
เอกสารชี้แจงกระบวนการและเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับคณะ  

  

ขั้นตอน กิจกรรม เอกสาร 
1 การขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบั

คณะ  
ทุกหลักสูตรในคณะฯ ด าเนนิการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1.1 ทุกหลักสูตรแจ้งแผนการขอรับการตรวจประเมิน

คุณภาพฯ ตามเกณฑ ์AUN-QA ระดับคณะ ตาม
แบบฟอร์ม (SH-AUN 02)   

1.2 ทุกหลักสูตรเลือกรอบการขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับคณะ ตาม
แบบฟอร์ม (SH-AUN 03) 

หมายเหตุ: กรณีหลักสูตรส่งเล่มไม่ทันตามก าหนดเวลา
ให้ด าเนินการขอขยายเวลาการส่งเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์ม (SH-AUN 04) 

1. แบบฟอร์มการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑ ์
AUN-QA ระดับคณะ (SH-AUN 02) 

2. แบบฟอร์มการเลือกรอบการขอรับการตรวจประเมิน  
AUN-QA ระดับคณะ (SH-AUN 03) 

3. แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการส่งเล่ม AUN-QA-SAR   
(SH-AUN 04) 

 

2 การจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร 
(ฉบับสมบูรณ์) (การประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ)  
2.1 ทุกหลักสูตรจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์ AUN-QA ตามก าหนดเวลาการส่งเล่มที่
คณะฯ ก าหนดไว้ ประกอบด้วยรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร จ านวน 5 เล่ม พร้อม CD 
ไฟล์ข้อมูลรายงานฯ จ านวน 1 แผ่น 

2.2 ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดท าเอกสารตาม
แบบฟอร์ม (SH-MUAUN 02) และ (SH-MUAUN 
03) จ านวน 2 ชุด แนบมาพร้อมกับเล่ม 

1. แบบฟอร์ม Program Committee Information  
(SH-MUAUN 02) 

2. แบบฟอร์ม Checklist for AUN-QA Assessment at 
Programme Level (SH-MUAUN 03) 

3 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรจากผู้ผา่นการอบรม MU 
AUN-QA Assessor จ านวน 3-5 ท่าน  
หมายเหตุ: แบบฟอร์ม (SH-MUAUN 04) ส าหรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ  

แบบฟอร์ม Preliminary Assessment Report MU AUN-QA 
(SH-MUAUN 04)  

3 การแจง้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  
3.1 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคณุภาพและนวัตกรรม 

การเรียนรูแ้จ้งผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบฟอร์ม Assessment Summary Report  
(SH-MUAUN 01) 



ขั้นตอน กิจกรรม เอกสาร 

 3.2 ประหลักสูตรลงนามรบัผลการประเมินคุณภาพฯ 
ในตามแบบฟอร์ม Assessment Summary 
Report (SH-MUAUN 01) 

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม (SH-MUAUN 01) ส าหรับ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพและนวัตกรรมการ
เรียนรู ้

 

4 การจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร  
(ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ) ทุกหลักสูตรในคณะฯ ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
4.1 ทุกหลักสูตรส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ AUN-QA ตามก าหนดเวลาการส่งเล่มที่
ปรากฎในแบบฟอร์ม Assessment Summary 
Report (SH-MUAUN 01) 

4.2 ทุกหลักสูตรจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ AUN-QA (ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ) จ านวน  
3-5 เล่ม  

4.3 ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดท าเอกสารตาม
แบบฟอร์ม (SH-MUAUN 02) และ (SH-MUAUN 
03) จ านวน 2 ชุด แนบมาพร้อมกับเล่ม 

หมายเหตุ: จ านวนเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
จะแจ้งจ านวนให้ทราบในภายหลัง 

1. แบบฟอร์ม Program Committee Information  
(SH-MUAUN 02) 

2. แบบฟอร์ม Checklist for AUN-QA Assessment at 
Programme Level (SH-MUAUN 03) 

5 การขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยั ทุกหลักสูตรในคณะฯ ด าเนนิการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
5.1 ทุกหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอรับขอรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA 
Assessment) ตามแบบฟอร์ม (SH-AUN 05) 

5.2 ทุกหลักสูตรจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์ AUN-QA (ฉบับสมบรูณ์) ที่ผ่าน 
การตรวจประเมนิคุณภาพฯ ระดับคณะเรียบร้อย
แล้วไปที่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  

1. แบบฟอร์มการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล 
(AUN-QA Assessment) (SH-AUN 05) 

2. แบบฟอร์ม Program Committee Information  
(SH-MUAUN 02) 

3. แบบฟอร์ม Checklist for AUN-QA Assessment at 
Programme Level (SH-MUAUN 03)  

 
 



ขั้นตอน กิจกรรม เอกสาร 

      อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนรับการตรวจประเมิน 
     คุณภาพฯ จากมหาวิทยาลยั ประกอบด้วยเล่ม 

 รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร  
 จ านวน 6 เล่ม พร้อม CD ไฟลข์้อมูลรายงานฯ    
 จ านวน 1 แผ่น 

5.3 ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดท าเอกสารตาม
แบบฟอร์ม (SH-MUAUN 02) และ (SH-MUAUN 
03) จ านวน 2 ชุด แนบมาพร้อมกับเล่ม 

 

6 หลักสูตรเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล 
(AUN-QA Assessment) 

ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งเอกสารมาที่
คณะฯ (ทางคณะฯ จะด าเนนิการแจ้งหลักสูตรให้ทราบใน
ภายหลัง)  

 
 
 
 


