(คณะ/ส่วนงาน)

แผนดำเนินงำนกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS
ระบบทวิภำค-นำนำชำติ ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2555
กิจกรรม
1. รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ website จุฬา
สั ม พั นธ์ สื่ อวิ ดี ทั ศ น์ (นิ สิ ต สั ม พั น ธ์ ) เพื่ อให้ นิ สิ ต และอาจารย์ ไ ด้
รับทราบการประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
อย่างต่อเนื่อง

2. อาจารย์ ผู้ ส อนแจ้ ง ให้ นิ สิ ต รั บ ทราบการประเมิ น ออนไลน์
ผ่านระบบ CU-CAS
3. เปิดระบบ CU-CAS ให้คณาจารย์ทาการกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง
ประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) และแบบประเมิน ผล
กำรเรียนกำรสอน
4. คณะ/ส่วนงานประชาสัมพันธ์แจ้งคณาจารย์ให้เริ่มดาเนินการกรอก
ข้อมูลเพื่อสร้างประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแบบประเมินผล
การเรียนการสอนในระบบ CU-CAS
5.คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถกรอกข้อมูล เพื่อ
สร้ำงประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) และแบบประเมิน
ออนไลน์ ใ ห้ นิ สิ ต เข้ ำ ท ำประเมิ น กำรเรี ย นกำรสอนในระบบ
CU-CAS ได้
6. คณะ/ส่วนงานแจ้ง รำยชื่ อเจ้ำ หน้ำที่ ผู้รับ ผิดชอบของแต่ล ะ
ภำควิชำให้กับฝ่ายพัฒนาวิชาการ ทาง E-mail
7. วั นเปิด เรี ยนของระบบทวิภ าค-นานาชาติ ภาคการศึก ษาต้ น
ปีการศึกษา 2555
8.สานักบริหารงานวิชาการแจ้งคณะ/ส่วนงานให้ประชาสัมพันธ์ ให้
อาจารย์ เข้ า กรอกข้ อ มู ลและตรวจสอบความถู ก ต้ องครบถ้ ว นของ
แบบประเมิ น รำยวิ ชำและจ ำนวนนิ สิ ต ที่ เข้ ำ ท ำกำรประเมิ น
ในระบบ CU-CAS เป็นระยะ
9.คณะ/ส่ ว นงานประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ อ าจารย์ เ ข้ า กรอกข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นของแบบประเมิ น รำยวิ ช ำ
ในระบบ CU-CAS เป็นระยะ
10. CICC ประชาสัมพันธ์ Banner ประเมินออนไลน์ตามเว็บไซต์
ต่างๆ ของจุฬาฯ
11. ช่วงเวลำกำรประเมินตำมปกติของมหำวิทยำลัย
(นิสิตสอบปลายภาค วันที่ 26 พ.ย.- 7 ธ.ค. 55)

ตั้งแต่ชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบ
 งานสื่อสารนานาชาติ (CICC)
 สานักบริหารงานกิจการนิสิต
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 1 ก.ค. 55

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

วันที่ 1 ก.ค. 55

 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 1 ก.ค. -10 ธ.ค. 55

 คณะ/ส่วนงำน

ภำยในวันที่ 25 ก.ค. 55

 คณะ/ส่วนงำน

วันที่ 6 ส.ค. 55

 สานักงานการทะเบียนฯ

วันที่ 1 ก.ค. – 10 ธ.ค. 55

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

วันที่ 1 ก.ค. – 10 ธ.ค. 55

 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 10 พ.ย.-15 ธ.ค. 55

 งานสื่อสารนานาชาติ (CICC)

วันที่ 10 พ.ย.-15 ธ.ค. 55

 ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร
 สำนักงำนกำรทะเบียนฯ

แผนการดาเนินงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

(คณะ/ส่วนงาน)

กิจกรรม
12. อำจำรย์ผู้สอนและเจ้ำหน้ำที่คณะ/ส่วนงำนประชำสัมพันธ์
ให้ นิ สิ ต เข้ ำ ท ำกำรประเมิ น ผ่ ำ นระบบออนไลน์ (ช่ ว งเวลำ
ตำมที่ผู้สอนกำหนดในแต่ละรำยวิชำ)
13. นิสติ สำมำรถทำกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
ผ่ำนระบบ CU-CAS ได้
14. คณะ/ส่ ว นงานประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นิ สิ ต เข้ า ท าการประเมิ น
ในระบบ CU-CAS เป็นระยะ

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
วันที่ 6 ส.ค. – 15 ธ.ค. 55
(หรือตามช่วงเวลาที่ผู้สอนกาหนด
แต่ต้องไม่เกิน 15 ธ.ค.55)

ผู้รับผิดชอบ
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 6 ส.ค. – 15 ธ.ค. 55
(ตามช่วงเวลาทีผ่ ู้สอนกาหนด แต่ต้องไม่เกิน
 คณะ/ส่วนงำน
15 ธ.ค. 55 หรือตามเวลาประเมินของ
มหาวิทยาลัย 10 พ.ย.-15 ธ.ค. 55)

วันที่ 6 ส.ค. – 15 ธ.ค. 55
(ประเมินของมหาวิทยาลัย
10 พ.ย.-15 ธ.ค. 55)

 คณะ/ส่วนงาน

15. ปิดระบบกำรประเมินออนไลน์ ไม่ให้นิสิตเข้าทาการประเมิน
วันที่ 15 ธ.ค. 55 (เวลา 24.00 น.)  ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
ผ่านระบบ CU-CAS
16. อาจารย์ผู้สอนสามารถพิมพ์รายงานสรุปการประเมินผลการเรียน
วันที่ 16 ธ.ค.55 เป็นต้นไป
(หรือตามวันสิ้นสุดการประเมิน
 คณะ/ส่วนงาน
การสอนรายบุคคล
ที่ผู้สอนกาหนด)

17. ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายงานผลการประเมินรายบุคคลของผู้สอน
และภาพรวมของรายวิ ชา สามารถตรวจสอบและพิ มพ์ รายงานสรุ ป
การประเมินผลการเรียนการสอนได้

วันที่ 20 ธ.ค.55 เป็นต้นไป

 คณะ/ส่วนงาน

หมำยเหตุ แผนการดาเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2555

แผนการดาเนินงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
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