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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

ความคิดเหินของผใช้บัอ่ิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับป รุงและ
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 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
                                  สาขาวิชาชีววิทยา 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
     ๔o๓๔๙๐๒     สัมมนาชีววิทยา                           (ชื่อภาษาไทย) 
                        Seminar in Biology                (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
       ไม่มี 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 
ผู้สอน    อาจารย์ ผศ. ดร. นภิาศักดิ์ คงงาม 
กลุ่มเรียน  วท.บ.ชีววิทยา 

 
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๕.  สถานที่เรียน 
On site ห้อง 29401 อาคาร 29 สาขาชีววิทยา และออนไลน์ คอะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรนิทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๓                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

เรื่อง/หัวข้อ 

จ านวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ

สอน 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน ๒๕% 

แนะน าวิชาเรียน   
แจ้งจุดประสงค ์การเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2 2  

หลักการสืบค้นข้อมูลทาง ชีววิทยาตาม
ความสนใจจาก อินเทอร์เนิต 

2 2  

องค์ประกอบการน าเสนอ งานด้าน
ชีววิทยาตามความ สนใจ 

8 8  

น าเสนองานด้านชีววิทยา ตามความ
สนใจ 

4 4  

สอบกลางภาค 1 1  

องค์ประกอบและการเขียน บทความ
วิจัยที่นักศึกษาท า วิจัย 

4 4  

องค์ประกอบและการเขียน แผ่นพับ
งานวิจัย  

 

2 2  

หลักการและองค์ประกอบ  การการท า 
Power point เพ่ือเสนองานวิจัย 

2 2  
 

 

การน าเสนอผลงานวิจัย 5 บท  4 4 
 

 

๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
(ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

                        ไม่มี                   ไม่มี                    ไม่มี 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุอธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน 
การแต่งกาย 
ความซื่อสัตย์ 

   มี   

ความรู้ เนื้อหาตาม มคอ. ๓ หลัก
ชีววิทยา และบท
ปฏิบัติการ 
 

มี  ใช้การบรรยายเป็นหลักพร้อม
ภาพประกอบ ให้แบบฝึกหัดและท า
กิจกรรมการทดลอง 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ 
 

มี   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทดลองกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม 
การท ารายงานเป็นกลุ่ม 
 

มี  การรายงานหน้าชั้นเรียนออนไลน์ 
และอภิปรายสรุปผล 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การค านวอ 
การน าเสนองาน 
การสืบค้นข้อมูล 
 

มี  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
งานกลุ่ม 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ควรให้แบบฝึกหัดแบบบูรอาการนักศึกษาเพ่ิมเติม และควรให้ท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เน้นให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์ตอบค าถามได้ เน้นการเรียนการสอนแบบอภิปรายและตั้งค าถาม 

 



                                                                 ๕                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                    3 คน                                                              

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                    3 คน                                        

๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                     0    คน                                                    

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A 1 33.33 
 B+ 1 33.33 
B 1 33.33 
C+ - - 
C - - 

 D+ - - 
D - - 
E - - 
I - - 

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

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

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี  

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไมม่ ี
  



                                                                 ๖                                                     มคอ. ๕ 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 ตรวจสอบคะแนนรวม การวัดระดับโดยเจ้าหน้าที่
ประจ าภาควิชาก่อนน าส่งคอะวิทย์ฯ และมีการทวน
สอบโดยวาจากับคอาจารย์ในสาขาวิชา 

นักศึกษามีความรู้ในระดับที่ได้มาตรฐานสากล 

  
 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 

สัญญาอเนิตใช้การเรียนการสอนมีความเสถียรไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 

                  ต้องเสียเวลาปรับแก้ไข ส่งผลต่อเวลา
เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร): คะแนน 4.70 
    ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารย์มีความรู้ ปรับกิจกรรมบูรอาการท าให้นักศึกษาสนใจเนื้อหามาก เน้นสอนให้นักศึกษาได้หัด
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เพ่ือความเข้าใจและมีการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยวิธีง่าย 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
  ควรจัดให้มีการท างานกลุ่มมากขึ้น เพ่ือแสดงความคิดวิเคราะห์ร่วมของนักศึกษา  
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
ความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามสถานการอ์ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอน 
สอนแบบ active learning and 
problem based learning 

ด าเนินการเสริจแล้ว
และแจกให้กับ

นักศึกษาท่ีเรียนทุก
ภาคการศึกษา 

อาจารย์ ผศ. ดร. นิภาศักดิ์ คงงาม 
 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ิมการอภิปรายในห้องเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ิมความเข้าใจเนื้อหาให้นักศึกษาอย่างถ่องแท้ 

 
ลงชื่อ:    _________________________________________ 
                          (อาจารย์ ผศ. ดร. นิภาศักดิ์ คงงาม)                                                                                                
                         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                            วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
เสนอประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา 
                 เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน  และพิจารอาแผนการปรับปรุงที่เสนอ 

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

                    (ผศ.ดร.สยาม ระโส) 

       ประธานหลักสูตร วท.บ (ชีววิทยา) สาขาวิชาชีววิทยา 


