ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Curriculum Administration System

กำหนดกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ระบบทวิภำค ปีกำรศึกษำ 2556*
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 มกรำคม 2557)
...................................
ภำคกำรศึกษำต้น








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสอบปลายภาคการศึกษาต้น
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
วันที่ 1 พฤษภำคม – 21 กันยำยน 2556
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
วันที่ 15 กันยำยน – 20 ตุลำคม 2556
วันที่ 23 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556
วันที่ 20 ตุลำคม 2556 (24.00 น.)
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ภำคกำรศึกษำปลำย








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสอบปลายภาคการศึกษาปลาย
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2556
วันที่ 1 ตุลำคม 2556 - 10 มกรำคม 2557
วันที่ 28 ตุลาคม 2556
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ – 30 มีนำคม 2557
วันที่ 3 - 14 มีนาคม 2557
วันที่ 30 มีนำคม 2557 (24.00 น.)
วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ภำคฤดูร้อน








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสุดท้ายสอบปลายภาคฤดูร้อน
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2557
วันที่ 1 มีนำคม – 20 เมษำยน 2557
วันที่ 31 มีนาคม 2557
วันที่ 25 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2557
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
วันที่ 31 พฤษภำคม 2557 (24.00 น.)
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ * อ้างอิงข้อมูลจากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จากสานักงานการทะเบียน
รายละเอียดฉบับสมบูรณ์แต่ละภาคการศึกษา เข้าดูที่ https://www.cas.chula.ac.th หรือ http://www.academic.chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารงานวิชาการ
22 มกราคม 2557
1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Curriculum Administration System

กำหนดกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ระบบตรีภำค ปีกำรศึกษำ 2556*
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556)
...................................
ภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่หนึ่ง
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่หนึ่ง
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
วันที่ 1 พฤษภำคม – 14 กันยำยน 2556
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
วันที่ 5 - 29 กันยำยน 2556
วันที่ 16 - 20 กันยายน 2556
วันที่ 29 กันยำยน 2556 (24.00 น.)
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ภำคกำรศึกษำที่สอง








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่สอง
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสอบปลายภาคการศึกษาที่สอง
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 กันยายน 2556
วันที่ 1 กันยำยน 2556 – 11 มกรำคม 2557
วันที่ 30 กันยายน 2556
วันที่ 5 - 26 มกรำคม 2557
วันที่ 13 – 17 มกราคม 2557
วันที่ 26 มกรำคม 2557 (24.00 น.)
วันที่ 28 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ภำคกำรศึกษำที่สำม








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่สาม
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสุดท้ายสอบปลายภาคการศึกษาที่สาม
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2556
วันที่ 25 ธันวำคม 2556 – 31 มีนำคม 2557
วันที่ 27 มกราคม 2557
วันที่ 5 – 31 พฤษภำคม 2557
วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2557
วันที่ 31 พฤษภำคม 2557 (24.00 น.)
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ * อ้างอิงข้อมูลจากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จากสานักงานการทะเบียน
รายละเอียดฉบับสมบูรณ์แต่ละภาคการศึกษา เข้าดูที่ https://www.cas.chula.ac.th หรือ http://www.academic.chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารงานวิชาการ
1 พฤศจิกายน 2556
2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Curriculum Administration System

กำหนดกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ระบบทวิภำค-นำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2556*
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556)
...................................
ภำคกำรศึกษำต้น








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสอบปลายภาคการศึกษาต้น
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
วันที่ 1 กรกฎำคม – 30 พฤศจิกำยน 2556
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
วันที่ 25 พฤศจิกำยน – 30 ธันวำคม 2556
วันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2556
วันที่ 30 ธันวำคม 2556 (24.00 น.)
วันที่ 3 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ภำคกำรศึกษำปลำย








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสอบปลายภาคการศึกษาปลาย
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2556
วันที่ 1 ธันวำคม 2556 – 14 มีนำคม 2557
วันที่ 13 มกราคม 2557
วันที่ 25 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2557
วันที่ 6 – 16 พฤษภาคม 2557
วันที่ 31 พฤษภำคม 2557 (24.00 น.)
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

ภำคฤดูร้อน








ระบบ CU-CAS เปิดให้เข้ากรอกข้อมูล (สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินฯ)
ผู้สอนเข้ำกรอกข้อมูล (สร้ำงประมวลรำยวิชำและแบบประเมินผลกำรเรียนกำรสอน)
วันเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
ช่วงเวลำกำรเปิดประเมิน (ตำมปกติ) ของมหำวิทยำลัย
วันสุดท้ายสอบปลายภาคฤดูร้อน
ปิดระบบให้นิสิตเข้ำทำกำรประเมิน
ผู้สอนและคณะเข้าตรวจสอบผลการประเมินฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
วันที่ 1 พฤษภำคม – 5 กรกฎำคม 2557
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
วันที่ 10 กรกฎำคม – 10 สิงหำคม 2557
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
วันที่ 10 สิงหำคม 2557 (24.00 น.)
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ * อ้างอิงข้อมูลจากปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จากสานักงานการทะเบียน
รายละเอียดฉบับสมบูรณ์แต่ละภาคการศึกษา เข้าดูที่ https://www.cas.chula.ac.th หรือ http://www.academic.chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารงานวิชาการ
1 พฤศจิกายน 2556
3

