ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Curriculum Administration System
(คณะ/ส่วนงาน)

แผนดำเนินงำนกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS
ระบบตรีภำค ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
1. ระบบ CU-CAS เปิดให้สร้างประมวลรายวิชา (Course
Syllabus) และกาหนดเวลาประเมินการเรียนการสอนของผู้สอน
วันที่ 1 ก.ค. 57
และรายวิชาในระบบ CU-CAS ระบบตรีภำค ภำคกำรศึกษำที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2557
2. คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถกรอกข้อมูล
สร้ำงประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) และกำหนดเวลำ
ประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนและรำยวิชำในระบบ
วันที่ 1 ก.ค. - 2 พ.ย. 57
CU- CAS เพื่อให้นิสิตเข้าดูประมวลรายวิชาในระบบออนไลน์ได้เมื่อ
เปิดภาคการศึกษา และมีแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอน
3. เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องของส่วนงานกากับ ติดตาม แจ้งให้
อาจารย์เข้ากรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
วันที่ 1 ก.ค.- 2 พ.ย. 57
ประมวลรายวิชาและแบบประเมินรายวิชาในระบบ CU-CAS
4. วันเปิดภำคเรียนของระบบตรีภำค ภำคกำรศึกษำที่ 1
วันที่ 13 ส.ค. 57
ปีกำรศึกษำ 2557
5. อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นิสิตรับทราบเรื่องการเข้าดูประมวล
ตั้งแต่ชั่วโมงที่มีการเรียน
รายวิชา (Course Syllabus) และการประเมินการเรียนการสอน
การสอนเป็นต้นไป
ออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS
6. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
เข้าทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาตามที่ผู้สอนมี
วันที่ 13 ส.ค. – 7 ธ.ค.57
การกาหนดไว้ (กรณีที่ผู้สอนในรำยวิชำสร้ำงและอนุมัติแบบ
(หรือผู้สอนกาหนด แต่ไม่เกิน
ประเมินและกำหนดช่วงระยะเวลำกำรประเมินเองไม่เลือกใช้
7 ธ.ค.57)
ช่วงเวลำกำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
7. นิสิตทาการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
วันที่ 13 ส.ค. – 7 ธ.ค.57
CU-CAS ในแต่ละรายวิชา (กรณีที่ผู้สอนในรำยวิชำสร้ำงและ
(หรือผู้สอนกาหนด แต่ไม่เกิน
อนุมัติแบบประเมินและกำหนดช่วงระยะเวลำกำรประเมินเอง
7 ธ.ค.57)
ไม่เลือกใช้ช่วงเวลำกำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
8. ส่วนงานตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
ภายในวันที่ 12 ก.ย. 57
ภาควิชาและแจ้งกลับให้สานักบริหารวิชาการทราบทาง e-mail
9. เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องกากับ ติดตาม กระตุ้นเตือนคณาจารย์
ภายหลังช่วงการสอบกลาง
กรอกข้อมูลสร้ำงประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) และ
ภาคการศึกษาเป็นต้นไป- วันที่
กำหนดเวลำประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนและรำยวิชำที่
2 พ.ย. 57
เปิดสอน ในรายวิชาที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
10. วันสุดท้ำยที่ผู้สอนควรกรอกข้อมูลสร้ำงประมวลรำยวิชำ
และกำหนดเวลำประเมินกำรเรียนกำรสอนประจำภำค
วันที่ 2 พ.ย. 57
กำรศึกษำให้เสร็จสิ้น
11. ช่วงเวลำสุดท้ำยทีอ่ ำจำรย์ผู้สอนตรวจสอบและสำมำรถ
แก้ไข เพิ่มเติมและอนุมัติ ยกเลิกหรือกระทำกำรใดๆ กับ
ประมวลรำยวิชำและแบบประเมินในระบบ CU-CAS ได้ด้วย
วันที่ 3-12 พ.ย. 57
ตนเองก่อนเปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน (กรณีพบ
ข้อผิดพลำด)

ผู้รับผิดชอบ
 สานักบริหารวิชาการ

 คณะ/ส่วนงำน

 คณะ/ส่วนงาน
 สำนักงำนกำรทะเบียน
 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคณะ/
ส่วนงาน
 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน

 นิสิต
 คณะ/ส่วนงาน
 คณะ/ส่วนงาน

 สำนักบริหำรวิชำกำร

 คณำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ
 คณะ/ส่วนงำน

แผนการดาเนินงานประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Curriculum Administration System
(คณะ/ส่วนงาน)

กิจกรรม
12. ปิดระบบ CU-CAS ในกำรกรอกข้อมูลสร้ำงประมวล
รำยวิชำที่สำมำรถทำกำรประเมินได้ และ ระบบ CU-CAS
จัดทำแบบประเมินในรำยวิชำที่ไม่มีประมวลรำยวิชำให้โดย
อัตโนมัติ
13. ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ website จุฬา
สัมพันธ์ สื่อวิดีทัศน์ เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ได้รับทราบการ
ประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ประจาภาคการศึกษา
อย่างทั่วถึง
14. ช่วงเวลำกำรประเมินตำมปกติของมหำวิทยำลัย
(นิสิตสอบปลำยภำค วันที่ 24-28 พ.ย. 57)
15. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
เข้าทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ (แบบประเมินที่เลือก
ช่วงเวลำกำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
16. นิสิตทำกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ
CU-CAS ในแต่ละรำยวิชำ (กรณีที่ผู้สอนในรำยวิชำเลือกใช้
ช่วงเวลำกำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
17. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานติดตามข้อมูลสถิติการ
เข้าทาการประเมินและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าทาการประเมิน
ในระบบ CU-CAS ในช่วงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย
18. ปิดระบบกำรประเมินออนไลน์ไม่ให้นิสิตเข้ำทำกำร
ประเมินผ่ำนระบบ CU-CAS
19. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและพิมพ์รายงานสรุปการ
ประเมินผลการสอนรายบุคคล
20. นิสิตที่ไม่เข้ำทำกำรประเมินในภำคกำรศึกษำนี้ถูกระงับ
สิทธิ์กำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยออกสู่
เว็บไซต์ภำยนอก
21. ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายงานผลการประเมินรายบุคคลของ
ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตรวจสอบและพิมพ์รายงานสรุป
การประเมินผลการสอน

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ 12 พ.ย. 57

 สำนักบริหำรวิชำกำร

วันที่ 17 พ.ย. - 7 ธ.ค. 57

 ศูนย์สื่อสารองค์กร
 สานักบริหารกิจการนิสิต
 สานักบริหารวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 17 พ.ย. - 7 ธ.ค. 57

 สำนักบริหำรวิชำกำร

วันที่ 17 พ.ย. - 7 ธ.ค. 57

 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน

ช่วงประเมินของมหำวิทยำลัย
วันที่ 17 พ.ย. – 7 ธ.ค. 57

 นิสิต

วันที่ 17 พ.ย. – 7 ธ.ค. 57

 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 7 ธ.ค. 57
(เวลำ 24.00 น.)
วันที่ 8 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป
(หรือตามวันสิ้นสุดการ
ประเมินที่ผู้สอนกาหนด)

 สำนักบริหำรวิชำกำร

ตำมข้อกำหนดของ
มหำวิทยำลัย
วันที่ 9 ธ.ค.57 เป็นต้นไป

 คณะ/ส่วนงาน
 สำนักบริหำรวิชำกำร
 สำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 คณะ/ส่วนงาน

หมำยเหตุ แผนการดาเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

แผนการดาเนินงานประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
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