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                                                                 ๑                                                     มคอ. ๕ 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนท่ีวางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 
และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวน
นักศึกษาต้ังแตเริ่มเรียนจนส้ินสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา /หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมท้ังการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
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 



                                                                 ๒                                                     มคอ. ๕ 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                                  ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
                                  สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ๔๐๓๑๑๐๕    หลักชีววิทยา                    (ช่ือภาษาไทย) 
                        Principle of Biology        (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 
       ไมมี 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
ผูสอน    อาจารย ผศ. ดร. นิภาศักด์ิ คงงาม 
กลุมเรียน นักศึกษาเอกรวม หลักสูตร 4 ป วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

 
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ 

๕.  สถานท่ีเรียน 

หอง ๒๙๔๐๑  อาคารศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 ๓                                                     มคอ. ๕ 

หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จํานวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

บทท่ี 1 การเจริญเติบโต  
- การเจริญเติบโตของ 
ส่ิงมีชีวิตในระยะตางๆ 
- การเจริญเติบโตในระยะเอ็มบริโอของ
สัตว 

- กระบวนการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต 

3 3  

บทท่ี 2 เซลลและการแบงเซลล 
- องคประกอบของเซลล 

- การแบงเซลลแบบไมโทซิส 

- การแบงเซลลแบบไมโอซิส 

3 3  

บทท่ี 3 การสืบพันธุ 
- ความหมาย 
- ประเภทของการสืบพันธุ 

- ระบบการสืบพันธุของคน 

3 3  

บทท่ี 4 เนื้อเยื่อพืช                                         
- เนื้อเยื่อชนิดตางๆ ของพืช       

3 2  

บทท่ี 5 เนื้อเยื่อสัตว                                         
- เนื้อเยื่อชนิดตางๆ ของสัตว                        

3 3  

บทท่ี 6 การจําแนกส่ิงมีชีวิต                            
- หลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิต 
- อาณาจักรพืช 

- อาณาจักรสัตว 

3 3  

บทท่ี 7 พันธุศาสตร                                               
- ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพันธุศาสตร                                   
- โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของ
โครโมโซม 

3 3  



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

บทท่ี 8 อาหารและการยอยอาหาร 
- การยอยอาหารของส่ิงมีชีวิต 

- ระบบยอยอาหารของส่ิงมีชีวิต 

3 3  

บทท่ี 9 การแลกเปล่ียนแกสและระบบ
หมุนเวียนโลหิต 
- อวัยวะแลกเปล่ียนแกสของส่ิงมีชีวิต
ตางๆ 

- ระบบหมุนเวียนโลหิต 

3 3  

บทท่ี 10 การทํางานของระบบประสาท 
  - สวนประกอบและกลไก      การ
ทํางานของระบบประสาท 
  - ระบบประสาทของมนุษย 

  - อวัยวะรับความรูสึกและ             
การตอบสนองความรูสึก 

3 3  

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 
นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมม ี   ไมมี ไมมี 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม การเขาช้ันเรียน 
การแตงกาย 
ความซื่อสัตย 

มี   

ความรู เนื้อหาตาม มคอ. ๓ หลัก
ชีววิทยา และบท
ปฏิบัติการ 
 

มี  ใชการบรรยายเปนหลักพรอม
ภาพประกอบ ใหแบบฝกหัดและทํา
การทดลอง 
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ทักษะทางปญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
 

มี   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทดลองเปนกลุม 
การทํารายงานเปนกลุม 
 

มี  การรายงานหนาช้ันเรียน และ
อภิปรายสรุปผล 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การคํานวณ 
การนําเสนองาน 
การสืบคนขอมูล 
 

มี  มีการใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอ
งานกลุม 

๔. ขอเสนอการดําเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ควรใหแบบฝกหัดนักศึกษาเพิ่มเติม และควรใหทําแบบฝกหัดในช้ันเรียน เนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหตอบ
คําถามได เนนการเรียนการสอนแบบอภิปรายและต้ังคําถาม 
 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                    29  คน                                                              

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                    29    คน                                        

๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                             0    
คน                                                
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A 7 24.13 
 B+ 7 24.13 
B 2 6.89 
C+ 3 10.34 
C 3 10.34 

 D+ 3 10.34 
D 2 6.89 
E 2 6.89 
I - - 

ผาน (P, S)   

ไมผาน  (U)    
 

๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
นักศึกษาไมสงรายงานผลการทดลอง 7 คน ระดับคะแนนเปน I และนักศึกษาไมมีตัวตน ได คะแนน E 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมม ี  
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมม ี 30ไม่ม ี

  
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 ตรวจสอบคะแนนรวม การวัดระดับโดยเจาหนาท่ี
ประจําภาควิชากอนนําสงคณะวิทยฯ และมีการทวน
สอบโดยวาจากับคณาจารยในสาขาวิชา 

นักศึกษามีความรูในระดับท่ีไดมาตรฐานสากล 
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หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

หองเรียนไมเพียงพอ โดยเฉพาะอุปกรณ Projector 
ไมมีประจําหอง 

ตองเสียเวลาติดต้ัง 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี ไมมี 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร): คะแนน 4.33 

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
อาจารยมีความรูมาก  เปนคนตลกทําใหนักศึกษาสนใจเนื้อหามาก สอนดี ใหนักศึกษาไดหัดเรียนรู

ไดดวยตนเอง  เพื่อความเขาใจและมีการสอนอยางเขาใจเนื้อหางาย 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
  ควรจัดใหมีการทํางานกลุมมากข้ึน เพื่อแสดงความคิดวิเคราะหจากนักศึกษา  
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ทําการทวนสอบโดยวาจากับอาจารยในสาขาวิชา 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
ทําใหมีการปรับตัวในการสอนเนือ้หาความรูมากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๘                                                     มคอ. ๕ 

 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา  
๑/๒๕๖๒  ท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในเทอมถัดไป 
 

 กําลังดําเนินการ 

 
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงแบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาคใหมีความสอดคลองกับหนวยเรียนและ
ความยากงายท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดทําปรบัปรุงเอกสารประกอบการสอน 
สอนแบบ active learning and problem 
based learning 

ดําเนินการเสร็จแลวและ
แจกใหกับนักศึกษาท่ี

เรียนทุกภาคการศึกษา 

อาจารย ผศ. ดร. นิภาศักด์ิ 
คงงาม 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เพิ่มการอภิปรายในหองเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน นักศึกษาไมเขาใจเนื้อหาอยางถองแท 

 
 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                          (อาจารย ผศ. ดร. นิภาศักด์ิ คงงาม)                                                                                                
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                       วันท่ี 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
เสนอประธานหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา 
                 เพื่อทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาแผนการปรับปรุงท่ีเสนอ 
 

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

       (อาจารย ดร. เฉลา สําราญดี) 

ประธานหลักสูตร วท.บ (ชีววิทยา) สาขาวิชาชีววิทยา 
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