
แผนการดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค ระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาตน และระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 [1] 

แผนดําเนินงานการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ CU-CAS ปการศึกษา 2561 

(1) ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาตน

(2) ระบบทวิภาค-นานาชาต ิภาคการศึกษาตน

(3) ระบบตรีภาค ภาคการศกึษาท่ีหนึ่ง

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. คณาจารยและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของสรางประมวลรายวชิา
(Course Syllabus) และกําหนดเวลาประเมินการเรียนการสอน
ของผูสอนและรายวิชาในระบบ CU-CAS เพ่ือใหนิสิตเขาดูประมวล
รายวิชาในระบบออนไลนไดเม่ือเปดภาคการศึกษา และมีแบบ
ประเมินเม่ือส้ินสุดการสอน

ต้ังแต 
วันท่ี 1 ก.ค. 61 เปนตนไป 

• คณะ/สวนงาน

2. วันเปดภาคเรียนของระบบทวิภาค ระบบทวิภาค-นานาชาติ
ภาคการศึกษาตน และระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง
ปการศึกษา 2561

วันท่ี 14 ส.ค. 61 • สํานักงานการทะเบียน

3. อาจารยผูสอนแจงใหนิสิตรับทราบเรื่องการเขาดูประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) และการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลนผานระบบ CU-CAS

ต้ังแตชั่วโมงแรกท่ีมีการเรียน 
การสอนเปนตนไป 

• คณาจารยผูสอนแตละคณะ/
   สวนงาน 

4. อาจารยผูสอนและเจาหนาท่ีสวนงานประชาสัมพันธใหนิสิต
เขาทําการประเมินผานระบบออนไลนตามชวงเวลาตามท่ีผูสอน
ไดกําหนดไว (กรณีท่ีผูสอนสรางและอนุมัติแบบประเมินและ
กําหนดชวงระยะเวลาการประเมินเอง)

วันท่ี 14 ส.ค. 61 เปนตนไป 
หรือตามท่ีผูสอนกําหนด  
แตไมเกินวันท่ีปดระบบ 
การประเมินของนิสิต 

• คณาจารยผูสอนแตละรายวิชา

• คณะ/สวนงาน

5. นิสิตทําการประเมินการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ
CU-CAS ในแตละรายวิชา (กรณีท่ีผูสอนสรางและอนุมัติแบบ
ประเมินและไดกําหนดชวงระยะเวลาการประเมินเอง)

ตามท่ีผูสอนกําหนด  
แตไมเกินวันท่ีปดระบบ 
การประเมินของนิสิต 

• นิสิต

6. ติดตาม ประสานงานสวนงานใหแจงอาจารยเขาสราง
ประมวลรายวิชาและตรวจสอบความถูกตองของประมวล
รายวชิา (Course Syllabus)

วันท่ี 8 – 12 ต.ค. 61 
• ฝายพัฒนาวิชาการ

• คณะ/สวนงาน

7. อาจารยผูสอนและเจาหนาท่ีสวนงานตรวจสอบ
1. การสรางประมวลรายวิชาในระบบ
2. ความถูกตองของประมวลรายวิชาท่ีไดทําการสรางไวใน

ระบบ ไดแก ระบบการศึกษา ปการศึกษา ภาคการศึกษา
ตอนเรียน ความครบถวนของรายช่ือผูสอน เปนตน

หากพบวายังไมมีการสรางหรือพบขอผิดพลาดขอใหดําเนินการ
ใหเรียบรอยกอนเปดระบบใหนิสิตเขาทําการประเมิน 

วันท่ี 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 
(ตรีภาค) 

วันท่ี 5 – 11 พ.ย. 61 
(ทวิภาค) 

• คณาจารยผูสอนแตละรายวิชา

• คณะ/สวนงาน

8. ชวงเวลาการประเมินตามปกติของมหาวิทยาลัย
สําหรับระบบตรีภาค

วันท่ี 5 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 • ฝายพัฒนาวิชาการ

9. ชวงเวลาการประเมินตามปกติของมหาวิทยาลัย
สําหรับระบบทวิภาค และทวิภาค-นานาชาติ

วันท่ี 12 พ.ย. - 28 ธ.ค. 61 • ฝายพัฒนาวิชาการ

10. ระบบ CU-CAS สง e-mail ถึงนิสิตเพ่ือแจงเตือนใหเขาทํา
การประเมินตามชวงเวลาการประเมินตามปกติของมหาวิทยาลัย

ต้ังแตวันท่ี 5 พ.ย. 61 เปนตนไป
สําหรับตรีภาค  

ต้ังแตวันท่ี 12 พ.ย. 61 เปนตนไป 
สําหรับทวิภาค 

 (ระบบสง mail ทุกๆ 3 วัน) 

