

สิ้นสุด 

4.ส่งข้อมูล Study 
Programme Profile และ

ข้อมูลทีเกี่ยวข้อง 

5.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
Study Programme Profile 

และข้อมูลทีเกี่ยวข้อง 

 

6. 
พิจารณา 

No 

Yes 

–

–

–

– 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 AUN-QA (2-2) 
Application Testing 
Period: from today 
until 15 January 
2020   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 

เร่ิมต้น 

1. กด Link :  Application Testing  
https://forms.gle/BeVrr8D5n82c9

yQA6 

 

 

6.ระบุประเภทสมาชิก 

2.ระบุ Email address : 
@gmail.com 

 

3.ติ๊กเลือกข้อตกลงการสมัคร 

9. ระบุเขตท้องที่ 

 

4.ระบุชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 

5.ระบุชื่อประเทศ 

7.ระบุชื่อมหาวิทยาลยั 

8.ระบุที่อยู่มหาวิทยาลัย 

10. ระบุจังหวัด 

11. ระบุรหัสไปรษณีย์ 

B 

 

https://forms.gle/BeVrr8D5n82c9yQA6
https://forms.gle/BeVrr8D5n82c9yQA6
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

  
 

 
 

1 วัน 

12. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

13. ระบุเบอร์ Fax 

17. ระบุชื่อ-สกุล(ต าแหน่งวิชาการ) 
Contact Person 

 

18. ระบุต าแหน่ง Contact 
Person 

 

B 

 

14. ระบุชื่อ-สกุล CQO 

15. ระบุต าแหน่งบริหารของ 
CQO 

 

16. ระบุ Email ของ CQO 

19. ระบุ Email ของ Contact 
Person 

20. ระบุ Email (Alternative) 
ของ Contact Person 

21. Attach file หนังสือขอรับการ
ประเมิน AUN-QA 

22. ระบุล าดับ Quarter ที่
ต้องการประเมิน  

23. ระบุระดับปริญญาที่ต้องการ
ประเมิน 

 

 

C 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1-2 วัน 

24. ระบุชื่อปริญญาที่ต้องการ
ประเมิน 

 

31. ระบุ Email ของ Head of 
SAR Team 

 

26. ระบุจ านวนรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร 

27. ระบุความต้องการ  
re-assessment 

 

 

 

28. ระบุระยะเวลาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนด 

 

29. ระบุชื่อ-สกุล(ต าแหน่งวิชาการ)
ของ Head of SAR Team 

 

32. Attach file Study 
Programme Profile หลกัสูตร 

 

33.ระบุ หากมีหลกัสูตรต้องการ
ประเมินเพิ่ม 

C 

 

25. ระบุชื่อคณะของหลักสูตรที่
ต้องการประเมนิ 

 

 
 

 

 

 

34.ติ๊กเลือกการ Confirmed 
ข้อมูลการประเมิน 

สิ้นสุด 

35. กด Submit 

30. ระบุต าแหน่งบริหารของ 
Head of SAR Team 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 AUN-QA (2-3) Official 
request letter AUN 
Slot 4  
 AUN-QA (2-4) Official 
request letter AUN 
Slot 5 
 AUN-QA (2-5) Step 
to Online AUN-QA 
Web based 
application 
 AUN-QA (2-3) Official 
request letter AUN 
Slot 4  
 AUN-QA (2-4) Official 
request letter AUN 
Slot 5 
 Part 1 (Introduction) 
of the SAR for each 
requested study 
programme ของ
หลักสตูรที่ขอรับการ
ประเมิน (Confidential) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

1.จัดเตรียมข้อมูลที่ได ้
เพื่อลงระบบ AUN-QA Web 

based application 

2.แบ่งข้อมูลในรูปแบบ Hard 
Copy และ file ขอ้มูล 

 
 

 

 

► การประกาศผล  
Result Announcement 

3.สมัคร AUN-QA Web based 
application At Programme 

Level 

 

 

 6 

5 

4.ส่งเอกสารต้นฉบับ พร้อมส่ง   
E-mail ไปยัง AUN  

Secretariat 
 

 

 

5.รับทราบผล Result 
Announcement 

 

► ตอบรับ E-mail/Confirmed  

D 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 

 

  

6.แจ้ง/ประสานผู้บริหาร, CQO, 
หลักสูตรให้ทราบช่วงวันที่ตรวจ

ประเมิน 

 
 

สิ้นสุด 

D 

 

7.รับลงวันที่ตรวจประเมินให้
ผู้บริหาร อาจารย ์เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่

เกี่ยวขอ้งทราบ 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 AUN-QA (3-1) The 
Revision of Fee Schemes 
of the AUN-QA Associate 
Membership and AUN-
QA Programme 
Assessment 
 AUN-QA (3-2) Invoice for 
the Administrative fee 
Version เดิม 
 AUN-QA (3-3) 
Transaction Receipt 
Administrative fee 
Version เดิม 
 AUN-QA (3-4) Receipt 
Administrative fee 
Version เดิม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 เดือน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล update 
รายการค่าใช้จา่ยทางการเงิน  

