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แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆวา ไดดำเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนท่ีวางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 
และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จำนวน
นักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก การ
วิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา /หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมท้ังการสำรวจ
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา 
 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้ 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

   แบบ มคอ ๕ 
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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                                  ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  
                                  สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ๔๐๓๔๙๐๕     สถิติทางชีววิทยา                         (ชื่อภาษาไทย) 
                         Statistics for Biology                 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 
    ไมมี 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
ผูสอน    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส 
กลุมเรียน นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. ชั้นปท่ี ๓ 

๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 

๕.  สถานท่ีเรียน 

หอง ๒๙๔๑๕  อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร 
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หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จำนวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จำนวน
ช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

บทท่ี 1: บทนำและสถิติเชิงพรรณา 
1.1 บทนำ 
1.2 ความหมายของสถิติ 
1.3 นิยามของศัพท 
1.4 ความสำคัญและประโยชนของสถิติ
ตอวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1.5 ตัวอยางการวิจัยซ่ึงตองอาศัยวิธีการ
ทางสถิติ 
1.6 ระเบียบวิธีทางสถิติ 
1.7 คากลาง และคากระจายของขอมูล 
1.8 การวัดตำแหนงท่ีของขอมูล 
1.9 แผนภาพลำตนและใบ และ 
Boxplot 
1.10 สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 
1.11 การประมวลผลขอมูล 
1.12 คุณสมบัติบางอยางของคาเฉลี่ย
เลขคณิต 

1.13 คุณสมบัติบางอยางของคาความ
แปรปรวนและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ขอมูล 

3 2  

บทท่ี 2: หลักการเบ้ืองตนของทฤษฏี
ความนาจะเปน 
2.1 คำนำ และนิยามของศัพท 
2.2 การหาคาความนาจะเปน 
2.3 ทฤษฏีเซตพ้ืนฐาน 
2.4 คุณสมบัติเบื้องตนของความนาจะ
เปน 

3 3  
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2.5 การจัดลำดับ และการจัดกลุม 
2.6 การคำนวณความนาจะเปนของ
เหตุการณบางอยาง 

2.7 การแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม 

บทท่ี 3: การแจกแจงของคาท่ีไดจาก
ตัวอยาง (การแจกแจงของตัวสถิติ) 
3.1 คำนำ และนิยามของศัพท 
3.2 การแจกแจงคาเฉลี่ยตัวอยาง 
3.3 การแจกแจงผลตางค่ำเฉลี่ยตัวอยาง 
3.4 การแจกแจงคาสัดสวนตัวอยาง 
3.5  การแจกแจงผลตางคาสัดสวน
ตัวอยาง 
3.6 การแจกแจงคาความแปรปรวน
ตัวอยาง 

3.7 การแจกแจงอัตราสวนคาความ
แปรปรวนตัวอยาง 

3 3  

บทท่ี 4: การประมาณคา 
4.1 คำนำ และนิยามของศัพท 
4.2 อันตรภาคแหงความเชื่อม่ันสำหรับ
คาเฉลี่ยหนึ่งของประชากร 
4.3 อันตรภาคแหงความเชื่อม่ันสำหรับ
ผลตางคาเฉลี่ยสองประชากร 
4.4 อันตรภาคแหงความเชื่อม่ันกรณี
ขอมูลท่ีสุมมา 2 กลุมไมเปนอิสระตอกัน 
4.5 อันตรภาคแหงความเชื่อม่ันสำหรับ
สัดสวนหนึ่งประชากร 
4.6 อันตรภาคแหงความเชื่อม่ันสำหรับ
ผลตางของสัดสวนสองประชากร 
4.7อันตรภาคแหงความเชื่อม่ันสำหรับ
คาความแปรปรวนหนึ่งประชากร 
4.8 อันตรภาคแหงความเชื่อม่ันสำหรับ
อัตราสวนคาความแปรปรวนสอง
ประชากร 

4.9 การคำนวณขนาดตัวอยางเบื้องตน

3 3  
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บทท่ี 5: การทดสองสมมติฐาน 
5.1 คำนำ และนิยามของศัพท 
5.2 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
คาเฉลี่ยหนึ่งประชากร 
5.3 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ผลตางของคาเฉลี่ยสองประชากร 
5.4 การเปรียบเทียบขอมูลเปนคู หรือ
กรณีตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 
5.5 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
สัดสวนหนึ่งประชากร 
5.6 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ผลตางของสัดสวนสองประชากร 
5.7 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความ
แปรปรวนของหนึ่งประชากร 

