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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา1

2033312 ถายภาพสรางสรรค
(Photography Creativity)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)1
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผสู อนและกลุมเรียน (Section)1
อาจารยปณณธร สมสรวย / หมูเรียนที่ 1 (รุน 61/24)
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา1
221/2563
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ ฯ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

จน.ชม. แผนการสอน

จน.ชม.ที่ไดสอนจริง

บทที่ 1: การใชงานกลองถายภาพ และ
ความคิดสรางสรรค
- แนะนําหลักสูตรขอบขายของเนื้อหา
- แหลงคนควา เอกสารประกอบการ
สอน
บทที่ 2: พื้นฐานการถายภาพ
- ประวัติศาสตรการถายภาพ
- แนะนําการใชงานกลองถายภาพ
อุปกรณ ที่จําเปนสําหรับถายภาพ
- อธิบายพื้นฐานการถายภาพ
สรางสรรค
บทที่ 3: การถายภาพ Dramatic
Photography
- อธิบายพื้นฐานการถายภาพ
Dramatic Photography
- ฝกปฏิบัติการถายภาพ Dramatic
Photography
บทที่ 4: การถายภาพ Concept
“Cenematic Photography”
- อธิบายพื้นฐานการถายภาพ
Cenematic Photography
- ฝกปฏิบัติการถายภาพ Cenematic
Photography
บทที่ 5: การถายภาพ Rythm
Photography
- อธิบายพื้นฐานการถายภาพ Rythm
Photography
- ฝกปฏิบัติการถายภาพ Rythm
Photography
บทที่ 6: การถายภาพ Live Party
- อธิบายพื้นฐานการถายภาพ Live
Party
- ฝกปฏิบัติการถายภาพ Live Party
บทที่ 7: การถายภาพ Panorama
Photography
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ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25 %

เนื้อหาของบทเรียนมีมากและ
การทํากิจกรรมกลุมใชเวลาเกิน
กวาที่ระบุในแผนการสอนจึงได
สอนชดเชยใหแกผูเรียน

3
- อธิบายพื้นฐานการถายภาพ
Panorama Photography
- ฝกปฏิบัติการถายภาพ Panorama
Photography
บทที่ 8: การถายภาพ Concept
Photography
- อธิบายพื้นฐานการถายภาพ
Concept Photography
- ฝกปฏิบัติการถายภาพ Concept
Photography
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน (ถามี)
-

4

4

นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
ไมครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปญหาของการใช
ประสิ
ท
ธิ
ผ
ล
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
วิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะใน
การแกไข
มี

คุณธรรม จริยธรรม

-อภิปราย การทํางานรายบุคคลและกิจกรรม
กลุม
-มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษานอกชั้น
เรียนดวยตนเอง (Self-study) เชน การ
ถายภาพบุคคล

/

ความรู

-บรรยาย อภิปราย การทํางานรายบุคคลและ
กิจกรรมกลุมในชั้นเรียน ใชตัวอยางและ
แบบฝกหัดในบทเรียนเปนแนวทาง โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง

/

ไมมี

ผูเรียนบางสวนมีความรู
พื้นฐานนอย จึงไม
สามารถเขาใจ
เนื้อหาวิชาได แกไขโดย
ผูสอนไดมอบหมายงาน
พิเศษเปนรายบุคคล
เพื่อใหเขาใจบทเรียนดี
ขึ้น

4
ทักษะทางปญญา

-การมอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม เพื่อฝกการคิด
วิเคราะหและแกไขปญหา
-การสะทอนแนวคิดจากพฤติกรรม

/

ทักษะความสัมพันธ -จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห แกไข
ระหวางบุคคลและ ปญหา
ความรับผิดชอบ
-มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม เชน
การถายภาพบุคคลในชั้นเรียน
-การนําเสนองาน
ทักษะการใช
มอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม
เทคโนโลยี
ดวยตนเองจากตําราและแหลงขอมูลในระบบ
สารสนเทศ
อินเตอรเน็ต