3.ช าระค่า  
(Administrative fee)  

ที่ธนาคาร TMB  
 

2.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการช าระ

ค่า (Administrative fee) 

 
 

 

 

 
 

 

4.น าหลักฐานการช าระเงิน 
พร้อมอัตราแลกเปลีย่น ส่งกลุ่ม

งานบริหารและธุรการ
ประกอบการเบิกจา่ย  

 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
หลักฐานการช าระเงิน พร้อม
อัตราแลกเปลี่ยน  

5.ส่ง E-mail ไปยัง AUN  
Secretariat แนบหลักฐานการ

ช าระเงิน พร้อมอัตราแลกเปลี่ยน 

6.รับเอกสารใบเสร็จ Receipt 
จาก AUN Secretariat พรอ้ม

น าส่งกลุ่มงานบริหารและธุรการ 
ประกอบการเบิกจา่ยต่อไป 

 

► ส่งใบเสร็จ Receipt ให้สถาบนั 
 

สิ้นสุด 
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 AUN-QA (3-5) 
Requirement for Self-
Assessment Report (SAR) 
 AUN-QA (3-6) Checklist 
for the Submission of 
Self-Assessment Report 
(SAR) 
 AUN-QA (6-1) หนังสือ
น าส่งรายงาน Self-
Assessment Report (SAR) 
 เล่มรายงาน Self-
Assessment Report 
(SAR), Checklist for the 
Submission of Self-
Assessment Report (SAR) 
ของหลักสูตรที่ขอรับการ
ประเมนิ (Confidential) 
 AUN-QA (6-2) หน้าปก 
SAR Slot 1 
 AUN-QA (6-3) หน้าปก 
SAR Slot 2 
 AUN-QA (6-4) หน้าปก 
SAR Slot 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-6 เดือน  

เร่ิมต้น 

1.แจ้ง/ประสานงานหลักสูตร
ด าเนินการจัดท ารายงาน SAR 

 

 

7.จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน SAR 
(Hard Copy) จ านวน 3 เล่ม 

2.จัดท ารายงาน SAR ตาม
ข้อก าหนด 

4.เสนอ file ข้อมูลรายงาน SAR 
ให้ CQO สถาบัน  

5. 
พิจารณา 

No 

Yes 

8. ส่ง file ข้อมูล และรูปเล่ม
รายงาน SAR (Hard Copy) 

6.ส่ง file ข้อมูลรายงาน SAR  
ให้หลักสูตร 

สิ้นสุด 

–

–

–

– 3.รวบรวม/ตรวจสอบ  
file รายงาน SAR 

 
 
 
 
 

► ตอบรับ E-mail และ 
พร้อมประสาน ทีมผู้ประเมิน
ให้ค าแนะน าปรับ-แก้ไขต่อไป 

► ส่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม  
 ให้ทีม QA ผ่านE-mail  
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 AUN-QA (4-1) Schedule 
AUN-QA at Programme 
Level  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1-3 วัน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล update 
Schedule 

2.ส่งร่างก าหนดการตรวจ
ประเมิน Schedule 

 

 

4.จัดประชุมหารือแนวทางเตรียม
ความพร้อมรับตรวจประเมิน 

(ถ้ามี)  

► ตอบรับ E-mail และ
พิจารณาร่างก าหนดประเมิน 
พร้อมประสาน ทีมผู้ประเมิน
ให้ค าแนะน าปรับ-แก้ไขต่อไป 

5.พิจารณารา่งก าหนดการตรวจ
ประเมิน Schedule ร่วมกัน 

 

3.พิจารณาร่างก าหนดการ
ตรวจประเมิน Schedule 

 

6.ส่งร่างก าหนดการตรวจประเมิน 
Schedule ให้ AUN 

Secretariat 

7.รับก าหนดการตรวจประเมิน 
Schedule final ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรต่อไป  

► ส่งก าหนดประเมิน 
Schedule final  

 ให้ ทีม QA ผ่านE-mail  

 

สิ้นสุด 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 AUN-QA (4-2) The On-
Site Interview Session: 
Dos’ and Don’ts  
 AUN-QA (4-3) Template 
Interview Session 
 list of 
Interview_Programme 
(Confidential) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล 

2.จัดท าข้อสรุปเง่ือนไขการเข้า
สัมภาษณ์ 

5.สื่อสารให้ Stakeholders 
ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทราบ 

ในทุก Session 

7. ส่ง Template Interview 
Session 

6.ถาม-ตอบ ข้อสงสัย 
กรณีผู้รับผิดชอบของหลักสูตรไม่

เข้าใจข้อมูล 

4.สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์เง่ือนไข
การเข้าสัมภาษณ์ ไปยัง
ส่วนกลาง และคณะ 

