รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุ ศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1105201 จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
2. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อนและกลุ่มเรี ยน (section)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรื องแป้ น
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 / ปี การศึกษา 2556
5. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผนการ
สั ปดาห์ หัวข้ อการสอน
ชัว่ โมงตาม ชัว่ โมงที่ได้ สอน หากมีความแตกต่างเกิน 25%
แผนการ
สอนจริ ง
สอน
1
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
4
4
เรี ยนรู้
2-3

2. ทฤษฎีพฒั นาการ

8

12

การนาเสนอของนักศึกษาไม่สามารถควบคุม

เวลาได้
4

3. ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ธรรมชาติผเู้ รี ยน
และรู ปแบบการเรี ยนรู้

4

4

5

4. การเรี ยนรู้

4

4

6-7

5. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่ม
Behavioral Approaches

8

8

8
9-10

สอบกลางภาค
6. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่ม
Cognitive Approaches

4
8

4
8

11

7. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่ม
Humanist Approaches

4

4

12-15 8. ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการแนะแนว
9. บริ การศึกษาสารวจ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
10. บริ การสนเทศ
11. บริ การให้คาปรึ กษา
12. บริ การจัดวางตัว
บุคคล
13. บริ การติดตามผล
ประเมินผล
รวมจานวนชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา

16

12

60

60

เนื้อหาง่าย เข้าใจไม่ยาก

2. หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตาม นัยสาคัญของหัวข้ อทีส่ อนไม่
แผน (ถ้ ามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิ ทธิผล ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่ มี พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
คุณธรรม จริ ยธรรม -บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
การติดตามประเมินผล
/
รายบุคคล ทาได้ยาก การ
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
อภิปรายกลุ่ม มักไม่ได้ความคิด
ทางจริ ยธรรม
เห็น เนื่องจาก นศ. ไม่เตรี ยมมา
- การมีส่วนร่ วมอภิปราย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
ความรู้

- บรรยาย
- วิเคราะห์ อภิปราย
- การทางานกลุ่ม
การนาเสนอรายงาน
- การทาใบงาน
- ค้นคว้าหาบทความ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง

/

ควรให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ช่วยเหลือกันในการ
ทางาน

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิ ทธิผล
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่ มี
ทักษะทางปัญญา
- บรรยาย
/
- วิเคราะห์ อภิปราย
- การทางานกลุ่ม
การนาเสนอรายงาน
- การทาใบงาน
- เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
- การสะท้อนแนวคิด
จากการประพฤติ
ทักษะความสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
/
ระหว่างบุคคลและ วิเคราะห์อภิปราย
ความรับผิดชอบ
กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้าทฤษฎีพฒั นาการ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ การ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ
เป็ นต้น
- การนาเสนอรายงาน

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
ควรให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ช่วยเหลือกันในการ
ทางาน

- หากมีนกั ศึกษาในกลุ่มไม่
รับผิดชอบ อาจเกิดการไม่
กระจายการทางาน ทาให้มี
ความเหลื่อมล้ าในการทางาน
และสร้างความไม่พอใจให้กบั
นักศึกษาในกลุ่ม อาจทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนกั ควรให้
สมาชิกในกลุ่มมีการประเมิน
เพื่อนสมาชิกด้วยกัน

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิ ทธิผล
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่ มี
ทักษะการวิเคราะห์ - มอบหมายงานให้ศึกษา
/
เชิงตัวเลข การสื่ อ ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
สาร และการใช้
website
เทคโนโลยี
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบ
สารสนเทศ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
เวลาไม่เพียงพอในการนาเสนอ
ควรกาหนดเวลาในการนาเสนอ

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้ )
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระบบคะแนน (เกรด)

การกระจายของระบบคะแนน (เกรด)
เกรด
จำนวน
%
A
0
0.00
B+
15
34.09
B
20
45.45
C+
7
15.91
C
0
0.00
D
0
0.00
E
0
0.00
IF
2
4.55
เกรด
จำนวน
%

5. ปัจจัยทีท่ าให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มี

44 คน
44 คน
0 คน

6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ่ นด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรื อน้อย - เนื่องจากมีการนาเสนอ ที่ควบคุมเวลาได้ยาก
กว่าที่กาหนดไว้
6.2 ความคลาดเคลือ่ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
เพราะนักศึกษามีจานวนมากและโอกาสในการ
นักศึกษาเกี่ยวกับจริ ยธรรม ไม่สามารถ
แสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนักศึกษาแต่
ทาได้ทุกคน
ละคน ไม่เหมือนกัน
7. การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุ ปผล
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาในการพิจารณา มีการเสนอให้ปรับคะแนนรายงานกลุ่มให้มาก
ผลการเรี ยนรายวิชา
ขึ้น
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ ามี)
บางครั้งไม่สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือที่มีใน ทาให้นกั ศึกษาอาจไม่เข้าใจถ่องแท้
ชั้นเรี ยนได้เนื่ องจากระบบขัดข้อง
2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
-

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

1.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
เวลาในการนาเสนอรายงานของนักศึกษาไม่พอ จึงทาให้ไม่สามารถควบคุมเวลาการสอนให้
เป็ นไปตามแผนที่กาหนดได้
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
ควรเพิม่ ชัว่ โมงการนาเสนอรายงานกลุ่มมากขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญ จากการสอบถามนักศึกษา นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่าการสอนที่มีการเสนอ
ผลการเรี ยนรู้ ทาให้ได้รับความรู ้นอกห้องเรี ยนและก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถสื บค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์ เน็ตได้ในขณะเดียวกัน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
อาจารย์ผสู ้ อนเห็นว่า ยังคงให้มีการเสนอผลการเรี ยนรู้ดว้ ยการหาข้อมูลที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
และให้มีการเสนอความคิดเห็นในห้องเรี ยน

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
นักศึกษามีการทางานทั้งในหน้ากระดาษ
เพิ่มระบบเทคโนโลยีให้นกั ศึกษาได้ทางาน
และนาเสนองานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
2. การดาเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุน้ ให้เกิด
ความตั้งใจเรี ยน เชิญวิทยากรภายนอกมานาเสนอ

3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ปรับรายงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลา สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างการสอน อาจารย์ผสู้ อน
หัวข้อ ทฤษฎีพฒั นาการ
จัดให้นกั ศึกษาได้ไปปฏิบตั ิจริ งใน
สัปดาห์ที่ 11 ระหว่างการสอน อาจารย์ผสู ้ อนติดต่อ
การศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ น
หัวข้อ บริ การศึกษาสารวจ
ประสานงานโรงเรี ยน
รายบุคคลที่โรงเรี ยน
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลงชื่อ …………………………………..
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิตยา เรื องแป้ น
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