• ฝายพัฒนาวิชาการ

11. อาจารยผูสอนและเจาหนาท่ีสวนงานประชาสัมพันธใหนิสิต
เขาทําการประเมินผานระบบออนไลน (แบบประเมินท่ีเลือก
ชวงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย)

ต้ังแตวันท่ี 5 พ.ย. 61 เปนตนไป
สําหรับตรีภาค  

ต้ังแตวันท่ี 12 พ.ย. 61 เปนตนไป 
สําหรับทวิภาค 

• คณาจารยผูสอนแตละรายวิชา

• คณะ/สวนงาน



แผนการดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ CU-CAS ระบบทวิภาค ระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาตน และระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 [2] 
 

 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. นิสิตทําการประเมินการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ 
CU-CAS ในแตละรายวิชา (กรณีท่ีผูสอนในรายวิชาเลือกใช
ชวงเวลาการประเมินของมหาวิทยาลัย) 

ตั้งแตวันที่ 5 พ.ย. – 9  ธ.ค. 61  
(ตรีภาค) 

ตั้งแตวันที่ 12 พ.ย. – 28 ธ.ค. 61 
(ทวิภาค) 

• นิสิต 

13. อาจารยผูสอนและเจาหนาท่ีสวนงานตรวจสอบการเขาทํา
การประเมินของนิสิต (ขอมูลสถานะการประเมินจากระบบ CU-
CAS) พรอมท้ังประชาสัมพันธใหนิสิตท่ียังไมไดทําการประเมินให
เขาทําการประเมินการเรียนการสอน (หากนิสิตเขาทําการ
ประเมินในชวง 1-2 วันสุดทายกอนท่ีระบบจะปด นิสิตอาจจะ
ประสบปญหาการเขาใชงานระบบ เนื่องจากในชวงเวลา
ดังกลาวมีผูเขาใชงานเปนจํานวนมากในทุกภาคการศึกษา เมื่อ
ระบบปดแลว นิสิตไมสามารถทําการประเมินไดอีก) 

ต้ังแตวันท่ี 5 พ.ย. 61 เปนตนไป
สําหรับตรีภาค 

และ 
ต้ังแตวันท่ีวันท่ี 12 พ.ย. 61 

เปนตนไป 
สําหรับทวิภาค 

• ฝายพัฒนาวิชาการ  

• คณะ/สวนงาน 

14. ปดระบบการประเมินออนไลนไมใหนิสิตเขาทําการประเมิน
ผานระบบ CU-CAS สําหรับระบบตรีภาค 

วันท่ี 9 ธ.ค. 61 
(เวลา 24.00 น.) 

• ฝายพัฒนาวิชาการ 

15. ปดระบบการประเมินออนไลนไมใหนิสิตเขาทําการประเมิน
ผานระบบ CU-CAS สําหรับระบบทวิภาคและทวิภาค-นานาชาติ 

วันท่ี 28 ธ.ค. 61  
(เวลา 24.00 น.) 

• ฝายพัฒนาวิชาการ 

16. นิสิตท่ีไมเขาทําการประเมินในภาคการศึกษาน้ีถูกระงับสิทธ์ิ
การใชเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยออกสูเว็บไซต
ภายนอก นับตั้งแตวันสุดทายของการประเมินไปจนถึงสัปดาห 
ท่ีสองของภาคการศึกษาถัดไป 

นิสิตตรีภาค ตั้งแตวนัที่ 10 - 23 ธ.ค.61 
 

นิสิตทวภิาคและทวภิาค-นานาชาติ
ตั้งแตวนัที ่29 ธ.ค. 61 - 20 ม.ค. 62 

• สํานักบริหารวิชาการ 

• สํานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

17. ผูมีสิทธ์ิตรวจสอบรายงานผลการประเมินรายบุคคลของ
ผูสอนและภาพรวมของรายวิชาตรวจสอบและพิมพรายงานสรุป
การประเมินผลการสอน 

หลังจากปดระบบการประเมิน 
เปนตนไป 

• คณะ/สวนงาน 

 

วันสุดทายของการเรียน  
วันที่ 23 พ.ย. 61 (ตรีภาค) 
วันที่ 30 พ.ย. 61 (ทวิภาค) 

• สํานักงานการทะเบียน 

วันสอบปลายภาค 
วันที่ 26 - 30 พ.ย. 61 (ตรีภาค) 
วันที่ 3 - 18 ธ.ค. 61 (ทวิภาค) 

• สํานักงานการทะเบียน 

ปดภาคเรียน 
วันที่ 1 ธ.ค. 61 (ตรีภาค) 
วันที่ 19 ธ.ค. 61 (ทวภิาค) 

• สํานักงานการทะเบียน 

 
หมายเหต ุแผนการดําเนินงานอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 

ฝายพัฒนาวิชาการ  
สํานักบริหารวิชาการ  

วันที ่21 มิถนุายน 2561 
 