 

3. เสนอ CQO เพื่อทราบ 

 

8.ทาบทามผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ทราบในทุก 

Session 

E 

 

 

 

14 
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สิ้นสุด 

E 

 

9.ส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ที่ทาบทามแล้วลงใน 

Template Interview 

11. จัดเตรียม file ข้อมูล
Template Interview Session 

10.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
ใน Template Interview และ

ข้อมูลทีเกี่ยวข้อง 

6. 
พิจารณา No 

Yes 

 

► ตอบรับ E-mail และ
พิจารณาข้อมูลตาม 
Template Interview และ
ส่งข้อมูลให้ทีมผู้ประเมินให้
ค าแนะน าปรับ-แก้ไขต่อไป 

► ส่งข้อมูล ข้อมูลตาม 
Template Interview final  

 ให้ ทีม QA ผ่านE-mail  

 

12. ส่ง file ข้อมูลTemplate 
Interview Session ของทุก

หลักสูตร 

 

    AUN Secretariat               สถาบัน (กองแผนงาน)                 คณะ (หลักสูตร)               เอกสารที่เกี่ยวข้อง      ระยะเวลา 
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 AUN-QA (5-1) General 
rules of observer/ The 
requirement of 
permitting observers  
 AUN-QA (5-2) Observer 
Declaration Form  
 (If any programmes 
have observers, 
please kindly submit 
the observer 
declaration form to 
the secretariat at 
least 2 weeks before 
the site visit.) 
 

7 วัน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล update 
General rules of observer 

2.สื่อสาร/ประชาสัมพันธ ์ 
General rules of observer 
แก่ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) 

 

 

5.เก็บหลักฐานการลงนามของ
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์  

Observer Declaration 
 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
หลักฐานลงนามของผู้เข้าร่วม

สังเกตการณ์  
Observer Declaration 

6.ส่ง E-mail ไปยัง AUN  
Secretariat แนบหลักฐานการ

ลงนามของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์  
Observer Declaration 

สิ้นสุด 

3.ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) 
ลงนามในแบบฟอร์ม  

Observer Declaration 
 

4.แจ้ง CQO ให้ทราบและ
พิจารณาข้อมูล Observer 
Declaration ของผู้เข้าร่วม

สังเกตการณ์  
 

► ประสานแจ้งผู้ประเมิน
พิจารณาและตอบกลับไปยัง
ทีม QA ผ่านทาง E-mail  
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 AUN-QA (5-3) 
Accommodation 
Arrangements 
 AUN-QA (5-4) Confirmed 
Accommodation 
 AUN-QA (5-5) The detail 
of each assessors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

14 วัน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเตรียม Accommodation 

Arrangements 

 

 

6.ส่งข้อมูลการจัดเตรียมของพัก
และสถานที่ที่เกีย่วขอ้งไปยัง  
E-mail AUN Secretariat  

2.ประสานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมใน
การจัดเตรียมที่พักให้ทีมผู้ประเมิน 

และ AUN-QA Secretariat 

3.ประสานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมใน
การจัดเตรียมอาหารของชาวมุสลิม 

  No          

Yes  

7. แจ้ง/ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียม 
Accommodation Arrangements 

ให้หลักสูตรทราบต่อไป 
 

สิ้นสุด 

–

–

–

– 

 

 

 

4. CQO และทีม QA ลงพื้นที่ไป
ยังโรงแรมเพื่อตรวจสอบหอ้งพัก,

ห้องประชุม และห้องอาหาร 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
ข้อมูลการจัดเตรียม 
Accommodation 

Arrangements และประสาน
แจ้งผู้ประเมินให้ทราบต่อไป 

 

5. 
พิจารณา                                                                                       
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 AUN-QA (7-1) Initial 
Arrangement Contact 
person 
 AUN-QA (7-2) Contact 
person programme Slot 1 
 AUN-QA (7-3) Contact 
person programme Slot 2 
 AUN-QA (7-4) Contact 
person programme Slot 3 

14 วัน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล update 
Initial Arrangement 

2.แจ้ง/ประสานหลักสูตรจัดท า
ข้อมูล Contact person of 

Study Programme 
 

 

 

 

 

3.ทาบทามผู้ที่ท าหนา้ที่ 
Contact person และส่ง
ข้อมูล ดังกล่าวให้สถาบัน 

 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
ข้อมูลผู้ที่ท าหน้าที ่Contact 
person of Study 
Programme  

4.รวบรวม/ตรวจสอบขอ้มูลผู้ที่
ท าหน้าที่ Contact person of 

Study Programme 
 

สิ้นสุด 

5.เสนอข้อมูลผู้ที่ท าหนา้ที่ 
Contact person of Study 
Programme ให้ CQO ทราบ 

 
 