/

ศิลปะและการ
สรางสรรค

/

มอบหมายและฝกใหผูเรียนใชกระบวนการ
ทางความคิดสรางสรรค กับงานที่มอบหมาย
ตามบทเรียนทั้งในชั้นเรียน และงานนอกเวลา
เรียน

/

ผูเรียนมักจะหลีกเลี่ยง
การคิดหาคําตอบดวย
ตนเอง แกไขโดยผูสอน
เรียกใหตอบคําถามเปน
รายบุคคล

ผูเรียนบางคนคนควา
จากแหลงขอมูลที่ไม
นาเชื่อถือหรือมี
ขอผิดพลาด
ทําใหเขาใจบทเรียน
คลาดเคลื่อนไป แกไข
โดยแนะนําแหลงคนควา
ที่นาเชื่อถือ และควร
ตรวจทานขอมูลที่ศึกษา
เพิ่มเติมมากขึ้น
นักศึกษาบางคนยังขาด
ในเรื่องของความคิด
สรางสรรคและการ
แสดงออกในชิ้นงาน
แกไขโดยแนะนําขั้นตอน
ในการวาง Concept ที่
มีตอผลงานอยางเปน
ระบบเพื่อผูเรียนเขาใจ
งายขึ้น

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A

จํานวน
5

12 คน
12 คน
- คน
คิดเปนรอยละ
41.67

5
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (S)
ตก (E)
ยกเลิก (W)

3
2
1
1
-

25.00
16.67
8.33
8.33
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขออาจมากหรือนอยกวาที่
- เนื่องจากมีการปฏิบัติงาน การนําเสนอที่อาจควบคุม
กําหนด
เวลาไดยาก
- เนื้อหาของบางบทเรียนมีมากทําใหใชเวลาเกินกวาที่
ระบุในแผนการสอน
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา เพราะโอกาสในการมีคุณธรรมของนักศึกษาแตละคนไม
เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมสามารถทําไดทุกคน
เหมือนกัน

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
-

สรุปผล
-

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1.ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
การเรียนการสอน (ถามี)

ผลกระทบ
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ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย ที่สอดคลองกับหัวขอแผนการ
สอนใหนักศึกษาไดสัมผัส และทดลองปฏิบัติจริง
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
-

ทําใหนักศึกษาอาจไมเขาใจอยางถองแทในบางหัวขอ
ของบทเรียน
ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผสู อนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
ปรับสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา งายตอการเขาใจ และกาวทันตามสถานการณปจจุบัน

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
2.1. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่นื
ขอวิพากษที่สําคัญ จากการสอบถามนักศึกษาพบวา การสอนที่มีการใชสื่อการสอน การปฏิบัติจริง
รวมถึงการมีอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนรองรับ ทําใหเกิดทักษะในสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
อาจารยผูสอนเห็นวา การใหนักศึกษาไดทดลองปฏิบัติจริงในชั้นเรียน รวมถึงการใชอุปกรณตางๆ อยางครอบคลุม
เนื้อหาการสอนและสภาพหองเรียนที่เอื้ออํานวย จะทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดรวดเร็ว และมากขึ้น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
เนื้อหาบางสวนของตําราหลักที่ใชยากเกินกวาพื้น
เพิ่มเติมเนื้อหาการสอน และเนนทักษะการปฏิบัติมาก
ฐานความรูของนักศึกษา ผูสอนไดพยายามคนควา
ขึ้น
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อชวยใหนักศึกษาเขาใจเทคนิค
วิธีการการถายภาพใหมากขึ้น
2.การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการเรียนการสอน เพิ่มสื่อการเรียนการสอน เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาไดคนควาและปฏิบัติมากขึ้น จัดการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน และสรางกิจกรรมในหองเรียนที่ทําใหผูเรียนสนใจและเรียนรู
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ในเรื่องของการถายภาพในสตูดิโอมากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
-

ผูรับผิดชอบ
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดเขาถึงเนื้อหาสาระของรายละเอียดวิชาโดยเพิ่มการปฏิบัติใหไดมากที่สุด
ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ ...........................................................

…………………………………………………….
วันที่รายงาน ...............................................

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ...........................................................

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

