รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สาขาจิตวิทยา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ ศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1105202 จิตวิทยาสาหรับครู
2. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ สู อนและกลุ่มเรียน (section)
1. อาจารย์ฟารี ดา สามะอาลี
2. อาจารย์จนั จลี ถนอมลิขิตวงศ์
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี 5 ปี สาขาการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาจิตวิทยา
5. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

สั ปดาห์

หัวข้ อการสอน

1

บทที่1. ความเข้ าใจเกีย่ วกับการเรี ยนรู้
- ความหมายของการเรี ยนรู้
- การเรี ยนรู ้กบั พฤติกรรม
- ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้
- การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้
- การวัดการเรี ยนรู้

2-3

บทที่2. ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
- ความหมายพัฒนาการ
- ความแตกต่างของพัฒนาการกับการ
เจริ ญเติบโต - หลักพัฒนาการ
- ทฤษฎีพฒั นาการของ Freud
- ทฤษฎีพฒั นาการของGesell
- ทฤษฎีพฒั นาการของ Erikson
- ทฤษฎีพฒั นาการของ Piaget
- ทฤษฎีพฒั นาการของ Kohlberg
- ทฤษฎีพฒั นาการของHavighurst
บทที่3. ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ธรรมชาติผ้ เู รียนและรู ปแบบการเรี ยนรู้

4

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอน
ชัว่ โมงตาม ชัว่ โมงที่ได้ จริ งต่างจากแผนการสอน
แผนกาสอน สอนจริ ง หากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
3
3

6

6

3

3

สั ปดาห์
5-6

7

8
9

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนกาสอน

จานวน
ชั่วโมงทีไ่ ด้
สอนจริง

บทที่ 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่ม Behavioral

6

6

Approaches
- Pavlov’s Classical Conditioning
- Watson
- Guthrie ’s Continguous Conditioning
- Thorndike ’ s Connectionism
- Hull ’ s Systematic Behavior Theory
- Skinner’s Operant Conditioning
บทที่ 5. ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่ม Cognitive
Approaches
- Gestalt’s Theory การเรี ยนรู้ของ
Max Wertheimer
- Gestalt’s Theory การเรี ยนรู้ของ
Wolfgang Kohler
- Gestalt’s Theory การเรี ยนรู้ของ Kurt
Lewin - Tolman’s sign Learning

6

6

3

3

6

6

หัวข้ อการสอน

สอบกลางภาค
บทที่ 6. ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่ม Humanist
Approaches
Maslow ’s Hierarchy of Needs
10-11 บทที่ 7. ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการแนะแนว
- ความหมาย
- ความสาคัญและประโยชน์
- หลักการ - ปรัชญา
- บริ การแนะแนว 5 บริ การ

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอน
จริงต่ างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%
การนาเสนอของ
นักศึกษาไม่สามารถ
ควบคุมเวลาได้

นักศึกษาไม่มีความรู ้
พื้นฐานทางการสื บค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

- ขอบข่ายของการแนะแนว
สั ปดาห์
12

หัวข้ อการสอน

บทที่ 8. บริการศึกษาสารวจนักเรียนเป็ น
รายบุคคล
- ความหมาย
- ความสาคัญและประโยชน์
- หลักการรวบรวมข้อมูล
- เทคนิคและเครื่ องมือทางจิตวิทยา
และการแนะแนว
13 บทที่ 9. บริการสนเทศ
- ความหมาย
- ความสาคัญและประโยชน์
- หลักการจัดบริ การสนเทศ
- กลวิธีการให้ขอ้ สนเทศ
- รู ปแบบวิธีการให้ขอ้ สนเทศ
14-15 บทที่ 10. บริการให้ คาปรึกษา
- ความหมาย
- ความสาคัญและประโยชน์
- หลักการให้คาปรึ กษา
- รู ปแบบการให้คาปรึ กษา
- กระบวนการให้คาปรึ กษา
- กลวิธีการให้คาปรึ กษา
- จรรยาบรรณผูใ้ ห้คาปรึ กษา
รวมจานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนกาสอน

จานวน
ชั่วโมงทีไ่ ด้
สอนจริง

3

3

3

3

การนาเสนอของ
นักศึกษาไม่สามารถ
ควบคุมเวลาได้

6

6

การนาเสนอของ
นักศึกษาไม่สามารถ
ควบคุมเวลาได้

90

90

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

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอน
จริงต่ างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%
การนาเสนอของ
นักศึกษาไม่สามารถ
ควบคุมเวลาได้และไม่
กล้าแสดงออก

แนวทางชดเชย

3. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิ ทธิผล
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม -บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
/
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ทางจริ ยธรรม
- การมีส่วนร่ วมอภิปราย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
ความรู้
- บรรยาย
/
- วิเคราะห์ อภิปราย แสดง
ความคิดเห็นจากกรณี
ตัวอย่าง
- การทางานกลุ่มสื บค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การนาเสนอรายงาน
- การทาใบงาน
- เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ทักษะทางปัญญา - บรรยาย - วิเคราะห์
/
อภิปราย แสดงความ
คิดเห็นจากกรณี ตวั อย่าง
- การทางานกลุ่มสื บค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การนาเสนอรายงาน
- การทาใบงาน
- เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
- การสะท้อนแนวคิด
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
การติดตามประเมินผล
รายบุคคลทาได้ยาก
การอภิปรายกลุ่ม มักไม่ได้
ความคิดเห็น เนื่องจากนักศึกษา
ไม่กล้าแสดงออก
นักศึกษาไม่มีความรู้พ้นื ฐาน
ทางด้านการสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ตจึงทาให้ใช้เวลามาก
ในการทางานเพื่อเสนอผลการ
เรี ยนรู้