5.8 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
อัตราสวนของความแปรปรวนสอง
ประชากร 

3 3  

บทท่ี 6: การวิเคราะหความแปรปรวน 
6.1 คำนำ และนิยามของศัพท 
6.2 แผนแบบ Complete 
Randomized (CRD) 
6.3 แผนแบบ Randomized 
Completely Block (RCBD) 
6.4 อ่ืน ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
วิเคราะหความแปรปรวน 

 

3   

บทท่ี 7: การถอยถอยเชิงเสน และ
สหสัมพันธ 
7.1 คำนำและนิยามของคำศัพท 
7.2 รูปแบบของการถดถอยเชิงเสน 
(The Regression Model) 
7.3 สมการของความถดถอยท่ีคำนวณได
จากตัวอยาง 
7.4 การประเมินสมการถดถอย 
7.5 รูปแบบสหสัมพันธ 

3 2  



                                                                 ๖                                                     มคอ. ๕ 

7.6 ขอพึงระมัดระวังบางอยาง 

บทท่ี 8: การแจกแจงแบบไคกำลังสอง 
และการวิเคราะหขอมูลจำนวนนับ 
8.1 คำนำ และนิยามคำศัพท 
8.2 คุณสมบัติทางคณิตศาสตรของการ
แจกแจงแบบไคกำลังสอง 
8.3 การทดสอบภาวะสารูปสนิดดี (Test 
of Goodness of Fit) 
8.4 การทดสอบความเปนอิสระ (Test 
of Independent) 
8.5 การทดสอบความเหมือน (Test of 
Homogeneity) 

3 3  

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสำคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 
นัยสำคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมมี ไมมี ไมมี 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม การเขาชั้นเรียน 
การแตงกาย 
ความซ่ือสัตย 

มี   

ความรู ความรูเนื้อหา ๘ บท 
ความเขาใจและการ
นำไปใช 
 

มี   

ทักษะทางปญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
 

มี   
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทำงานรวมกันเปนกลุม 
ความรับผิดชอบการสงงาน
และแบบฝกหัดทายบท 
 
 
 

มี   

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การคำนวณ 
การสืบคนขอมูล 
การนำเสนองาน 
 
 
 

มี   

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ควรเพ่ิมแบบฝกหัดและเฉลยแบบฝกหัดเพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                           13     คน                                                                              

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                           13     คน                        

๓. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                   ๐       คน                    
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รอยละ 

A - - 
B+ 5 38.46 
B 7 53.84 
C+ - - 
C - - 

 D+ - - 
D - - 
E - - 
I 1 7.69 

ผาน (P, S)   

ไมผาน  (U)    
 

๕. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
ติด I หนึ่งคนเนื่องจากไมสงแบบฝกหัด 
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคล่ือนดานกำหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 
  
๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี แจงคะแนนสอบทุกครั้ง 
  
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 ตรวจคะแนนรวม การวัดระดับคะแนนโดย
เจาหนาท่ีภาควิชากอนสงคณะวิทยฯ 

คะแนนมีการกระจายตัวแบบปกติ 
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หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 
 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

ขาดเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือฝกการใชโปรแกรม 
 

นักศึกษาขาดความเขาใจไดลงมือปฏิบัติจริง 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี 
 

ไมมี 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

ดานผูเรียน (สำหรับผูเรียน
ประเมินตนเอง) 

4.11 ดี 

ดานผูสอน 4.53 ดี 
ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 20 ป 
4.57 ดี 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในราย
วิช 

4.53 ดี 

ขอเสนอแนะ -  
คาเฉล่ีย 4.52 ดี 

หมายเหตุ: จำนวน 13 คน แตประเมิน 12 คน 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) : คะแนน 4.97 

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ไมมี 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
           ไมมี 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
 



                                                                 ๑๐                                                     มคอ. 

๕ 

 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 

 
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา  
๑/๒๕๕๕ ท่ีผานมา 

ผลการดำเนินการ 

ปรับปรุงขอสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

อยูระหวางการดำเนินการ  
 

 
๒. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ทำเอกสารประกอบการสอน ไดแจกใหกับนักศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
สยาม ระโส 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ควรมีหองคอมพิวเตอรสำหรับการสอนการใชโปรแกรม SPSS 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ:    _________________________________________ 
                                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สยาม ระโส)                                         
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                       วันท่ี .30.... เดือน.มีนาคม..พ.ศ. .....2563.. 
 

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

                (อาจารย ดร. เฉลา สำราญดี) 

              ประธานหลักสูตร....วท.บ..... สาขาวิชา..ชีววิทยา 
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