การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1

คณะมนุษย8ศาสตร8และสังคมศาสตร8 ภาควิชาศิลปกรรม

หมวดที่ 1 ขGอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
2003212 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ
English for Designer
๒. รายวิชาที่ตGองเรียนกOอนรายวิชานี้ (ถGามี)
ไมWมี
๓. อาจารยUผูGรับผิดชอบ อาจารยUผูGสอนและกลุOมเรียน (section)
อาจารย8วรางคณา กรเลิศวานิช
๔. ภาคการศึกษา/ป^การศึกษาที่เป_ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นป\ที่ 3
๕. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

1

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขGอ
บทนำเกี่ยวกับรายวิชา
- แนะนำรายวิชา วัตถุประสงค8
Lesson 1
Mood & Tone of Design
Lesson 2
Style of Design
Lesson 3
Elements of Design & Principles of
Design
Lesson 4
Vocabulary of Design
- Fashion Design
- Communication Design
- Photography
- Motion Graphic
- Corporate Identity
- Product Design
- Package Design
Lesson 5
Epigram or Philosophy of Designer
Lesson 6
- Color of Pantone
Final Project
สอบปลายภาค
รวม

จำนวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จำนวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

3

3

3

3

3

3

9

9

9

9

9

9

9

9

6
3
48

6
3
48

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตOางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตOาง
เกิน ๒๕%
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2. หัวขGอที่สอนไมOครอบคลุมตามแผน
หัวขGอที่สอนไมOครอบคลุม
ตามแผน (ถGามี)
-

นัยสำคัญของหัวขGอที่สอน
ไมOครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทำใหGเกิดผลการเรียนตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปlญหาของการใชG
ประสิทธิผล
ผลการเรียนรูG
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
วิธีสอน (ถGามี)
พรGอมขGอเสนอแนะ
ในการแกGไข
มี

คุณธรรม จริยธรรม

- อภิปราย การทำงานรายบุคคล
- มอบหมายงานใหzนักศึกษาศึกษานอก
ชั้นเรียนดzวยตนเอง (Self-study)

/

ความรูz

- บรรยาย อภิปราย การทำงานรายบุคคล
และกิจกรรมกลุWมใน
ชั้นเรียน ใชzตัวอยWางและแบบฝ€กหัดใน
บทเรียน เป•นแนวทาง โดยเนzนผูzเรียน
เป•นศูนย8กลาง

/

ทักษะทางป†ญญา

- การมอบหมายใหzนักศึกษาทำกิจกรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุWม เพื่อฝ€กการคิด
วิเคราะห8และแกzไขป†ญหา
- การสะทzอนแนวคิดจากพฤติกรรม

/

ทักษะความสัมพันธ8 - จัดกิจกรรมกลุWมในการวิเคราะห8 แกzไข
ระหวWางบุคคลและ ป†ญหา
ความรับผิดชอบ
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุWม
- การนำเสนองาน

/

ไมOมี

ผูzเรียนบางสWวนมีความรูz
พื้นฐานนzอย จึงไมW
สามารถเขzาใจ
เนื้อหาวิชาไดz แกzไขโดย
ผูzสอนไดzมอบ
หมายงานพิเศษเป•น
รายบุคคล เพื่อใหzเขzาใจ
บทเรียนดีขึ้น
ผูzเรียนมักจะหลีกเลี่ยง
การคิดหาคำตอบดzวย
ตนเอง แกzไขโดยผูzสอน
เรียกใหzตอบคำถามเป•น
รายบุคคล
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ทักษะการใชzเทคโน- - มอบหมายใหzผูzเรียนศึกษาคzนควzาเพิ่มเติม
โลยีสารสนเทศ
ดzวยตนเองจากตำราและแหลWงขzอมูลในระบบ
อินเตอร8เน็ต

/

ศิลปะและการ
สรzางสรรค8

/

- มอบหมายและฝ€กใหzผูzเรียนใชzกระบวนการ
ทางความคิดสรzางสรรค8 กับงานที่มอบ
หมายตามบทเรียนทั้งในชั้นเรียน และงาน
นอกเวลาเรียน

ผูzเรียนบางคนคzนควzา
จากแหลWงขzอมูลที่ไมWนWา
เชื่อถือหรือมีขzอผิดพลาด
ทำใหzเขzาใจบทเรียน
คลาดเคลื่อนไป แกzไข
โดยแนะนำแหลWง
คzนควzาที่นWาเชื่อถือ และ
ควรตรวจทานขzอมูลที่
ศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น
นักศึกษาบางคนยังขาด
ในเรื่องของความคิด
สรzางสรรค8และการ
แสดงออกในชิ้นงาน
แกzไขโดย
แนะนำขั้นตอนในการ
วาง Concept ที่มีตWอ
ผลงานอยWางเป•นระบบ
เพื่อผูzเรียนเขzาใจงWายขึ้น

4. ขGอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไมWมี

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กลุOม 1 มี 15 คน รวม 15 คน
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูOเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 15 คน
3. จำนวนนักศึกษาที่ยกเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C