นักศึกษาไม่กล้าแสดงออกใน
การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ร่ วมกัน

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
ระหว่างบุคคลและ วิเคราะห์อภิปราย
ความรับผิดชอบ
กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้าทฤษฎีพฒั นาการ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ การ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ
เป็ นต้น
- การนาเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห์ - มอบหมายงานให้ศึกษา
เชิงตัวเลข การสื่ อ ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
สาร และการใช้
website สื่ อการสอน Web
เทคโนโลยี
blog ของผูส้ อน
สารสนเทศ
-นาเสนอผลการศึกษาโดย
เน้นการอ้างอิง จาก
แหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประสิ ทธิผล ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
มี ไม่ มี พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
/

/

- หากมีนกั ศึกษาในกลุ่มไม่
รับผิดชอบ อาจเกิดการไม่
กระจายการทางาน ทาให้มี
ความเหลื่อมล้ าในการทางาน
และสร้างความไม่พอใจให้กบั
นักศึกษาในกลุ่ม อาจทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนกั ควรให้
สมาชิกในกลุ่มมีการประเมิน
เพื่อนสมาชิกด้วยกันหลังจาก
เสร็ จสิ้ นการทางาน
-เวลาไม่เพียงพอในการนาเสนอ
ควรกาหนดเวลาในการนาเสนอ
-การใช้ภาษาในการนาเสนอผล
การศึกษายังไม่ชดั เจน

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
ควรมีการอบรมให้นกั ศึกษาได้มีความรู้พ้นื ฐานในการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยน
การสอน และฝึ กพัฒนานักศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกมากยิง่ ขึ้น

หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
กลุ่มที่ 1 (อ.ฟารี ดา สามะอาลี)
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษา
ในรายวิชานี้)
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ไม่ผา่ น (U)
ถอน (W)

25 คน
25 คน (จานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
- คน

จานวน
9
9

คิดเป็ นร้อยละ
36
9.09

4

16

3
0

12
0

0

0

กลุ่มที่ 2 (อ.จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์)
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษา
ในรายวิชานี้)
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

22 คน
22 คน (จานวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
- คน

ระดับคะแนน
จานวน
A
0
B+
2
B
11
C+
8
C
1
D+
0
D
0
E
0
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ไม่ผา่ น (U)
ถอน (W)
5. ปัจจัยทีท่ าให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มี

คิดเป็ นร้อยละ
0
9.09
50.00
36
4.55
0
0
0
-

6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ่ นด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรื อน้อย
กว่าที่กาหนดไว้

เหตุผล
- เนื่องจากมีการนาเสนอ ที่ควบคุมเวลาได้ยาก
- เนื่ องจากต้องปรับปรุ งงานที่นาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน

6.2 ความคลาดเคลือ่ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลือ่ น
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาเกี่ยวกับจริ ยธรรม ไม่สามารถ
ทาได้ทุกคน

เหตุผล
เพราะนักศึกษามีจานวนมากและโอกาสในการ
แสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนักศึกษาแต่ละ
คน ไม่เหมือนกัน

7. การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุ ปผล
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาในการพิจารณาผล -มีการเสนอให้ปรับคะแนนรายงานกลุ่มให้มากขึ้น
การเรี ยนรายวิชา
-มีการเสนอให้เพิม่ คะแนนเก็บให้มากกว่าเดิม

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ ามี)
บางครั้งไม่สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือที่มีใน
ชั้นเรี ยนได้เนื่ องจากระบบขัดข้อง
2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร

ผลกระทบ
ทาให้นกั ศึกษาอาจไม่เข้าใจถ่องแท้

ปัญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
-

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
เวลาในการนาเสนอรายงานของนักศึกษาไม่พอ จึงทาให้ไม่สามารถควบคุมเวลาการสอนให้
เป็ นไปตามแผนที่กาหนดได้
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
ควรเพิ่มชัว่ โมงการนาเสนอรายงานกลุ่มมากขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญ จากการสอบถามนักศึกษา นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่าการสอนที่มีการเสนอ
ผลการเรี ยนรู้ดว้ ยการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตหรื อ Web blogหรื อศึกษานอกสถานที่ ทาให้
ได้รับความรู ้นอกห้องเรี ยนและก้าวทันเทคโนโลยี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
อาจารย์ผสู ้ อนเห็นว่า ยังคงให้มีการเสนอผลการเรี ยนรู้ดว้ ยการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
หรื อWeb blogทาให้ได้ขอ้ มูลที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และให้มีการกล้าแสดงออกเสนอความคิดเห็นใน
ห้องเรี ยน
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
นักศึกษามีการทางานในหน้ากระดาษ
ต้องการให้ทางานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
2. การดาเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา

ผลการดาเนินการ
เพิ่มระบบเทคโนโลยีให้นกั ศึกษาได้ทางาน

ปรับวิธีการสอน เพิม่ ตัวอย่างและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้ามากขึ้น จัด
อภิปรายกลุ่มย่อย กระตุน้ ให้เกิดความตั้งใจเรี ยน
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
ห้องเรี ยนอย่างหลากหลายมากขึ้น
และฝึ กปฏิบตั ิจริ งเพื่อสามารถ
ประยุกต์ความรู้ที่เรี ยนได้
ปรับรายงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
สัปดาห์ที่ 7
ระหว่างการสอน
หัวข้อ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่ม
Cognitive Approaches
ตลอดภาคเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผสู้ อน

อาจารย์ผสู้ อน

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลงชื่อ …ฟารี ดา สามะอาลี……
(นางฟารี ดา สามะอาลี)
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
วันที่……เดือน…..พ.ศ………..

