
รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา           คณะครุศาสตร์ ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
                 1105201 จิตวทิยาและการแนะแนวส าหรับครู  
 
2. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อนรายวชิาน้ี (ถา้มี) 
     ไม่มี 
3. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (section) 

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา  เรืองแป้น 
 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวชิา 

     ภาคการศึกษาท่ี 1 / ปีการศึกษา 2556 
 
5. สถานทีเ่รียน 
     มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน จ านวน
ชัว่โมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ชัว่โมงท่ีได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่างจากแผนการ
สอน หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

1 1. ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ 
 

4 4  

2-3 2.  ทฤษฎีพฒันาการ 8 12 การน าเสนอของนกัศึกษาไม่สามารถควบคุม



 เวลาได ้
4 3. ความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล ธรรมชาติผูเ้รียน
และรูปแบบการเรียนรู้ 
 

4 4  

5 4. การเรียนรู้ 
 

4 4  

6-7 5. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม 
Behavioral   Approaches 
 

8 8  

8 สอบกลางภาค 4 4  
9-10 6. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม 

Cognitive  Approaches 
 

8 8  

11 7. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม 
Humanist Approaches 
 

4 4  

12-15 
 

8. ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการแนะแนว 
9. บริการศึกษาส ารวจ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
10. บริการสนเทศ  
11. บริการใหค้  าปรึกษา 
12. บริการจดัวางตวั
บุคคล 
13. บริการติดตามผล
ประเมินผล 

16 
 

12 เน้ือหาง่าย เขา้ใจไม่ยาก 
 

รวมจ านวนช่ัวโมงตลอดภาค
การศึกษา 

60 60  

 

 
 



2. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตาม 
แผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่ 
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 
   

 

3. ประสิทธิผลของวธีิสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็น
ทางจริยธรรม 
- การมีส่วนร่วมอภิปราย 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

/  การติดตามประเมินผล
รายบุคคล ท าไดย้าก การ
อภิปรายกลุ่ม มกัไม่ไดค้วามคิด
เห็น เน่ืองจาก นศ. ไม่เตรียมมา 

ความรู้ - บรรยาย  
- วเิคราะห์ อภิปราย  
- การท างานกลุ่ม  

การน าเสนอรายงาน  
- การท าใบงาน 

     -   คน้ควา้หาบทความ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
    -    เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

/ 
 

 ควรใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ช่วยเหลือกนัในการ
ท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทกัษะทางปัญญา - บรรยาย  
- วเิคราะห์ อภิปราย  
- การท างานกลุ่ม  

การน าเสนอรายงาน  
- การท าใบงาน 

    -    เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
    - การสะทอ้นแนวคิด
จากการประพฤติ 

/ 
 

 ควรใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ช่วยเหลือกนัในการ
ท างาน 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่มในการ
วเิคราะห์อภิปราย
กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม 
และรายบุคคล เช่น การ
คน้ควา้ทฤษฎีพฒันาการ  
ทฤษฎีการเรียนรู้  การ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
เป็นตน้ 
- การน าเสนอรายงาน 

/  - หากมีนกัศึกษาในกลุ่มไม่
รับผดิชอบ อาจเกิดการไม่
กระจายการท างาน ท าใหมี้
ความเหล่ือมล ้าในการท างาน 
และสร้างความไม่พอใจใหก้บั
นกัศึกษาในกลุ่ม อาจท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีนกั ควรให้
สมาชิกในกลุ่มมีการประเมิน
เพื่อนสมาชิกดว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตวัเลข การส่ือ 
สาร และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหศึ้กษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก 
website  
- น าเสนอโดยใชรู้ปแบบ
และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

/  เวลาไม่เพียงพอในการน าเสนอ 
ควรก าหนดเวลาในการน าเสนอ 

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 
     - 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

1. จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน                              44   คน 
2. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา         44   คน 
    (จ านวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่นในรายวชิาน้ี) 
3. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน (W)                                           0    คน 
 

4. การกระจายของระบบคะแนน (เกรด) 
การกระจายของระบบคะแนน (เกรด) 

เกรด  จ ำนวน  %  
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  จ ำนวน  %  
 

 

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
     ไม่มี 



6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
    6.1 ความคลาดเคลือ่นด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละหวัขอ้ อาจมากหรือนอ้ย 
กวา่ท่ีก าหนดไว ้

- เน่ืองจากมีการน าเสนอ ท่ีควบคุมเวลาไดย้าก 
 

    6.2 ความคลาดเคลือ่นด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
นกัศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรม ไม่สามารถ 
ท าไดทุ้กคน 

เพราะนกัศึกษามีจ านวนมากและโอกาสในการ
แสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนกัศึกษาแต่
ละคน ไม่เหมือนกนั 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
สอบถามความคิดเห็นนกัศึกษาในการพิจารณา
ผลการเรียนรายวชิา 

มีการเสนอใหป้รับคะแนนรายงานกลุ่มใหม้าก
ข้ึน 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

บางคร้ังไม่สามารถใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีมีใน
ชั้นเรียนไดเ้น่ืองจากระบบขดัขอ้ง 

ท าใหน้กัศึกษาอาจไม่เขา้ใจถ่องแท ้ 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 
 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 



    1.1 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          เวลาในการน าเสนอรายงานของนกัศึกษาไม่พอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมเวลาการสอนให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดได ้
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
          ควรเพิ่มชัว่โมงการน าเสนอรายงานกลุ่มมากข้ึน 
2. ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอืน่ 

    2.1 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธีิอืน่ 
          ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษา นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่การสอนท่ีมีการเสนอ
ผลการเรียนรู้ ท าใหไ้ดรั้บความรู้นอกหอ้งเรียนและกา้วทนัเทคโนโลยี และสามารถสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ตไดใ้นขณะเดียวกนั 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
          อาจารยผ์ูส้อนเห็นวา่ ยงัคงใหมี้การเสนอผลการเรียนรู้ดว้ยการหาขอ้มูลท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
และใหมี้การเสนอความคิดเห็นในห้องเรียน 
 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

นกัศึกษามีการท างานทั้งในหนา้กระดาษ 
และน าเสนองานโดยใชร้ะบบเทคโนโลยี 

เพิ่มระบบเทคโนโลยใีหน้กัศึกษาไดท้  างาน 

2. การด าเนินการอืน่ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
     ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่ง ใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด
ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 



3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 
ปรับรายงานให้เหมาะสมกบัช่วงเวลา สัปดาห์ท่ี 3  ระหวา่งการสอน 

หวัขอ้ ทฤษฎีพฒันาการ 
อาจารยผ์ูส้อน 

จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปปฏิบติัจริงใน
การศึกษาขอ้มูลนกัเรียนเป็น
รายบุคคลท่ีโรงเรียน 

สัปดาห์ท่ี 11  ระหวา่งการสอน 
หวัขอ้ บริการศึกษาส ารวจ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

อาจารยผ์ูส้อนติดต่อ 
ประสานงานโรงเรียน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
     - 
 
                                                ลงช่ือ  …………………………………..          

                                           ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์ตยา  เรืองแป้น 
                                                       อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                                                           วนัท่ี  6  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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