6.ส่งข้อมูลผู้ที่ท าหน้าที ่
Contact person of Study 
Programme ไปยัง E-mail 

AUN Secretariat 
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 AUN-QA (8-1) invoice for 
the AUN-QA 
Development Fund fee 
 AUN-QA (8-2) 
Transaction Receipt 
AUN-QA Development 
Fund fee 
 AUN-QA (8-3) Receipt 
AUN-QA Development 
Fund fee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 วัน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูล update 
รายการค่าใช้จา่ยทางการเงิน  

5.ช าระค่า (Development Fund 
fee) ที่ธนาคาร TMB 

 

3.ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการช าระ
ค่า Development Fund fee 

 
 

 

 

 
 
 

 

8.น าใบเสร็จ Receipt ที่ได้
ด าเนินการประกอบการ

เบิกจ่ายของหลักสูตรต่อไป 
 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
หลักฐานการช าระเงิน พร้อม
อัตราแลกเปลี่ยน  

6.ส่ง E-mail ไปยัง AUN  
Secretariat แนบหลักฐานการ

ช าระเงิน พร้อมอัตราแลกเปลี่ยน 

 

► ส่งใบเสร็จ Receipt ให้สถาบนั 
 

สิ้นสุด 

2.แจ้ง/ประสานหลักสูตร    
เตรียมเงิน (สกุลเงินบาท) 

 

4.น าส่งเงิน (สกุลเงินบาท) มอบ
ให้ทีม QA ด าเนินการช าระเงิน 

 

7.รับเอกสารใบเสร็จ Receipt 
จาก AUN Secretariat พร้อม
น าส่งเจ้าหน้าที่คณะ/หลักสูตร  
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 AUN-QA (9-1) Travel 
arrangements, 
Preparation for 
Translator/ Interpreter 
 AUN-QA (10-3) flight 
detail  
 AUN-QA (10-4) flight 
invoice1-8 Assessors 
 AUN-QA (10-5) flight 
Receipt1-8 Assessors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เดือน 

 AUN-QA (10-9) Financial 
Arrangemen Slot 1 
 AUN-QA (10-10) Financial 
Arrangemen Slot 2 
 AUN-QA (10-11) Financial 
Arrangemen Slot 3 
 AUN-QA (10-12) AUN-QA 
Programme Assessment - 
Financial Arrangement Update 

 

เร่ิมต้น 

► จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ให้ทีมผู้ประเมิน  

3.ช าระค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ให้ทีมผู้ประเมิน  

 

 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
หลักฐานการช าระเงิน  

4.ส่ง E-mail ไปยัง AUN  
Secretariat แนบหลักฐานการ

ช าระเงิน  

5.รับเอกสารใบเสร็จ Receipt 
จาก AUN Secretariat พร้อม
น าส่งเจ้าหน้าที่คณะ/หลักสูตร 

► ส่งใบเสร็จ Receipt ให้สถาบนั 
 

สิ้นสุด 

 

1.แจ้ง/ประสานหลักสูตรจัดเตรียม
เงินค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

2.น าส่งเงิน (สกุลเงินบาท) มอบ
ให้ทีม QA ด าเนินการช าระ 

6.น าใบเสร็จ Receipt ที่ได้
ด าเนินการประกอบการ

เบิกจ่ายของหลักสูตรต่อไป 
 

► แจ้ง/ประสานเร่ืองการ
เดินทางระหว่างประเทศ  
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 AUN-QA (9-1) Travel 
arrangements, 
Preparation for 
Translator/ Interpreter 
 AUN-QA (9-2) Language 
Interpreter Team Slot 1 
 AUN-QA (9-3) Language 
Interpreter Team Slot 2 
 AUN-QA (9-4) Language 
Interpreter Team Slot 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 

 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
Preparation for Translator/ 

Interpreter 

 

 

4.รวบรวม/ตรวจสอบคุณสมบัติ 
Translator/ Interpreter ข้อมูล

จากหลกัสูตร 

2.แจ้ง/ประสานหลักสูตรจัดท า
ข้อมูล Translator/ Interpreter 

 

3.ทาบทามผู้ที่ท าหนา้ที่ 
Translator/ Interpreter 
จ านวนหลกัสูตรละ 2 คน  

สิ้นสุด 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
ข้อมูลผู้ที่ท าหน้าที ่
Translator/ Interpreter of 
Study Programme  

 

 

5.เสนอข้อมูลผู้ที่ท าหนา้ที่ 
Translator/ Interpreter of Study 

Programme ให้ CQO ทราบ 
 
 

6.ส่งข้อมูลผู้ที่ท าหน้าที ่
Translator/ Interpreter of Study 
Programme ไปยัง E-mail AUN 

Secretariat 
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 AUN-QA (10-1) Protocol 
and arrangement of the 
meeting room 
 AUN-QA (10-2) 
Requirements for 
Logistics and 
Accommodation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เดือน 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวน/ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
Protocol and arrangement of 

the meeting room 

3.หลักสูตรด าเนินการจัดห้อง
ประชุมตามข้อก าหนด 

Protocol and arrangement 
of the meeting room 

2.แจ้ง/ประสานการจองห้อง
ประชุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปที่

