ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
กาหนดการ
ภายในวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
(๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)

การดาเนินการ
หลักสูตรส่งแบบตรวจสอบการดาเนินงานระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะวิชารวบรวมของทุกหลักสูตร ส่งให้กับสานักประกันฯ (หลักสูตรละ ๑ เล่ม)
***หมายเหตุ สาหรับ ๑๙ หลักสูตร ที่ต้องดาเนินการฟื้นฟูจะต้องจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตรเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะผู้ประเมิน***
คณะวิชาส่ง SAR ระดับคณะวิชา ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ให้กับสานักประกันฯ
(ส่ง SAR จานวน ๑ เล่ม พร้อมไฟล์)

หลักสูตรและคณะวิชาเสนอรายชื่อผู้ประเมิน
- หลักสูตรส่งรายชื่อผูป้ ระเมินให้กับคณะวิชา
- คณะวิชารวบรวมผูป้ ระเมินทุกหลักสูตรและคณะ ส่งให้กับสานักประกันฯ
ภายในวันที่
- สานักประกันฯจัดพิมพ์คาสัง่ แต่งตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- สานักประกันฯแจ้งให้หลักสูตร คณะวิชา และผูป้ ระเมินทราบ
- หลักสูตรและคณะวิชาเตรียมขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันจาก
มหาวิทยาลัย (สานักประกันฯจัดเตรียมให้เฉพาะค่าตอบแทนผูป้ ระเมิน)
ภายใน ๔๕ วัน
หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หลักสูตร ส่งเล่ม SAR ให้กับผู้ประเมิน โดยจะต้องส่งถึงผูป้ ระเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อน
(วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
รับการประเมิน และส่งไฟล์ให้สานักประกันฯ (ไม่ต้องส่งเอกสาร)
หลักสูตรกรอกข้อมูล CHE-QA Online ก่อนรับการประเมิน และยืนยันผลการประเมิน ใน
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระบบ CHE-QA Online ก่อนการประเมินระดับคณะวิชา (สานักประกันฯ ตรวจสอบ
ร่วมกับคณะวิชาและหลักสูตร)
ภายในวันที่
หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- หลักสูตรประสานผูป้ ระเมินเพื่อนัดหมายวันประเมิน และแจ้งมายังสานักประกันฯ
ภายใน ๑ สัปดาห์
ผู้ประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมิน โดยส่งเอกสารฉบับจริงให้กับหลักสูตร และส่งไฟล์ให้
หลังการประเมิน
สานักประกันฯ
หลักสูตรส่งรายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (SAR) ฉบับแก้ไขหลังการประเมิน
ภายใน ๑ สัปดาห์
(เอกสารและไฟล์) และรายงานผลการประเมิน(ฉบับสาเนา) ๑ ชุด โดยให้คณะวิชารวบรวม
หลังได้รับผลการประเมิน
ของทุกหลักสูตร ส่งให้กับสานักประกันฯ
หลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน หลักสูตรส่ง(ทัง้ ไฟล์และเอกสาร)
ภายใน ๑ เดือน
ให้กับคณะวิชาเพื่อเสนอให้คณบดีรับทราบ และคณะวิชารวบรวมของทุกหลักสูตรส่งให้กับ
หลังได้รับผลการประเมิน
สานักประกันฯ(ทั้งไฟล์และเอกสาร)
คณะวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภายใน
คณะวิชาส่งเล่ม SAR ให้กับผู้ประเมิน (ส่งถึงผู้ประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนรับการ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประเมิน)และส่งไฟล์ให้สานักประกันฯ (ไม่ต้องส่งเอกสาร)
วันที่ ๑-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะวิชากรอกข้อมูล CHE-QA Online ก่อนรับการประเมิน
ภายในวันที่
คณะวิชารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- คณะวิชาประสานผู้ประเมินเพื่อนัดหมายวันประเมิน และแจ้งมายังสานักประกันฯ

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
กาหนดการ
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังการประเมิน
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังได้รับผลการประเมิน
ภายใน ๑ เดือน
หลังได้รับการประเมิน

ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังการประเมิน
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังได้รับผลการประเมิน
ภายใน ๑ เดือน
หลังได้รับผลการประเมิน
ภายใน
กันยายน ๒๕๖๑
ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การดาเนินการ
ผู้ประเมินฯ ส่งรายงานผลการประเมิน โดยส่งเอกสารฉบับจริงให้กับหลักสูตร และส่งไฟล์ให้
สานักประกันฯ
คณะวิชาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับแก้ไขหลังการประเมิน (เอกสารและ
ไฟล์) และรายงานผลการประเมิน (ฉบับสาเนา) ๑ ชุดให้สานักประกันฯ
คณะวิชาจัดทาแผนพัฒนาตามผลการประเมิน และส่งให้กับสานักประกันฯ
สานัก/ศูนย์ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับสานัก
- สานักประกันฯจัดพิมพ์คาสัง่ แต่งตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- สานักประกันฯแจ้งให้สานัก/ศูนย์ และผูป้ ระเมินทราบ
- สานัก/ศูนย์ ขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันจากมหาวิทยาลัย
(สานักประกันฯจัดเตรียมให้เฉพาะค่าตอบแทนผูป้ ระเมิน)
- สานัก/ศูนย์ ประสานผูป้ ระเมินเพื่อนัดหมายวันประเมินและแจ้งมายังสานักประกัน
- สานัก/ศูนย์ ส่งเล่ม SAR ให้กับผู้ประเมิน โดยจะต้องส่งถึงผูป้ ระเมินไม่น้อยกว่า ๑
สัปดาห์ก่อนรับการประเมิน และส่งไฟล์ให้สานักประกันฯ (ไม่ตอ้ งส่งเอกสาร)
***หมายเหตุ สาหรับสานักและศูนย์ทไี่ ม่ต้องรับการประเมินขอให้จัดทารายงานประจาปีส่ง
สานักประกันฯทุกสิน้ ปีการศึกษา***
ผู้ประเมินฯส่งรายงานผลการประเมิน โดยส่งเอกสารฉบับจริงให้กับสานัก/ศูนย์ และส่งไฟล์
ให้สานักประกันฯ
สานัก/ศูนย์ ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับแก้ไขหลังการประเมิน
(เอกสารและไฟล์) และรายงานผลการประเมิน(ฉบับสาเนา) ๑ ชุด ส่งให้กับสานักประกันฯ
สานัก/ศูนย์ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน ส่งทั้งไฟล์และเอกสารให้กับ
สานักประกันฯ
สานักประกันคุณภาพฯรวบรวมข้อมูลจัดทา SAR ระดับมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยสยามส่งรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายในไปยัง
สกอ. ผ่านระบบ CHE-QA

หมายเหตุ ๑. ช่วงระยะเวลา(วันที่)ที่กาหนดไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ
๒. วันสอบปลายภาค เทอม ๑/๒๕๖๐ คือช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๖ และ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. วันสอบกลางภาค เทอม ๒/๒๕๖๐ คือช่วงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. วันสอบปลายภาค เทอม ๒/๒๕๖๐ คือช่วงวันที่ ๑ – ๕ และ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕. วันสอบปลายภาค เทอม Summer คือช่วงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

