
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการ มคอ. ๕  
รายวิชาชีววิทยาท่ัวไป 
รหัสวิชา ๔๐๓๑๑๐๖ 

นักศึกษา วท.บ. ๔ ป สาขาวิชาคณิตศาสตร ช้ันปท่ี ๑  
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

โดย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร 
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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

รับปอปความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพ่ื รุงและ
พัฒนารายวชิา 
 

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 
     ๔๐๓๑๑๐๖    ชีววิทยาท่ัวไป                        (ชื่อภาษาไทย) 
                         General Biology                        (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 
    ไมมี 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
ผูสอน    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส 
กลุมเรียน นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร ชั้นปท่ี ๑ 

 
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๕.  สถานท่ีเรียน 

หอง ๒๙๔๑ ๗ วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร และสอนออนไลนโดย Microsoft teams 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๓                                                     มคอ. ๕ 

 

หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จำนวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จำนวน
ช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

แนะนำรายวิชา 

- อธิบายวัตถุประสงค            การเรียนรู 
3 2  

บทท่ี 1 บทนำ 
สมบัติของสิ่งมีชีวิต 

Properties of organism 

3 2  

บทท่ี 2 การจััดระบบสิ่งมีชีวิต 

Taxonomy 
3 2  

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร 

Scientific Reseach Methodology 
3 3  

บทท่ี ๔ สารเคมีของสิงมีชีวติ 

Chemical compound of organism 
3 3  

 
 

บทท่ี 5 เซลลและเมแทบอลิซึม 

Cell and Metabolism   เน้ือเยือ่

ประสาท 

3 2  

บทท่ี ๖ พันธุศาสตร (Genetics) 3 3  

บทท่ี ๗ กลไกของวิวฒันาการ 

Evolutional Process  

 

3 2  

บทท่ี ๘ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
Biodiversity 

3 4  

บทท่ี ๙ โครงสรางและหนาท่ีของพืช 

Structure and function of plant 
3 4  
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บทท่ี ๑๐ โครงสรางและหนาท่ีของสัตว 
Structure and function of animals 

3 3  

บทท่ี ๑๑ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Ecology and behaviour 
3 3  

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
3 

3 

1 

1 

 

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสำคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 
นัยสำคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมมี ใมมี  
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม การเขาชั้นเรียน 
การแตงกาย 
ความซ่ือสัตย 

มี   

ความรู ความรูเนื้อหาตาม
คำอธิบายรายวิชาและการ
นำไปใช 
 

มี  ใชการบรรยายและแบบฝกหัด
ประกอบ แบงกลุมใหมารายงาน
หนาหองเรียน 

ทักษะทางปญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะหและ
ยกตัวอยางประกอบ
ระหวางบรรยาย 
 

มี  เสริมโดยการใหนำเสนองานกลุม 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทำงานเปนกลุม 
ความรับผิดชอบงาน 
การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

มี  นำเสนองานเปนกลุม 
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การนำเสนองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
การสืบคนขอมูล 
 
 
 

มี  ใชคอมพิวเตอรในการนำเสนองาน
กลุม 

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
สมควรใหนักศึกษาท่ีไดรับใบงานไดทำในหองเรียน ท่ีเนนใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหจากคำถามท่ีไดรับ
หลังจากมีการบรรยายเสร็จในหองเรียน 
 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                        17   คน                                                                                     

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา        17   คน                                                      

๓. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                0     คน                                         
               

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รอยละ 

A 8 50 
B+ 4 25 
B 3 18.75 
C+ 1 6.25 
C - - 

 D+ - - 
D - - 
E - - 
I 1 6.25 

ผาน (P, S) - - 

ไมผาน  (U)  - - 
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๕. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
ไมมี 
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคล่ือนดานกำหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 
  
๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 
  
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 ตรวจสอบผลคะแนนรวมโดยเจาหนาท่ีของภาควิชา
กอนนำสงคณะวิทยฯ 

 

 
 

หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 
 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

ไมมี ควรนำโปรเจกเตอรไวใหอาจารยประจำหอง 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
 

 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

ดานผูเรียน (สำหรับผูเรียน
ประเมินตนเอง) 

4.28 ดี 

ดานผูสอน 4.30 ดี 
ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช 4.23 ดี 
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ภัฏ 20 ป 
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในราย

วิช 
4.11 ดี 

ขอเสนอแนะ -  
คาเฉล่ีย 4.23 ดี 

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษา 17 คน ประเมิน 14 คน 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) : 4.23 

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ไมมี 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
          ไมมี 
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมมี 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
 

 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 

 
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา 
๑/๒๕๖๓  ท่ีผานมา 

ผลการดำเนินการ 

ไมมี ไมมี 

 
๒. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงแบบทดสอบกลางภาคและแบบทดสอบปลายภาคใหมีค-วามสอดคลองกับหนวยการเรียน
และความยากงายท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ตั้งคำถามใหมากข้ึน สิ้นภาคการศึกษาท่ีต ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร
สยาม ระโส 
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๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
นักศึกษาขาดการตอบโตระหวางการตั้งคำถามในชั้นเรียน เพ่ิมการรายงานหนาหองเรียนใหเกิดทักษะความ
ม่ันใจ 
 
 
 
ลงชื่อ:    _________________________________________ 
                                    

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส)                                                   
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                       วันท่ี ...8.... เดือน.เมษายน..พ.ศ. ..2565 
 
ชื่อประธานหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
                 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรับรายงาน ....................................... 
                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส) 

                 ประธานหลักสตูร.....วท.บ........ สาขาวิชา.....ชีววิทยาเชิงสรางสรรค....... 
                    วันท่ีรับรายงาน ....................................... 
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