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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา1
4141301 สิ่งทอและเครื่องนุงหม
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)1
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)1
อาจารยไกรรัช เทศมี
4. ภาคการศึกษา/ ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา1
ภาคเรียนที่ 1/2563
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาคาร 14

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

1. ความหมายของวิชาความรูเรื่อง
ผาและเสนใย คุณสมบัติของเสนใย
2. การจําแนกเสนใยผา
- ใยเซลลูโลสธรรมชาติ
- ใยเซลลูโลสสังเคราะห

จํานวนชั่วโมง
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมง
ที่ไดสอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงตางจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25 %

3

3

-

3

3

-

หัวขอ

3. การจําแนกเสนใยผา
- ใยโปรตีนธรรมชาติ
- ใยโปรตีนสังเคราะห
5. การวิเคราะหเสนใย
6. กระบวนการผลิตเสนดาย
7. การทอผา
8. การพิมพผา
9. การยอมสี
10. การตกแตงเสื้อผา
11. สารซักฟอกและสารทําความ
สะอาด
12. การนําเสนอรายงาน
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ระบุสาเหตุที่การสอน
จน.ชม. แผนการ จน.ชม.ที่ไดสอน จริงตางจากแผนการ
สอน
จริง
สอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25 %
3

3

-

3
3
3
3
3
6
3

3
3
3
3
3
6
3

-

6

6

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
ตามแผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
การยอมสี การพิมพผา
เทคนิคการยอมสี การพิมพผา
สําหรับงานอุตสาหกรรม

-

แนวทางชดเชย
ใหนักศึกษาดูจาก DVD พรอมทั้ง
ใหนักศึกษาศึกษาคนควาทํา
รายงาน และนําเสนอ
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3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปญหาของการใชวิธี
สอน (ถามี) พรอม
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
ผลการเรียนรู
ประสิทธิผล ขอเสนอแนะในการ
แกไข
มี ไมมี
1. คุณธรรม
บรรยาย พรอมยกตัวอยางเกี่ยวกับ

จริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร (ความซื่อสัตยตอผูบริโภคในการ
ประกอบอาชีพ)
2. ความรู
ศึกษาคนควา ทํารายงานและ

การฝกปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา Assignment ใหนักศึกษาคนควา

นําเสนองาน อภิปราย ซักถาม
พรอมทั้งหาขอเสนอแนะเปนรายบุคคล
และรายกลุม
4. ทักษะความสัมพันธ การฝกปฏิบัติงานเปนทีม

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการ
ใหนักศึกษาคํานวณ เทียบบัญญัติยางค 
นักศึกษายังขาดทักษะ
วิเคราะห
ในการ ชั่ง วัด ตวงสารเคมีในการยอมผา
ในการคํานวณ
การเทียบบัญญัติยางค
เชิงตัวเลข
ดังนั้นควรแนะนําและ
การสื่อสารและ
ทบทวนเพื่อให
การใชเทคโนโลยี
เกิดความชํานาญ
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาทีย่ กเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (S)
ตก (E)
ยกเลิก (W)

จํานวน
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0

5 คน
5 คน
0 คน

คิดเปนรอยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0
0
0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติในบางหัวเรื่อง
เนื่องจากระยะเวลาสอนมีจํากัดบางเรื่องตองใช
ไมเปนไปตามกําหนดเวลา
ระยะเวลาสอน เชน การทอผา การพิมพผา
การยอมสี
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6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ผลการประเมินการฝกปฏิบัติโดยการสังเกต
ความหลากหลายจากปจเจกบุคคลทําใหโอกาสและ
พฤติกรรมและการแกไขปญหาทําไดไมครบทุกคน วิธีการแสดงออกปฏิบัติของนักศึกษา
แตกตางกัน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ผานการตรวจสอบและอนุมัติผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

สรุปผล
นักศึกษามีผลการเรียนโดยไดระดับคะแนน
ตามที่ผูสอนใหในขอที่ 4

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถามี)
- หอง Lab ในการฝกปฏิบัติการไมมีมาตรฐาน
นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณการเรียน
- อุปกรณไมเพียงพอ
ในหองเรียน และฝกปฏิบัติการไมสมบูรณ
- นักศึกษาขาดจิตสํานึกในการใชพลังงาน
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
- ไมมีเจาหนาที่ที่ใหการบริการ/อํานวยความ
สะดวกดานการจัดการเรียนการสอน
- นักศึกษาขาดระเบียบในการใชหองปฏิบัติการ

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ขาดระเบียบวินัย/ขาดโอกาส/เสียเวลาในการเรียนรู
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ขอวิพากษสําคัญที่ไดรับจากการประเมินผลของนักศึกษาพบวา เนื้อหาในรายวิชามีประโยชนตอ
วิชาชีพ แตในบางประเด็นควรเนนในรายละเอียดตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงาน
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
ควรเพิ่มในการฝกปฏิบัติงานและการนําเสนอผลงานที่ได
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ขอวิพากษที่สําคัญที่ไดจากการสักถาม และการสังเกตในการฝกปฏิบัติการยอมผาและการนําเสนอ
รายงาน พบวา นักศึกษาไมมีความพรอมในการปฏิบัติ และการทํางานกลุมบางครั้งเกิดปญหา
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ควรมีการทบทวน/ใหความรู ความเขาใจในการฝกปฏิบัติการยอมผา และควรแบงหนาที่ในกลุมให
ชัดเจน

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ศึกษาดูงานการทอผา
สัปดาหที่สอน
ผูสอนเปนผูประสานงาน
การพิมพผา การยอมสี
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประสานงานกับคณะบริหาร เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยไกรรัช เทศมี
ลงชื่อ ...........................................................

วันที่รายงาน ...............................................

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยบุษกร สุทธิประภา
ลงชื่อ ...........................................................

วันที่รับรายงาน ...............................................

