แผนดําเนินงานการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ CU-CAS
ระบบทวิภาค และ ทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561
กิจกรรม
1. คณาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรางประมวลรายวิชา
(Course Syllabus) และกําหนดเวลาประเมินการเรียนการสอน
ของผูสอนและรายวิชาในระบบ CU- CAS เพื่อใหนิสิตเขาดู
ประมวลรายวิชาในระบบออนไลนไดเมื่อเปดภาคการศึกษา และมี
แบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอน
2. วันเปดภาคเรียนของระบบทวิภาค ระบบทวิภาค-นานาชาติ
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561
3. อาจารยผูสอนแจงใหนิสิตรับทราบเรื่องการเขาดูประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) และการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลนผานระบบ CU-CAS
4. อาจารยผูสอนและเจาหนาที่สวนงานประชาสัมพันธใหนิสิต
เขาทําการประเมินผานระบบออนไลนตามชวงเวลาตามที่ผูสอน
ไดกําหนดไว (กรณีที่ผูสอนสรางและอนุมัติแบบประเมินและ
กําหนดชวงระยะเวลาการประเมินเอง)
5. นิสิตทําการประเมินการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ
CU-CAS ในแตละรายวิชา (กรณีที่ผูสอนสรางและอนุมัติแบบ
ประเมินและไดกําหนดชวงระยะเวลาการประเมินเอง)
6. ติดตาม ประสานงานสวนงานใหแจงอาจารยเขาสราง
ประมวลรายวิชาและตรวจสอบความถูกตองของประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) ในระบบ CU-CAS
7. อาจารยผูสอนและเจาหนาที่สวนงานตรวจสอบ
1. การสรางประมวลรายวิชาในระบบ
2. ความถูกตองของประมวลรายวิชาที่ไดทําการสรางไวใน
ระบบ ไดแก ระบบการศึกษา ปการศึกษา ภาคการศึกษา
ตอนเรียน ชวงเวลาการประเมินการเรียนการสอน เปนตน
3. การอนุมัติประมวลรายวิชา (Approve Syllabus)
หากพบวายังไมมีการสรางหรือพบขอผิดพลาดขอใหดําเนินการ
ใหเรียบรอยกอนเปดระบบใหนิสิตเขาทําการประเมิน
8. ชวงเวลาการประเมินตามปกติของมหาวิทยาลัย
9. ระบบ CU-CAS สง e-mail ถึงนิสิตเพื่อแจงเตือนใหเขาทําการ
ประเมินตามชวงเวลาการประเมินตามปกติของมหาวิทยาลัย
10. อาจารยผูสอนและเจาหนาที่สวนงานประชาสัมพันธใหนิสิต
เขาทําการประเมินผานระบบออนไลน (แบบประเมินที่เลือก
ชวงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย)
11. นิสิตทําการประเมินการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ
CU-CAS ในแตละรายวิชา (กรณีที่ผูสอนในรายวิชาเลือกใช
ชวงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย)

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต
วันที่ 3 ธ.ค. 61 เปนตนไป
วันที่ 7 ม.ค. 62
ตั้งแตชั่วโมงแรกที่มีการเรียน
การสอนเปนตนไป
วันที่ 7 ม.ค. 62 เปนตนไป
หรือตามทีผ่ ูสอนกําหนด
แตไมเกินวันที่ปดระบบ
การประเมินของนิสิต
ตามทีผ่ ูสอนกําหนด
แตไมเกินวันที่ปดระบบ
การประเมินของนิสิต

ผูรับผิดชอบ
• คณะ/สวนงาน

• สํานักงานการทะเบียน
• คณาจารยผูสอนแตละคณะ/
สวนงาน
• คณาจารยผูสอนแตละรายวิชา
• คณะ/สวนงาน
• นิสิต

วันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

• ฝายพัฒนาวิชาการ
• คณะ/สวนงาน

วันที่ 20 มี.ค. - 31 มี.ค. 62

• คณาจารยผูสอนแตละรายวิชา
• คณะ/สวนงาน

วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 62
ตั้งแต
วันที่ 1 เม.ย. 62 เปนตนไป
(ระบบสง mail ทุกๆ 3 วัน)

• ฝายพัฒนาวิชาการ

ตั้งแต
วันที่ 1 เม.ย. 62 เปนตนไป

• คณาจารยผูสอนแตละรายวิชา
• คณะ/สวนงาน

ชวงประเมินของมหาวิทยาลัย
วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 62

• นิสิต

• ฝายพัฒนาวิชาการ
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กิจกรรม
ชวงระยะเวลาดําเนินการ
12. อาจารยผูสอนและเจาหนาที่สวนงานตรวจสอบการเขาทํา
การประเมินของนิสิต (ขอมูลสถานะการประเมินจากระบบ CUCAS) พรอมทั้งประชาสัมพันธใหนิสิตที่ยังไมไดทําการประเมินให
ตั้งแต
เขาทําการประเมินการเรียนการสอน (หากนิสิตเขาทําการ
ประเมินในชวง 1-2 วันสุดทายกอนที่ระบบจะปด นิสิตอาจจะ
วันที่ 1 เม.ย. 62 เปนตนไป
ประสบปญหาการเขาใชงานระบบ เนื่องจากในชวงเวลา
ดังกลาวมีผูเขาใชงานเปนจํานวนมากในทุกภาคการศึกษา เมื่อ
ระบบปดแลว นิสิตไมสามารถทําการประเมินไดอีก)
13. ปดระบบการประเมินออนไลนไมใหนิสิตเขาทําการ
วันที่ 31 พ.ค. 62
ประเมินผานระบบ CU-CAS
(เวลา 24.00 น.)
14. นิสิตที่ไมเขาทําการประเมินในภาคการศึกษานี้ถูกระงับสิทธิ์ ระงับสิทธิ์ตั้งแตวันสุดทายของการ
การใชเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยออกสูเว็บไซต
ประเมินไปถึง 2 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาถัดไป
ภายนอก
15. ผูมีสิทธิ์ตรวจสอบรายงานผลการประเมินรายบุคคลของ
หลังจากปดระบบการประเมิน
ผูสอนและภาพรวมของรายวิชาตรวจสอบและพิมพรายงานสรุป
3 วัน เปนตนไป
การประเมินผลการสอน
วันสุดทายของการเรียน
สอบประจําภาค
ปดภาคเรียน

วันที่ 3 พ.ค. 62
วันที่ 6 - 21 พ.ค. 62
วันที่ 22 พ.ค. 62

ผูรับผิดชอบ
• คณาจารยผูสอนแตละรายวิชา
• ฝายพัฒนาวิชาการ
• คณะ/สวนงาน

• ฝายพัฒนาวิชาการ
• สํานักบริหารวิชาการ
• สํานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• คณะ/สวนงาน
• สํานักงานการทะเบียน
• สํานักงานการทะเบียน
• สํานักงานการทะเบียน

หมายเหตุ แผนการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ฝายพัฒนาวิชาการ
สํานักบริหารวิชาการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
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