
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการ มคอ. ๕  
รหัสวิชา 4034402 หน่วยกิต 3 (3-0-6)  

กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
(Laws, Safety and Ethics for Biological Sciences) 

นักศึกษา วทบ. ๔ ปี สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕63 

 
 

โดย  
รศ.ดร.กฤษณ์ ป่ินทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 



                                                                 ๑                                                     มคอ. ๕ 

 
 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
น้ันๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ 
และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาดังกล่าวในคร้ังต่อไป   รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน
นักศึกษาตั้งแต่เร่ิมเรียนจนส้ินสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและส่ิงอ านวยความสะดวก การ
วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา /าภาคหัวหน้/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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๒                                                     มคอ. ๕ 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
ช่ือสถาบันอุดมศกึษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
                                  สาขาวิชาชีววิทยา 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัสวิชา 4034402 หน่วยกิต 3 (3-0-6)  
กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
(Laws, Safety and Ethics for Biological Sciences) 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนกอ่นรายวิชานี้  (ถา้มี) 
     
๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

ผู้สอน    รศ.ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง 
กลุ่มเรียน  คือนักศึกษาหลักสูตร วทบ. (ชีววิทยา) ช้ันปีที่  4  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕63 
๕.  สถานที่เรียน 

วันจันทร์ (13.00-17.10)    Section 01  เห้องเรียน  29417 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 
 

 
หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบเุหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตา่ง

เกิน ๒๕% 

แนะน ำรำยวิชำ 
กฎหมำย ควำมปลอดภัย  
และจรรยำบรรณส ำหรับวิทยำศำสตร์
ชีวภำพ 

5 5  

กฎหมำย ระบบมำตรำฐำน ISO 25 25  



                                                                 ๓                                                     มคอ. ๕ 

 
หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบเุหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตา่ง

เกิน ๒๕% 

ควำมปลอดภัย ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

25 25  

จรรยำบรรณส ำหรับวิทยำศำสตร์ชีวภำพ 20 20  
สอบปลายภาค 2 2  
 

๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
(ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี   
 

๓. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนทีร่ะบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน

(ถ้ามี)พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม การเข้าช้ันเรียน การแต่งกายใน
ห้องทดลอง การปฏิบัติตามข้อตกลงการ
ใช้ห้องทดลอง 

  
 

ความรู้ ทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปแล้ว และให้การ
บรรยายวิธีการทดลองก่อนปฏิบัติจริง 

  
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการลงมือ
ปฏิบัตจิริง 

  
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

การทดลองเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบการ
ส่งงาน 

  
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นข้อมูล 
การน าเสนอรายงานการทดลอง   

 

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 
ควรด าเนินการตรวจงานและส่งคืนแบบฝึกหัดและบทปฏิบัติการให้กับนักศึกษาเพ่ือเน้นให้นักศึกษา

สามารถตรวจสอบได้  
 



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบียนเรียน                        ๔    คน                                                                             
๒. จ านวนนักศกึษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศกึษา        ๔    คน                                                         
๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                               0      คน 
๔. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 
A 2 15  D+ 0 0 
B+ 5 38 D 1 8 
B 3 23 E 1 8 
C+ 1 8 I 0 0 
C 0 0 ผ่าน (P, S)   
   ไม่ผ่าน  (U)    

 

 

๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดบัคะแนนผิดปกติ  (ถา้มี)  
นักศึกษาขาดการ ติดต่อ 1 ราย และเสียชีวิตระหว่างภาคการศึกษา ๑ ราย 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
ไม่ม ี ไม่ม ี

๖.๒ ความคลาดเคลือ่นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ตรวจสอบคะแนนรวม การวัดระดับโดยเจ้าหน้าที่

ประจ าภาควิชา ก่อนจัดส่งให้กับคณะวิทย์ฯ 
ส่งผลการเรียนได้ตามก าหนด 

 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
๑.  ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 
ไม่ม ี ไมม ี

๒. ประเดน็ด้านการบริหารและองคก์ร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 



                                                                 ๕                                                     มคอ. ๕ 

 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
รวบรวมแบบประเมินจากนักศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอผลสรุปการประเมินโดยคณะ 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษต์ามข้อ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
     ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรบัปรุง 
 
๑. ความก้าวหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศกึษา 
2/๒๕๖3  ที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

ปรับเน้ือหา ให้สอดแทรกความรู้เพ่ิมเติม
สถานการณ์ที่ทันสมัย 

 

 
๒. การด าเนินการอืน่ ๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงการทดสอบกลางภาค ปลายภาคโดยการปฏิบตัิมากกว่าข้อเขียน 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรบัภาคการศกึษา/ปกีารศกึษาตอ่ไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รบัผิดชอบ 
ปรับเน้ือหาการทดลองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส้ินภาคการศึกษาที่ ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๖4 
รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ควรปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 
 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                    (รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง)                                                     
                         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                       วันที่ ...๑๕.... เดือน....มีนาคม..........พ.ศ. ..๒๕๖4......... 
 
ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
                  (อ.ดร.เฉลา ส าราญดี) 



                                                                 ๖                                                     มคอ. ๕ 

 
 ลงช่ือ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
 


