
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ มคอ. ๕  
รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

รหัสวิชา ๔๐๓๑๑๐๗ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

โดย  
อาจารย์ ดร.นิภาศักดิ์  คงงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์
 
 



                                                                 ๑                                                     มคอ. ๕ 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ 
และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การ
วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา /หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

   แบบ มคอ ๕ 



                                                                 ๒                                                     มคอ. ๕ 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
                                  สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 
     ๔๐๓๑๑๐๖    ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                   (ชื่อภาษาไทย) 
                        General Biological  Laboratory  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
       ไม่มี 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 
ผู้สอน    อาจารย์ ดร.นิภาศักดิ์  คงงาม 
กลุ่มเรียน นักศึกษา หลักสูตร 4 ปี  วท.บ.คณิตศาสตร์ 

 
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๕.  สถานที่เรียน 

ห้อง ๒๙๔๑๗  อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 ๓                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ

สอน 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน ๒๕% 

บทที่ 1 สมบัติของสิ่งมีชีวิต 

 
3 3  

บทที่ 2 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต 3 3  

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ 3 3  
บทที่ 4 สารเคมีของสิ่งมีชีวิต 3 2  

บทที่ 5 เซลล์และเมแทบอลิซึม                  3 3  

บทที่ 6 พันธุศาสตร์ 3 3  

บทที่ 7 กลไกของวิวัฒนาการ 3 3  

บทที่ 8 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 3 3  
บทที่ 9 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช 
โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์  

 

3 3  

บทที่ 10 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 3 3  

๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี   ไม่มี ไม่มี 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน 
การแต่งกาย 
ความซื่อสัตย์ 

มี   

ความรู้ เนื้อหาตาม มคอ. ๓ หลัก
ชีววิทยา และบท
ปฏิบัติการ 
 

มี  ใช้การบรรยายเป็นหลักพร้อม
ภาพประกอบ ให้แบบฝึกหัดและท า
การทดลอง 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 
 

มี   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทดลองเป็นกลุ่ม 
การท ารายงานเป็นกลุ่ม 
 

มี  การรายงานหน้าชั้นเรียน และ
อภิปรายสรุปผล 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การค านวณ 
การน าเสนองาน 
การสืบค้นข้อมูล 
 

มี  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
งานกลุ่ม 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ควรให้แบบฝึกหัดนักศึกษาเพ่ิมเติม และควรให้ท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ตอบ
ค าถามได ้เน้นการเรียนการสอนแบบอภิปรายและตั้งค าถาม 
 

หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                    17  คน                                                              

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                    17   คน                                        

๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                             0    คน                              
                   



                                                                 ๕                                                     มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 
A 10 58.82 
B+ 1 5.88 
B 4 23.52 
C+ 1 5.88 
C 0 0 

 D+ 0 0 
D 1 5.88 
E - - 
I - - 

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
นักศึกษาไม่ส่งรายงานผลการทดลอง 0 คน ระดับคะแนนเป็น I และนักศึกษาไม่มีตัวตน ได้ คะแนน E 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี่  
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี ไมม่ ี
  
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 ตรวจสอบคะแนนรวม การวัดระดับโดยเจ้าหน้าที่
ประจ าภาควิชาก่อนน าส่งคณะวิทย์ฯ และมีการทวน
สอบโดยวาจากับคณาจารย์ในสาขาวิชา 

นักศึกษามีความรู้ในระดับที่ได้มาตรฐานสากล 

  
 



                                                                 ๖                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 

ห้องเรียนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอุปกรณ์ Projector 
ไม่มีประจ าห้อง 

ต้องเสียเวลาติดตั้ง 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร): คะแนน 4.78 
    ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารย์มีความรู้มาก  เป็นคนตลกท าให้นักศึกษาสนใจเนื้อหามาก สอนดี ให้นักศึกษาได้หัดเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง  เพ่ือความเข้าใจและมีการสอนอย่างเข้าใจเนื้อหาง่าย 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
  ควรจัดให้มีการท างานกลุ่มมากขึ้น เพ่ือแสดงความคิดวิเคราะห์จากนักศึกษา  
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
     ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ท าการทวนสอบโดยวาจากับอาจารย์ในสาขาวิชา 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
ท าให้มีการปรับตัวในการสอนเนื้อหาความรู้มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๗                                                     มคอ. ๕ 

 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา  
๑/๒๕๖๒  ทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในเทอมถัดไป 
 

 ก าลังด าเนินการ 

 
๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงแบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาคให้มีความสอดคล้องกับหน่วยเรียนและ
ความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
สอนแบบ active learning and problem 
based learning 

ด าเนินการเสร็จแล้วและ
แจกให้กับนักศึกษาที่

เรียนทุกภาคการศึกษา 

อาจารย์ ดร.นิภาศักดิ์ คง
งาม 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ิมการอภิปรายในห้องเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นักศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ 

 
 
ลงชื่อ:    _________________________________________ 
                          (อาจารย์ ดร.นิภาศักดิ์  คงงาม)                                                                                                
                         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                       วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม .พ.ศ. 2562 
 
เสนอประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา 
                 เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน  และพิจารณาแผนการปรับปรุงที่เสนอ 
 

อนุมัติโดย........................................................................ 

       (อาจารย์ ดร. เฉลา ส าราญดี) 

ประธานหลักสูตรวท.บ. (ชีววทิยา)  สาขาวิชา ชีววิทยา 