กองกลาง และหลักสูตร 
 
 

 

 

4. จัดสถานที่ตามข้อก าหนด 
Protocol and arrangement of 

the meeting room 

► ตอบรับ E-mail และ
ตรวจสอบข้อมูล  

5.ถ่ายภาพสถานที่ที่เกีย่วข้อง 
พร้อมส่ง E-mail ไปยัง AUN 

Secretariat 

สิ้นสุด 

 

 

6.หากมีการแก้ไข/ปรับเพิ่ม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะปรับใน 

Day 0 ต่อไป 
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4.2    แผนผังขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Flow) การด าเนินการ (ระหว่างประเมิน) “Day 0 – Day 3 of Assessment” 

AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 AUN-QA (4-1) Schedule 
AUN-QA at Programme 
Level 
 AUN-QA (10-1) Protocol 
and arrangement of the 
meeting room 
 AUN-QA (10-9) AUN-QA 
Programme Assessment 
- Financial Arrangement 
Update 
 AUN-QA (5-4) Confirmed 
Accommodation 
 AUN-QA (11-1) ใบงานแจ้ง
รายละเอยีดก าหนดการรับ-
ส่งกรรมการ 
 AUN-QA (11-2) รายชือ่
พนักงานขับรถของสถาบัน 
 AUN-QA (11-3) ตวัอยา่ง
หนังสือขออนุเคราะห์
พนักงานขับรถ 
 AUN-QA (10-6) ตวัอยา่ง
ปก Guide Book Slot 1 
 AUN-QA (10-7) ตวัอยา่ง
ปก Guide Book Slot 2 
 AUN-QA (10-8) ตวัอยา่ง
ปก Guide Book Slot 3 
 File ตวัอยา่ง Guide Book 
Slot 1 - Slot 3 สามารถ
ขอดูได้ที ่กลุม่งานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 AUN-QA (11-4) Meeting 
at Hotel 
 AUN-QA (11-5) Assessors 
Team Slot 1 
 AUN-QA (11-6) Assessors 
Team Slot 2 
 AUN-QA (11-7) Assessors 
Team Slot 3 

1 วัน 

เร่ิมต้น 

1.ประชุมเตรียมงาน AUN-QA 

3. Confirmed และดูแลความ
เรียบร้อยด้านที่พกั/..... 

4. Arrival of assessors Team 

 

5.ส่งมอบ Guide Book, SAR 
Hardcopy, List of 

interviewees Prit  out 
 

สิ้นสุด 

2.น าชมห้องที่ใช้ส าหรับพีธีเปิด-
พิธีปิด, สถานที่ Site Visit 

6.กรณี Assessors Team      
ขอประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

ร่วมกับ CQO, AUN 
Secretariat และผู้อ านวยการ

หลักสูตร 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 AUN-QA (4-1) Schedule 
AUN-QA at Programme 
Level  
 AUN (11-11) ตัวอย่างค า
กล่าวเปดิส าหรับผูบ้ริหาร 
 AUN-QA (11-8) ขอ้มูล
เจ้าหน้าทีย่ืดประจุดเพือ่
น าเสนอขอ้มูลตอ่กรรมการ 
Slot 1 – 3 
 list of interviewees 
_Programme 
(Confidential) 
 AUN-QA (11-9) AUN-QA 
training form 
(Tier1, Tier2, Tier 3) 
 AUN-QA (11-10) รายชือ่ผู้
ผ่านการอบรม AUN-QA 
training (Tier1) 
 AUN-QA (11-11) รายชือ่ผู้
ผ่านการอบรม AUN-QA 
training (Tier2) 
 AUN-QA (11-12) รายชือ่ผู้
ผ่านการอบรม AUN-QA 
training (Tier3) 
 AUN-QA (5-4) Confirmed 
Accommodation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

เร่ิมต้น 

2. Opening session (พิธีเปิดงาน) 
►

 
►

 
►  

  

► ส่งข้อมูลการเข้าร่วมอบรม 

AUN-QA training 
 

3. Site assessment  
(เยี่ยมชมสถาบัน) 

4. Interviews with 
stakeholders  

(สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

6. Shuttle van pick-up 
service from NIDA to the 

hotel 
 

5. Confirmed การจัดเตรียม
ห้องประชุมที่โรงแรมเพื่อให้ 

Assessors Team 
 

สิ้นสุด 

►  

►

 
►    
►   
►   Library Hub.  ►  

 
►  

 
►   

 
►   

      
 

►  

►  

►  

  

►

 

