แผนดำเนินงำนกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS ปีกำรศึกษำ 2558
(1)ระบบทวิภำค ภำคกำรศึกษำต้น
(2) ระบบทวิภำค-นำนำชำติ ภำคกำรศึกษำต้น
(3)ระบบตรีภำค ภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง
กิจกรรม
1. เปิดระบบ CU-CAS ให้คณาจารย์ทาการกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแบบประเมิน
2. ส่ง e-mail ถึง จนท. ประสานงานประเมินฯ ส่วนกลางของแต่ละ
ส่วนงานให้แจ้งคณาจารย์เข้ากรอกข้อมูลเพื่อสร้างประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) และกาหนดเวลาประเมินการเรียน
การสอนของผู้สอนและรายวิชาในระบบ CU-CAS
3. คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถกรอกข้อมูลเพื่อ
สร้ำงประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) และกำหนดเวลำ
ประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนและรำยวิชำในระบบ
CU- CAS เพื่อให้นิสิตเข้าดูประมวลรายวิชาในระบบออนไลน์ได้เมื่อ
เปิดภาคการศึกษา และมีแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอน
4. ติดตาม ประสานงานส่วนงานให้แจ้งอาจารย์เข้ากรอกข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประมวลรายวิชาใน
ระบบ CU-CAS ทาง e-mail (ช่วง 1)
5. วันเปิดภำคเรียนของระบบทวิภาค ระบบทวิภาค-นานาชาติ
ภาคการศึกษาต้น และระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่หนึ่ง
ปีการศึกษา 2558
6. อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นิสิตรับทราบเรื่องการเข้าดูประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) และการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS
7. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
เข้าทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาตามที่ผู้สอน
ได้การกาหนดไว้ (กรณีที่ผู้สอนสร้ำงและอนุมัติแบบประเมินและ
กำหนดช่วงระยะเวลำกำรประเมินเอง)
8. นิสิตทาการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
CU-CAS ในแต่ละรายวิชา (กรณีที่ผู้สอนสร้ำงและอนุมัติแบบ
ประเมินและได้กำหนดช่วงระยะเวลำกำรประเมินเอง)
9. ติดตาม ประสานงานส่วนงานให้แจ้งอาจารย์เข้ากรอกข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประมวลรายวิชาใน
ระบบ CU-CAS ทาง e-mail (ช่วง 2)
10. บันทึกและ e-mail ถึงส่วนงานแจ้งเตือนคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องตรวจสอบและกรอกข้อมูลสร้ำงประมวล
รำยวิชำ (Course Syllabus) และกำหนดเวลำประเมินกำรเรียน
กำรสอนของผู้สอนและรำยวิชำที่เปิดสอนให้ครบถ้วน
11. e-mail ถึงส่วนงานเตือนแจ้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบและกรอกข้อมูลสร้างประมวลรายวิชา
(Course Syllabus) และกาหนดเวลาประเมินการเรียนการสอน
ของผู้สอนและรายวิชาที่เปิดสอน (ช่วง 3/ครั้งสุดท้ายก่อนถึง
กาหนดช่วงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย)

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ 7 ก.ค. 58

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

วันที่ 15 ก.ค. 58

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 7 ก.ค. - 27 พ.ย. 58

 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 7 ก.ค.- 14 ส.ค. 58

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 10 ส.ค. 58
ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่มีการเรียน
การสอนเป็นต้นไป
วันที่ 10 ส.ค. 58 เป็นต้นไป
หรือตามที่ผู้สอนกาหนด
แต่ไม่เกินวันที่ปิดระบบ
การประเมินของนิสิต
วันที่ 13 ส.ค. 58 เป็นต้นไป
หรือตามที่ผู้สอนกาหนด
แต่ไม่เกินวันที่ปิดระบบ
การประเมินของนิสิต

 สานักงานการทะเบียน
 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคณะ/
ส่วนงาน
 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน

 นิสิต

วันที่ 17 ส.ค.- 30 ก.ย. 58

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 5 ต.ค. 58
(คณะรับเรื่องและ
แจ้งภายในคณะต่อไป)

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 16 พ.ย. 58
(คณะรับเรื่องและ
แจ้งภายในคณะต่อไป)

 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน

แผนการดาเนินงานประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 [1]

