
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการ มคอ. ๕  
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาหราย (Basic Algal Biotechnology) 

  
รหัสวิชา ๔๐๓๔๖๐๒ 

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
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 

     ๔๐๓๔๖๐๒    เทคโนโลยีชีวภาพสาหราย             (ชื่อภาษาไทย) 
                                  Basic Algal Biotechnology         (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 
       ไมมี 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
ผูสอน    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส 
กลุมเรียน นักศึกษา วท.บ. 4 ป สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปท่ี ๓ 

๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๕.  สถานท่ีเรียน 

หอง  ๒๙๔๑๙ ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต และสอนออนไลนผาน Microsoft teams 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
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หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จำนวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จำนวน
ช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

แนะนำรายวิชา  
การประเมินผลการเรยีนรู 
ขอตกลงหองเรียน 

5 5  

พ้ืนฐานสาหรายวิทยา 5 5  

พ้ืนฐานสาหรายวิทยา 5 5  

การสังเคราะหดวยแสง 
ปจจัยท่ีมีผลตอการสังเคราะหแสง 

5 5  

การสังเคราะหดวยแสง 

วัฏจักรการสังเคราะหดวยแสง 
5 5  

ระบบการเลี้ยงสาหราย 5 5  

การประยุกตใช 
สาหรายทองถ่ิน 

โดยการศึกษาดูงานท่ีศูนยวิจัยประมงน้ำ
จืดสุรินทร 

5 5  

ระบบการเลี้ยงสาหราย 
ระบบเปิด 

5 5  

ระบบการเลี้ยงสาหราย 
ระบบปิด 

5 5  

ผลิตภัณฑจากสาหรายทองถ่ิน 5 5  

ผลิตภัณฑจากสาหรายท่ีมีใน
ตางประเทศ 

5 5  

เทคนิคการเพาะเลี้ยงสาหราย 5 5  
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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 เนื้อหาตาม มคอ. ๓ หลัก
ชีววิทยา และบท
ปฏิบัติการ 
 

มี  ใชการบรรยายเปนหลักพรอม
ภาพประกอบ ใหออกแบบและทำ
รายงานกลุม 

ทักษะทางปญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
 

มี   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทดลองเปนกลุม 
การทำรายงานเปนกลุม 
 

มี   

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การคำนวณ 
การนำเสนองาน 
การสืบคนขอมูล 
 

มี   

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 เนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหตอบคำถามได 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
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๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                 4     คน                                                              

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                 4    คน                                        

๓. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                          0     คน                               
                 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รอยละ 

A 1 25 
B+ 2 50 
B - - 
C+ 1 25 
C - - 

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

ผาน (P, S)   

ไมผาน  (U)    
 

๕. ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
ไมมี 
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคล่ือนดานกำหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 
๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไม่ม ี

  
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
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 ตั้งคณะกรรมการและรวมประชมุกำหนด ปกติ 
  
 

 
 

หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 
 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

หองไมเพียงพอ แอรไมมี 
 

ขาดสมาธิในการเรียน 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี 
 

ไมมี 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

ดานผูเรียน (สำหรับผูเรียน
ประเมินตนเอง) 

4.38 ดี 

ดานผูสอน 4.64 ดีมาก 
ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 20 ป 
4.64 ดีมาก 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในราย
วิช 

4.88 ดีมาก 

ขอเสนอแนะ ไมมี  
คาเฉล่ีย 4.64 ดีมาก 

หมายเหตุ: จำนวน 4 คน ประเมินครบ 3 คน  
 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร):  

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ไมมี 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
         ไมมี 



                                                                 ๗                                                     มคอ. ๕ 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
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หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรงุการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา  

๑/๒๕๖๐  ท่ีผานมา 
ผลการดำเนินการ 

จัดทำเอกสารประกอบการสอนใหสอดคลองกับ
ระบบออนไลน 

 กำลังดำเนินการ 

 
๒. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงแบบทดสอบกลางภาค และปลายภาคใหมีความสอดคลองกับหนวยเรียนและความยากงาย
ท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดทำเอกสารคำสอนรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
สาหรายจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพสาหราย ป 2558 

๑/๒๕๖๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สยาม ระโส 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ิมการอภิปรายในหองเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน นักศึกษาไมเขาใจเนื้อหาอยางถองแท 
 
 
 
ลงชือ่:    _________________________________________ 
                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส)                                                                                                
                      อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                   วันท่ี .....๘.. เดือน....เมษายน...พ.ศ. .25645 
 
 
 

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

               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส) 

                ประธานหลักสูตร.....วท.บ........ สาขาวิชา.....ชวีวิทยาเชิงสรางสรรค....... 
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