
 

 
 

รายงานผลการดําเนินการ มคอ. ๕  
รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 

รหัสวิชา ๔๐๓๑๑๐๗ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

โดย  
อาจารย ดร.นิภาศักดิ์  คงงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร 
 
 



                                                                 ๑                                                     มคอ. ๕ 

 

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 ดังนี ้
 

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  
                                  ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  
                                  สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ๔๐๓๑๑๐๖    ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป                   (ชื่อภาษาไทย) 
                        General Biological  Laboratory  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 
       ไมมี 

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

 
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 

๕.  สถานท่ีเรียน 

หอง ๒๙๔๑๗  อาคารศูนยวทิยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
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หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จํานวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

บทท่ี 1 สมบัติของสิ่งมีชีวิต 

 
3 3  

บทท่ี 2 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต 3 3  

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร 3 3  

บทท่ี 4 สารเคมีของสิ่งมีชีวิต 3 2  

บทท่ี 5 เซลลและเมแทบอลซึิม                  3 3  

บทท่ี 6 พันธุศาสตร 3 3  

บทท่ี 7 กลไกของวิวัฒนาการ 3 3  

บทท่ี 8 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 3 3  

บทท่ี 9 โครงสรางและหนาท่ีของพืช 
โครงสรางและหนาท่ีของสัตว  

 

3 3  

บทท่ี 10 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 3 3  

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 
นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมมี   ไมมี ไมมี 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

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 ใหแบบฝกหัดและทํา
การทดลอง 

ทักษะทางปญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
 

มี   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทดลองเปนกลุม 
การทํารายงานเปนกลุม 
 

มี  การรายงานหนาชั้นเรียน และ
อภิปรายสรปุผล 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การคํานวณ 
การนําเสนองาน 
การสืบคนขอมูล 
 

มี  มีการใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอ
งานกลุม 

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ควรใหแบบฝกหดันักศึกษาเพ่ิมเติม และควรใหทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน เนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหตอบ
คําถามได เนนการเรียนการสอนแบบอภิปรายและตั้งคําถาม 
 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                    9  คน                                                              

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                    9    คน                                        

๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                             0    คน                             
                   



                                                                 ๕                                                     มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A 2 22.22 
B+ 6 66.66 
B 1 11.11 
C+ - - 
C - - 

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

ผาน (P, S)   

ไมผาน  (U)    
 

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

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี  
๖.๒ ความคลาดเคล่ือนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี 30ไมม่ ี

  
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 ตรวจสอบคะแนนรวม การวัดระดับโดยเจาหนาท่ี
ประจําภาควิชากอนนําสงคณะวิทยฯ และมีการทวน
สอบโดยวาจากับคณาจารยในสาขาวิชา 

นักศึกษามีความรูในระดับท่ีไดมาตรฐานสากล 
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หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

หองเรียนไมเพียงพอ โดยเฉพาะอุปกรณ Projector 
ไมมีประจําหอง 

ตองเสียเวลาติดตั้ง 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร): คะแนน 4.78 

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
อาจารยมีความรูมาก  เปนคนตลกทําใหนักศึกษาสนใจเนื้อหามาก สอนดี ใหนักศึกษาไดหัดเรียนรู

ไดดวยตนเอง  เพ่ือความเขาใจและมีการสอนอยางเขาใจเนื้อหางาย 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
  ควรจัดใหมีการทํางานกลุมมากข้ึน เพ่ือแสดงความคิดวิเคราะหจากนักศึกษา  
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ทําการทวนสอบโดยวาจากับอาจารยในสาขาวิชา 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
ทําใหมีการปรับตัวในการสอนเนื้อหาความรูมากข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ๗                                                     มคอ. ๕ 

 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา  
๑/๒๕๖๒  ท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในเทอมถัดไป 
 

 กําลังดําเนินการ 

 
๒. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงแบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาคใหมีความสอดคลองกับหนวยเรียนและ
ความยากงายท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดทําปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
สอนแบบ active learning and problem 
based learning 

ดําเนินการเสร็จแลวและ
แจกใหกับนักศึกษาท่ี

เรียนทุกภาคการศึกษา 

อาจารย ดร.นิภาศักดิ์ คง
งาม 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ิมการอภิปรายในหองเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน นักศึกษาไมเขาใจเนื้อหาอยางถองแท 

 
 
ลงชื่อ:    _________________________________________ 
                          (อาจารย ดร.นิภาศักดิ์  คงงาม)                                                                                                
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                       วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม .พ.ศ. 2562 
 
เสนอประธานหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา 
                 เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาแผนการปรับปรุงท่ีเสนอ 
 

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

       (อาจารย ดร. เฉลา สําราญดี) 

ประธานหลักสูตรวท.บ. (ชีววทิยา)  สาขาวิชา ชีววิทยา 
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