จำนวน

คิดเปoนรGอยละ

6
2
1
4
2

40.00
13.33
6.67
26.67
13.33
4

D+
D
F
ไมOสมบูรณU (I)
ผOาน (S)
ตก (E)
ยกเลิก (W)

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0

-

0

0.00

5. ปlจจัยที่ทำใหGระดับคะแนนผิดปกติ (ถGามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวGในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดGานกำหนดเวลาประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชzในแตWละหัวขzออาจมากหรือนzอยกวWาที่
- เนื่องจากมีการปฏิบัติงาน การนำเสนอที่อาจควบคุม
กำหนด
เวลาไดzยาก
- เนื้อหาของบางบทเรียนมีมากทำใหzใชzเวลาเกิน
กวWาที่ระบุในแผนการสอน
6.2 ความคลาดเคลื่อนดGานวิธีการประเมินผลการเรียนรูG
ความคลาดเคลื่อน
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมWสามารถทำไดzทุกคน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมพิจารณารWวมกับอาจารย8ผูzสอนในรายวิชาเดียวกัน

เหตุผล
เพราะโอกาสในการมีคุณธรรมของนักศึกษา
แตWละคนไมWเหมือนกัน

สรุปผล
มีการเสนอใหzปรับคะแนนเนื้อหาของผลงาน
สรzางสรรค8ใหzสอดคลzองกัน
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หมวดที่ 4 ปlญหาและผลกระทบตOอการดำเนินการ
1.ประเด็นดGานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปlญหาในการใชGแหลOงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถGามี)
ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย ที่สอดคลzองกับหัวขzอ
ทำใหzนักศึกษาอาจไมWเขzาใจอยWางถWองแทzในบางหัวขzอ
แผนการสอนใหzนักศึกษาไดzสัมผัส และทดลองปฏิบัตจิ ริง
ของบทเรียน
2. ประเด็นดGานการบริหารและองคUกร
ปlญหาดGานการบริหารและองคUกร (ถGามี)
-

ผลกระทบตOอผลการเรียนรูGของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขGอวิพากษUที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยUผูGสอนตOอผลการประเมินตามขGอ 1.1
ปรับสื่อการเรียนการสอนใหzสอดคลzองกับเนื้อหา งWายตWอการเขzาใจ และกzาวทันตามสถานการณ8ป†จจุบัน

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
2.1. ขGอวิพากษUที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ขzอวิพากษ8ที่สำคัญ จากการสอบถามนักศึกษาพบวWา การสอนที่มีการใชzสื่อการสอน การปฏิบัติจริง
รวมถึงการมีอุปกรณ8ที่ใชzในการเรียนการสอนรองรับ ทำใหzเกิดทักษะในสิ่งที่เรียนไดzดียิ่งขึ้น
2.2 ความเห็นของอาจารยUผูGสอนตOอผลการประเมินตามขGอ 2.1
อาจารย8ผูzสอนเห็นวWา การใหzนักศึกษาไดzทดลองปฏิบัติจริงในชั้นเรียน รวมถึงการใชzอุปกรณ8ตWางๆ อยWางครอบคลุม
เนื้อหาการสอนและสภาพหzองเรียนที่เอื้ออำนวย จะทำใหzผูzเรียนเขzาใจบทเรียนไดzรวดเร็ว และมากขึ้น
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความกGาวหนGาของการปรับปรุงการเรียนการสอนที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผOานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดำเนินการ
ป^การศึกษาที่ผOานมา
เนื้อหาบางสWวนของตำราหลักที่ใชzยากเกินกวWาพื้น
เพิ่มเติมเนื้อหาการสอน และเนzนทักษะการปฏิบัติมาก
ฐานความรูzของนักศึกษา ผูzสอนไดzพยายามคzนควzา
ขึ้น
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อชWวยใหzนักศึกษาเขzาใจไดzงWายขึ้น
2.การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการเรียนการสอน เพิ่มสื่อการเรียนการสอน เพิ่มตัวอยWางใหzนักศึกษาไดzคzนควzาและปฏิบัตมิ ากขึ้น จัดการ
นำเสนอหนzาชั้นเรียน กระตุzนใหzเกิดความตั้งใจเรียน และสรzางกิจกรรมในหzองเรียนที่ทำใหzผูzเรียนสนใจและเรียนรูz
ในเรื่องของการทำงานดzวยคอมพิวเตอร8มากขึ้น
3. ขGอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา / ป^การศึกษาตOอไป
ขGอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลGวเสร็จ
ผูGรับผิดชอบ
4. ขGอเสนอแนะของอาจารยUผูGรับผิดชอบรายวิชา ตOออาจารยUผูGรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหzนักศึกษาไดzเขzาถึงเนื้อหาสาระของรายละเอียดวิชาโดยเพิ่มการปฏิบัติใหzไดzมากที่สุด จัดการสอนชดเชย
ตามเห็นสมควรเพื่อใหzครอบคลุมตามเนื่อหาที่เรียน

ชื่ออาจารยUผูGรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ ...........................................................
(วรางคณา กรเลิศวานิช)

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

ชื่ออาจารยUผูGรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ...........................................................
(นิศากร เพ็ญสมบูรณU)

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