
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการ มคอ. ๕  
รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา ๒ 

รหัสวิชา ๔๐๓๑๑๐๔ 
นักศึกษา วท.บ. ๔ ป สาขาวิชาเคม ีช้ันปท่ี ๑ 

ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ปการศึกษา ๒๖๓ 
 
 

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

ปรับปความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพ่ือ รุงและ
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 
     ๔๐๓๑๑๐๔     ปฏิบัติการชีววิทยา ๒                        (ชื่อภาษาไทย) 
                         Biological Laboratory ๒                 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี) 
รหัสวิชา ๔๐๓๑๑๐๔    รายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ (Biological Laboratory ๒)                  

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
ผูสอน    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส 
นักศึกษาหลักสตูร วท.บ. (เคมี) ๔ ป ชั้นปท่ี  ๑ 

๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
       ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

๕.  สถานท่ีเรียน 

หองปฏิบัติการชั้นสี่  ๒๙๔๑๕  อาคารวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร 
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หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จำนวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จำนวน
ช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

พบอาจารยผูสอน 3 2 เปนชวงคาบแรกของการสอน 

จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 3 3  

จุลชีววิทยาสาหราย 3 3  

สรีรวิทยาบสิ่งมีชีวิตเนนพืชและสัตว 3 3  

การสังเคราะหดวยแสงของพืช/สาหราย 3 3  

รายงานผลการทดลอง 3 3  

งานวิจัยสาหรายขนาดเล็กในจังหวัด
สุรินทร 

3 3  

การลำเลียงในพืช 3 2  

พฤติกรรมการสื่อสารของมด 3 3  

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3 3  

นิเวศวิทยาบนบก 3 3  

นิเวศวิทยาแหลงน้ำ 3 3  

นิเวศวิทยาสาหราย 3 3  

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  
(ถามี) 

นัยสำคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไมมี ไมมี  
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  
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รายละเอียดรายวิชา มี ไมมี พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม จริยธรรม การเขาชั้นเรียน 
การแตงกายในหองทดลอง 
การปฏิบัติตามขอตกลง
การใชหองทดลอง 

มี   

ความรู เนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา 
๑ และใหการบรรยาย
วิธีการทดลองกอนลงมือ
ปฏิบัติจริง 
 

มี   

ทักษะทางปญญา 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 
การลงมือปฏิบัติจริง 
 

มี   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การทดลองเปนกลุม 
ความรับผิดชอบการสงงาน 
 

มี   

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การสืบคนขอมูล 
การนำเสนอรายงานการ
ทดลอง 

มี   

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ควรดำเนินการสงคืนแตละบทปฏิบัติการใหกับนักศึกษาเพ่ือเนนใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเขียน
รายงานการทดลองได 
 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                        6    คน                                                                             

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา        6   คน                                                         

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

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน รอยละ 

A 6 100 
B+   
B   
C+   
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 ไมมี 
  
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 ตรวจสอบคะแนนรวม การวัดระดับโดยเจาหนาท่ี
ประจำภาควิชา กอนจัดสงใหกับคณะวิทยฯ 
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หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 
 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

อุปกรณหองปฏิบัติการไมเพียงพอ 
 

ตองแบงกลุมทำใหนักศึกษาบางคนไมสนใจ  

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี 
 

ไมมี 

 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
ดานผูเรียน (สำหรับผูเรียน

ประเมินตนเอง) 
4.94 ดีมาก 

ดานผูสอน 4.93 ดีมาก 
ดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 20 ป 
4.74 ดีมาก 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในราย
วิช 

4.83 ดีมาก 

ขอเสนอแนะ -  
คาเฉล่ีย 4.86 ดีมาก 

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษา 6 คน นักศึกษาท่ีประเมิน 6 คน 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
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หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา 

๑/๒๕๕๓  ท่ีผานมา 
ผลการดำเนินการ 

ควรปรับปรุงเนื้อหาบทปฏิบัติการใหม  ดำเนินการแลวเสร็จ 

 
 
๒. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงการทดสอบกลางภาค ปลายภาคโดยการปฏิบัติมากกวาขอเขียน 
 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ปรับเนื้อหาการทดลองใหทันสมัยอยูเสมอ สิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๓ 

ผศ. ดร.สยาม ระโส 
 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ควรปรับปรุงเนื้อหาบทปฏิบัติการใหทันสมัยอยูเสมอ อุปกรณไมเพียงพอควรจัดหาเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ:    _________________________________________ 
                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม ระโส)                                                     
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                       วันท่ี ...18 .. เดือน.พฤศจกิายน ..พ.ศ. 2563 
 
ชื่ออาจารยประธานหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
                  (อาจารย ดร.เฉลา สำราญดี) 
 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 
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