1. Shuttle van pick-up service 
from the hotel to NIDA. 

►
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 list of interviewees 
_Programme 
(Confidential) 
 AUN-QA (11-13) list of 
interviewees Meeting (5) 
with NIDA Support Staff. 
Slot 1 
 AUN-QA (11-14) list of 
interviewees Meeting (5) 
with NIDA Support Staff. 
Slot 2 
 AUN-QA (11-15) list of 
interviewees Meeting (5) 
with NIDA Support Staff. 
Slot 3 
 เอกสารใบส าคัญรับเงิน
ประกอบการเบกิ-จา่ย ใหก้ับ 
Lead Assessors และ 
Assessors 
 การตรวจเอกสาร 
(Document Review) 
รายการหลกัฐาน และการ 
clarification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

เร่ิมต้น 

► AUN Secretariat 
ประสานให้ผู้ประเมินลงนาม
พร้อมรับเงิน (ค่าธรรมเนียม
การตรวจประเมิน) 

4.Document Review and 
clarification session 

 

 

สิ้นสุด 

► 

 

6. Shuttle van pick-up service 
from NIDA to the hotel 

1. Shuttle van pick-up service 
from the hotel to NIDA. 

►

 

 
► 

 
► 

 
► 

 
 

3. น าใบเสร็จ Honorarium 
(ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน) 

ฉบับลงนามส่งการเงิน
ประกอบการเบิกจา่ยต่อไป 

 

5. Assessors แจ้งผลประเมิน
เบื้องต้น 

 

► 

 

►

 

► หลักสูตรน าเงินพร้อม
ใบเสร็จรับเงินHonorarium 
(ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน) 
ส่งมอบให้ทีม QA 
► ทีม QA ประสาน จ่ายเงินต่อไป 
 

► Assessors Meeting 
assessors team at the 
hotel.  

 

2. Interviews with 
stakeholders  

(สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

► จ่าย Honorarium 
(ค่าธรรมเนียมการตรวจ
ประเมิน) Prit out ใบเสร็จ
ตามรูปแบบที่สถาบันก าหนด 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Appendix G 
feedback  (Presentation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 

เร่ิมต้น 

2. Presentation of 
Preliminary Assessment. 

 

►

 

3. Over view and Wrap Up 
Presentation by AUN-QA Chief 

Assessor 
 

4. Closing Session (NIDA 
President/ Vice Presidents) 

8. Shuttle van pick-up 
service from NIDA to the 

hotel/ the airport. 
 

6. Lunch 
ผู้บริหารสถาบัน, ผู้บริหาร

หลักสูตร ร่วมทานมือ้เที่ยงกับ
Assessors Team 

 

สิ้นสุด 

►  

 

 

►

►

 
 

1. Shuttle van pick-up service 
from the hotel to NIDA. 

►

 

5. Token Exchange. 
(souvenir) 

 

7. Site tour (ถ้ามี) 
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4.3    แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การด าเนินการ (หลังประเมิน) 

 
AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 File PowerPoint 
Presentation ของหลักสตูร
ที่ขอรับการประเมนิ 
(Confidential) 
 

 
 

1-3 เดือน 

เร่ิมต้น 

► ส่ง File PowerPoint 
Presentation ผลประเมิน 
ของหลักสูตร 

1.ตอบรับ File Powerpoint 
Presentation ของหลักสูตรที่

ขอรับการประเมิน 
 

► 

 
► 

 

4.น า File ข้อมูลผลประเมิน
แจ้งให้ที่ประชุมระดับคณะ

ทราบเพื่อวางแผน ประเมินผล 
และพัฒนาหลกัสูตรต่อไป  

5.กรณีมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบัน ทีม QA อาจพิจารณา
น าเร่ืองเข้าที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

สิ้นสุด 

2. แจ้ง CQO ให้ทราบพร้อมส่งFile 
PowerPoint  Presentation  

3. แจ้งหลักสูตร พร้อมส่ง File 
PowerPoint  Presentation 

เพื่อด าเนินการเข้าที่ประชุมตอ่ไป 



Page | 147 
 

AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Appendix D – AUN-QA 
Assessment Report for 
Programme 
Level (Confidential) 
 AUN-QA (12-1) แบบฟอร์ม 
Appendix D “AUN-QA 
Assessment Report for 
Programme Level 
 AUN-QA (12-2) appeal 
 แบบฟอร์มการอุทธรณ ์  
(ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-7 วัน 

เร่ิมต้น 

► รวบรวมข้อมูลการยื่นอุทธรณ์ 
(appeal) ผลการประเมิน (ถ้ามี)  

ให้ AUN Secretariat ต่อไป 
 

5.หากหลักสูตร/สถาบันประสงค์
จะขอยื่นอุทธรณ์ (appeal)      

ผลการประเมิน (ถ้ามี) สามารถท า
ได้ใน Timeline นี ้

สิ้นสุด 

► ส่ง File final report 
Appendix D AUN-QA 
Assessment Report for 
Programme Level  

► 

 
► 

 

1.รับ File final report 
Appendix D AUN-QA 

Assessment Report for 
Programme Level 

 

4.น า File ข้อมูลผลประเมิน
แจ้งให้ที่ประชุมระดับคณะ

ทราบเพื่อวางแผน ประเมินผล 
และพัฒนาหลกัสูตรต่อไป  

 

 

2. แจ้ง CQO ให้ทราบพร้อมส่งFile 
final report Appendix D AUN-
QA Assessment Report.... 