กิจกรรม
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
12. ช่วงเวลาสุดท้ายทีอ่ าจารย์ผู้สอนตรวจสอบและสามารถขอ
แก้ไข เพิ่มเติมและอนุมัติ ยกเลิกหรือกระทาการใดๆ ในประมวล
วันที่ 16-20 พ.ย. 58
รายวิชาและแบบประเมินในระบบ CU-CAS ก่อนเปิดระบบให้
นิสิตเข้าทาการประเมิน (กรณีพบข้อผิดพลาด)
13. ปิดระบบ CU-CAS ในกำรกรอกข้อมูลสร้ำงประมวล
ปิดระบบ
รำยวิชำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับเปิดระบบให้นิสิตเข้ำ
วันที่ 21-22 พ.ย. 58
ทำกำรประเมิน
14. ช่วงเวลำกำรประเมินตำมปกติของมหำวิทยำลัย
วันที่ 23 พ.ย. - 31 ธ.ค. 58
สำหรับระบบทวิภำค และทวิภำค-นำนำชำติ
15. ช่วงเวลำกำรประเมินตำมปกติของมหำวิทยำลัย
วันที่ 23 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58
สำหรับระบบตรีภำค
16. ระบบ CU-CAS ส่ง e-mail ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าทาการ
วันที่ 23 พ.ย. 58 เป็นต้นไป
ประเมินตามช่วงเวลาการประเมินตามปกติของมหาวิทยาลัย
(ระบบส่ง mail ทุกๆ 3 วัน)
17. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
เข้าทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ (แบบประเมินที่เลือก
วันที่ 23 พ.ย. 58 เป็นต้นไป
ช่วงเวลำกำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
18. นิสิตทาการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
ช่วงประเมินของมหาวิทยาลัย
CU-CAS ในแต่ละรายวิชา (กรณีที่ผู้สอนในรายวิชาเลือกใช้
ช่วงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย)
19. ประสานงานและส่งข้อมูลสถิติการเข้าทาการประเมินแก่
ส่วนงานเพื่อตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าทาการ
วันที่ 23 พ.ย. 58 เป็นต้นไป
ประเมินในระบบ CU-CAS ทุกสัปดำห์ ทาง e-mail
20. ทาบันทึกและ e-mail ถึงส่วนงานให้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
เข้าทาการประเมินการสอนให้ครบถ้วน (กรณีจานวนนิสิตเข้าทาน้อย)
วันที่ 30 พ.ย. 58
(หลังเปิดประเมินแล้ว 1 สัปดาห์)
21. ปิดระบบกำรประเมินออนไลน์ไม่ให้นิสิตเข้ำทำกำร
วันที่ 31 ธ.ค. 58
ประเมินผ่ำนระบบ CU-CAS สำหรับระบบทวิภำค
(เวลำ 24.00 น.)
และทวิภำค-นำนำชำติ
22. ปิดระบบกำรประเมินออนไลน์ไม่ให้นิสิตเข้ำทำกำร
วันที่ 4 ธ.ค. 58
ประเมินผ่ำนระบบ CU-CAS สำหรับระบบตรีภำค
(เวลำ 24.00 น.)
23. ตรวจสอบรายชื่อนิสิตถูกระงับสิทธิ์อินเตอร์เน็ตฯ และจัดส่ง ภำยในวันที่ 8 ธ.ค. 58 (ตรีภาค)
ภำยในวันที่ 4 ม.ค. 59 (ทวิภาค
ข้อมูลให้กับสานักงาน IT ดาเนินการต่อไป
และทวิภาค นานาชาติ)

24. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและพิมพ์รายงานสรุปการ
ประเมินผลการสอนรายบุคคล
25. นิสิตที่ไม่เข้าทาการประเมินในภาคการศึกษานี้ถูกระงับสิทธิ์
การใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยออกสู่เว็บไซต์
ภายนอก
26. ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายงานผลการประเมินรายบุคคลของ
ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตรวจสอบและพิมพ์รายงานสรุป
การประเมินผลการสอน

หลังจากปิดระบบ
การประเมิน 3 วัน
นิสิตตรีภาค ตั้งแต่วันที่ 8-22 ธ.ค. 58
นิสิตทวิภาคและทวิภาค-นานาชาติ
ตั้งแต่วนั ที่ 4-18 ม.ค.59

ผู้รับผิดชอบ
 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน
 ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร
 ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร
 ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน
 นิสิต
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน
 ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร
 ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร
 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน
 สานักบริหารวิชาการ
 สานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลังจากปิดระบบการประเมิน
 คณะ/ส่วนงาน
3 วัน เป็นต้นไป

หมำยเหตุ แผนการดาเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
แผนการดาเนินงานประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 [2]

