(คณะ/ส่วนงาน)

แผนดำเนินงำนกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS
ระบบทวิภำค-นำนำชำติ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2555
กิจกรรม
1. รณรงค์ / ประชาสั มพั นธ์ โดยผ่านช่ องทางต่าง ๆ อาทิ website
จุฬาสั มพั นธ์ สื่ อวิ ดี ทั ศน์ (นิ สิ ตสั มพั นธ์ ) เพื่ อให้ นิ สิ ตและอาจารย์ ไ ด้
รับทราบการประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
เดือน พ.ค. - ส.ค. 56

2. อาจารย์ ผู้ ส อนแจ้ ง ให้ นิ สิ ต รั บ ทราบการประเมิ น ออนไลน์ ผ่ า น ตั้งแต่ชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน
ระบบ CU-CAS
เป็นต้นไป
3. เปิดระบบ CU-CAS ให้คณาจารย์ทาการกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง
ประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) และแบบประเมินผล
วันที่ 1 พ.ค. 56
กำรเรียนกำรสอน
4. คณะ/ส่วนงานประชาสัมพันธ์แจ้งคณาจารย์ให้เริม่ ดาเนินการกรอก
ข้อมูลเพื่อสร้างประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแบบประเมินผล
วันที่ 1 พ.ค. 56
การเรียนการสอนในระบบ CU-CAS
5.คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถกรอกข้อมูล เพื่อ
สร้ำงประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) และแบบประเมิน
วันที่ 1 พ.ค. – 15 ก.ค. 56
ออนไลน์ให้นิสิตเข้ำทำประเมินกำรเรียนกำรสอนในระบบ CU-CAS ได้
6. คณะ/ส่ ว นงานแจ้ ง รำยชื่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
ภำยในวันที่ 3 มิ.ย. 56
ภำควิชำให้ฝ่ายพัฒนาวิชาการ ทาง E-mail
7. วันเปิดเรียนของระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคฤดูร้อน
วันที่ 3 มิ.ย. 56
ปีการศึกษา 2555
8.สานักบริหารวิชาการแจ้งคณะ/ส่วนงานให้ติดตามการกรอกข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบประเมินรำยวิชำและ
วันที่ 3 มิ.ย. – 5 ส.ค. 56
จำนวนนิสิตที่เข้ำทำกำรประเมินในระบบ CU-CAS ในรายวิชาที่เปิด
สอนเป็นระยะ
9. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่คณะ/ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
ช่วงเวลาที่ผู้สอนสามารถกาหนดใน
เข้าทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ในรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน
แต่ละรายวิชาได้ คือ ระหว่าง
เรีย น (นิสิต จะสามารถเข้า ทาการประเมิน ได้ต ามช่วงเวลาที่ผู้ สอน
วันที่ 3 มิ.ย. – 5 ส.ค. 56
กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชา)
ช่วงเวลาที่ผู้สอนสามารถกาหนดใน
10. นิสิตสำมำรถทำกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำน
แต่ละรายวิชาได้คือระหว่าง
ระบบ CU-CAS ในแต่ละรำยวิชำได้ตำมช่วงเวลำที่ผู้สอนในแต่ละ
วันที่ 3 มิ.ย. – 5 ส.ค. 56 หรือ
รำยวิชำกำหนดไว้ (กรณีรายวิชามีผู้สอนหลายคน และผู้สอนแต่ละคน
ใช้ช่วงเวลำกำรประเมินตำมเวลำ
กาหนดให้ประเมินตามช่วงเวลาทีส่ อน)
ประเมินปกติของมหำวิทยำลัย

แผนการดาเนินงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ผู้รับผิดชอบ
 ศูนย์สื่อสารองค์กร
 สานักบริหารงานกิจการนิสิต
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน
 คณะ/ส่วนงาน
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 คณะ/ส่วนงาน

 คณะ/ส่วนงำน
 คณะ/ส่วนงำน
 สานักงานการทะเบียน

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

 คณะ/ส่วนงาน

 คณะ/ส่วนงำน

(คณะ/ส่วนงาน)

กิจกรรม
11. ช่วงเวลำให้นิสิตทำกำรประเมินตำมปกติของมหำวิทยำลัย
(นิสิตสอบปลายภาค วันที่ 15-19 ก.ค. 56)
12. CICC ประชาสัมพันธ์ Banner ประเมินออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ
ของจุฬาฯ ในช่วงระยะเวลาการประเมินตามปกติของมหาวิทยาลัย
13. ปิดระบบกำรประเมินออนไลน์ ไม่ให้นิสิตเข้าทาการประเมินผ่าน
ระบบ CU-CAS
14. อาจารย์ ผู้ สอนและผู้ มี สิ ท ธิ์ ต รวจสอบรายงานผลการประเมิ น
รายบุ ค คลของผู้ ส อนสามารถตรวจสอบและพิ มพ์ ร ายงานสรุ ป การ
ประเมินผลการสอนรายบุคคล
15. ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายงานผลการประเมินรายบุคคลของผู้สอนและ
ภาพรวมของรายวิ ชาสามารถตรวจสอบและพิ มพ์ ร ายงานสรุ ป การ
ประเมินผลการสอนได้

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
วันที่ 5 ก.ค.- 5 ส.ค. 56
วันที่ 5 ก.ค.- 5 ส.ค. 56
วันที่ 5 ส.ค. 56 (เวลา 24.00 น.)

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร
 สำนักงำนกำรทะเบียน
 งานสื่อสารนานาชาติ (CICC)
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

วันที่ 7 ส.ค. 56 เป็นต้นไป
(หรือตามวันสิ้นสุดการประเมิน
ที่ผู้สอนกาหนด)

 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 8 ส.ค. 56 เป็นต้นไป

 คณะ/ส่วนงาน

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 22 เมษายน 2556

แผนการดาเนินงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
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