3. แจ้งหลักสูตร พร้อมส่ง File 
final report Appendix D 

AUN-QA Assessment Report
....เพื่อด าเนินการต่อไป   
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Appendix F “AUN-QA 
Assessment Feedback 
Report (Programme 
Level) (Confidential) 
 AUN-QA (12-3) แบบฟอร์ม 
Appendix F “AUN-QA 
Assessment Feedback 
Report (Programme 
Level) 
 File Certification (ร่าง) 
 AUN-QA (12-4) Use of 
AUN-QA Logo and 
Certificates 
 AUN-QA (12-5) ตวัอยา่ง
ส าเนา Certification Slot 1 
 AUN-QA (12-6) ตัวอยา่ง
ส าเนา Certification Slot 2 
 AUN-QA (12-7) ตัวอยา่ง
ส าเนา Certification Slot 3 
 progress report on the 
recommendations 
(Confidential) 
 การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา นั้น ๆ  
 AUN-QA (12-8) revoke 
the certification 
 AUN-QA Council มีสิทธิ์
ในการถอดถอน 
certificate ของหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรองได้ทุก
เมื่อ หากมกีารปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม และขัดต่อหลัก
กการของ AUN-QA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 เดือน 

เร่ิมต้น 

5.รวบรวม/ตรวจสอบขอ้มูล และ
ส่ง E-mail ให้ CQO เพื่อทราบ  

► ส่ง File Template 
Appendix F “AUN-QA 
Assessment Feedback 
Report”(Programme Level) 

► 

 
 

1.รับ File Template 
Appendix F “AUN-QA 
Assessment Feedback 

Report” (Programme Level) 

 

4. ส่งข้อมูล/ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินที่ผ่านมาของ
หลักสูตร และส่งให้ทีม QA  

2. แจ้ง CQO ให้ทราบพร้อมส่งFile 
Template Appendix F “AUN-

QA Assessment Feedback 
Report” (Programme Level) 

3. แจ้งหลักสูตร พร้อมส่ง File 
Template Appendix F “AUN-

QA Assessment Feedback 
Report” (Programme Level) 

► 

 
 

6.ส่งข้อมูล Appendix F “AUN-
QA Assessment Feedback 

Report” (Programme Level) 

 
F 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.ตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ (ร่าง)  

File Certification 

8. เสนอ (ร่าง)  
File Certification ให้ CQO ทราบ 

► 

 

► ตอบรับ E-mail และเกบ็
หลักฐาน Appendix F 
“AUN-QA Assessment 
Feedback Report” 
(Programme Level) เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา 
ต่อไป 

 

F 

 

► ประสานแจ้งผู้ประเมิน
พิจารณา Appendix F 
“AUN-QA Assessment 
Feedback Report” 
(Programme Level) 

 

► ส่ง E-mail (ร่าง) File 
Certification (Programme 
Level) ให้สถาบัน 

9. ส่ง  E-mail ยืนยันขอ้มูล 
(ร่าง) File Certification  

► ตอบรับ E-mail และ
ตรวจสอบข้อมูล ประสานการ
จัดท า Certification ฉบับ
สมบูรณ์ ต่อไป 

► จัดส่งเอกสาร Certificate 
AUN-QA ให้สถาบัน 

 

G 

 

► 
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AUN Secretariat สถาบัน (กองแผนงาน) คณะ (หลักสูตร) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10.รับเอกสาร  
Certificate AUN-QA  

 

11.แจ้งผู้บริหารสถาบัน, CQO 
และหลักสูตรให้ทราบ  

13. หลักสูตรน า File Certificate 
AUN-QA (Programme 
Level) ฉบับสมบูรณ ์ไป
ประชาสัมพันธ ์และท า

การตลาดต่อไป 

G 

 

12.แจ้ง/สื่อสารข้อก าหนดการ
ใช้โลโก้ AUN-QA Use of AUN-

QA Logo and Certificates  
ให้ หลักสูตรทราบ 

สิ้นสุด 

14.สถาบันจัดเตรียมพิธีมอบ 
Certificate AUN-QA 

(Programme Level) ในที่
ประชุม ทคบ. สถาบันในวาระ

ต่อไป 

15.สถาบันสนับสนุนเงินรางวัล 
ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองสากลในเกณฑ์ ต่าง ๆ   
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บทท่ี 5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 

5.1    ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 การเขียน/โต้ตอบ E-mail ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ  
 การแปลคู่มือ/เกณฑ์การตรวจประเมินจะใช้ Google Translator แลว้อ่านสรุปความอีกครั้ง 
 ด้วยต าแหน่งที่ปฏิบัติไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษตั้งแต่รับเข้าท างาน ท าให้ต้องปรับวิธีการท างานเพ่ือ

ตอบสนองความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เช่นการขอรับการรับรองตามเกณฑ์สากลอ่ืน ๆ ตามที่สถาบัน
ก าหนด จึงท าให้บทบาทหน้าที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท างานมากยิ่งข้ึน ใช้ระยะเวลาในการ
อ่าน ท าความเข้าใจมากกว่าผู้ที่มีความช านาญ/เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

5.2    แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

 เข้ารับการฝึกอบรมการเขียน/โต้ตอบ E-mail ภาษาอังกฤษ 
 เรียนรู้ด้วยตนเองจากการโต้ตอบ E-mail ภาษาอังกฤษ ของ CQO และ AUN Secretariat 
 อ่านเกณฑ์/คู่มือภาษาอังกฤษบ่อย ๆ  
 ฝึกสมาธิ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจาก CQO และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสาร 

 
5.3    ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการตรวจประเมินรูปแบบที่ 2 คือ การประเมิน AUN-QA Online/Remote Site Visit 

Assessment. สถาบันอยู่ระหว่างการขอรับการประเมิน AUN-QA Slot 4 ซึ่งเข้ารับตรวจประเมิน

แบบที่ 2 เป็นครั้งแรก ดังนั้นผู้เขียนจึงได้สอดแทรกข้อมูล/ข้อสังเกต จากการจัดเตรียมข้อมูล/

ประสานงานกับ AUN Secretariat เพ่ือให้การด าเนินการของหลักสูตร/สถาบัน เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และเอ้ืออ านวยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพสามารถน าไปประกอบการ

จัดเตรียม/การด าเนินการขอรับการตรวจประเมินของหลักสูตรในโอกาสต่อไป  

 ผู้ที่จะขอต าแหน่งที่สูงขึ้นสามารถจัดท าคู่มือการประเมิน AUN-QA Online/Remote Site Visit 

Assessment. เต็มรูปแบบได ้โดยท่านสามารถน าความรู้จากคู่มือของผู้เขียนไปต่อยอดการจัดท าคู่มือ

ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจัดท ากระบวนงาน Work Process ตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทางได้  
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บรรณานุกรม 

 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง  แนวทางการใช้ธงอาเซียน (The Guideline on the 

ASEAN Flag) แหล่งที่มาของข้อมูล https://www.bic.moe.go.th/images/stories/flag_asean.pdf 

ผศ.ดร. ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559 คู่มือ AUN-QA Guidebook ; โครงการพัฒนาแนวทางการเขียน

รายงาน AUN-QA  

แผนกลยุทธ์ 4 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2562-2564 

Annex U01_Working Draft_Zoom Instruction for remote assessment as of 08.07.2020 

Annex U02_Local Verifier Non-Disclosure Agreement 

Annex U03_Local Verifier Conflict of Interest Declaration Form 

Annex U04_SAR Checklist 

Annex U05_Online_Remote Assessment Itinerary 

Annex U06_List of Interviewee Template for Online_Remote Site Visit (1) 

Annex U07_University Non-Disclosure Agreement 

Annex U08_Interviewee Photo and Video Consent Form 

Annex U09_Appendix G_Assessment Feedback 

General Guidelines for AUN-QA Programme Assessment_and CODE OF CONDUCT_For May 

2018 AUN-QA PA_10_06_2019 (10 June 2019) 

Green Book V.2 ; Guideline for AUN Quality Assessment and Assessors 

Pink Book V.3 ; Guide To AUN-QA Assessment At Programme Level 

Step-by-step guide to online/remote site visit in the AUN-QA Programme Assessment 

(Version 2: August 2020) 

 
 

  

https://www.bic.moe.go.th/images/stories/flag_asean.pdf
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ภาคผนวก 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวรุ่งกิจ  บูรณ์เจริญ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 98/139 หมู่บ้านหทัยราษฎร์พัฒนา ซอยหทัยราษฎร์ 8 ถนนหทัยราษฎร์ 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

ประวัติการศึกษา 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน                   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7          

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240           

โทร 0 2727 3356 และ 0 2727 3359 มือถือ 085 7171 471 

ประสบการณ์การท างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา กองแผนงาน รับผิดชอบดูแลงานขอรับการรับรองตามเกณฑ์
สากล AUN-QA และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. (เดิม) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สป.อว.)  ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของสถาบัน 

ประสบการณ์การท างานวิจัย ระดับปริญญาโท ศึกษาแผน ก. (Thesis) หัวข้อ การจัดการขยะฐานศูนย์:    
กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับ
การตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Indexed in TCI Tier 2 วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในขณะนั้น 

 

https://www.ddproperty.com/property/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%8B-%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C8-1-890-000-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-6186601
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
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