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 มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การรายงานผลการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม เม่ือส้ินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเก่ียวกบัภาพรวมของการวางแผนในรายวิชา
นั้น ๆ ๆ วา่ไดด้ าเนินการสอนอยา่งครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไวใ้นรายละเอียดของรายวชิาหรือไม่ 
และหากไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการ
ประสบการณ์ภาคสนามของรายวิชาดังกล่าวในคร้ังต่อไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมฝึกประสบการณ์ภาคสนามจนส้ินสุด ปัญหาในดา้นการบริหารจดัการ
และส่ิงอ านวยความสะดวก การวเิคราะห์ผลการประเมินรายวชิาของนกัศึกษา / หวัหนา้ภาค / หรือผูป้ระเมิน
ภายนอก รวมทั้ง การส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต การวางแผนและใหข้อ้เสนอแนะต่อผูป้ระสานงาน
หลกัสูตรเพื่อปรับปรุง และพฒันารายวชิา ซ่ึงมคอ. 6 จะประกอบดว้ย 6 หมวด ดงัน้ี 

 หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 หมวดท่ี 2 การด าเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 หมวดท่ี 3 ผลการด าเนินการ 
 หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบดา้นการบริหาร 
 หมวดท่ี 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

ขั้นตอนการการด าเนินการ 
1. จดัท า มคอ. 6 

1) เม่ือจดัท าเสร็จ ตอ้งยนืยนัส่งไปยงั ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (Endorse) เพื่อพิจารณา 
2) หลงัจากท่ีถูกส่งไปแลว้ จะไม่สามารถแกไ้ขไดอี้ก จนกว่ามคอ. ฉบบันั้นถูกพิจารณาเป็น ไม่

ผา่น หรือมีการปลดล็อคจากผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (สามารถปลดล็อคไดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น) จึง
จะสามารถเขา้ไปปรับแกไ้ข และด าเนินการส่งใหม่อีกคร้ัง 

2. ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (Endorse) พิจารณา มคอ.6 
1) ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปล่ียนจาก ก าลงัด าเนินการ เป็น รอพิจารณา(จากประธาน

หลกัสูตร) และถูกส่งต่อไปยงั ประธานหลกัสูตร 
2) ไม่ผ่าน : สถานะของรายงาน จะถูกเปล่ียนจากก าลงัด าเนินการเป็น ไม่ผ่าน เพื่อให้อาจารย ์

กลบัไปปรับแกไ้ขใหม่อีกคร้ัง รายงานจะถูกส่งกลบัไปยงัอาจารยแ์ละสามารถแกไ้ขไดท้นัที 
3. ประธานหลกัสูตร พิจารณา มคอ.6 

1) ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปล่ียนจาก รอพิจารณา(จากประธานหลกัสูตร) เป็น รอพิจาณา 
(จากผูบ้ริหารระดบัคณะ) และถูกส่งต่อไปยงั ผูบ้ริหารระดบัคณะ 

2) ไม่ผ่าน : สถานะของรายงาน จะถูกเปล่ียนจากรอพิจารณา(จากประธานหลกัสูตร) เป็น ไม่ผา่น
(จากประธานหลกัสูตร) รายงานจะถูกส่งกลบัไปยงัอาจารยแ์ละสามารถแกไ้ขไดท้นัที 
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4. ผูบ้ริหารระดบัคณะ พิจารณาและรับทราบ มคอ.6 
1) ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปล่ียนจาก รอพิจารณา(จากผูบ้ริหารระดบัคณะ) เป็น ผา่น 
2) ไม่ผ่าน : สถานะของรายงานจะถูกเปล่ียนจาก รอพิจารณา(จากผูบ้ริหารระดบัคณะ) เป็น ไม่

ผา่น(จากผูบ้ริหารระดบัคณะ) รายงานจะถูกส่งกลบัไปยงัอาจารยแ์ละสามารถแกไ้ขไดท้นัที 
5. ทุกบทบาท (ยกเวน้ ผูจ้ดัการคณะ) สามารถติดตตามสถานะ รายงาน มคอ. 6 

1) สามารถคน้หาตามรายวชิา รายสถานะ หรือ รายหลกัสูตร 
2) สามารถจดัพิมพร์ายงานท่ีผา่นสถานะจดัท าแลว้ได ้ 

 แต่จะสมบูรณ์หรือไม่ข้ึนอยูก่บั การเขา้ไปด าเนินการกรอกขอ้มูล มคอ.4 แต่ละวชิา 
6. ทุกบทบาท (ยกเวน้ ผูจ้ดัการคณะและเจา้หนา้ท่ีคณะ/ภาควชิา) สามารถเลือกรับหรือไม่รับ Mail ผล

การพิจารณา มคอ. ได้ และระบบจะมีการส่ง Mail วนัละ 1 คร้ัง เวลาประมาณเท่ียงคืน กรณีท่ีมี
มากกวา่ 1 รายวชิาท่ีส่งหาอาจารยท์่านใด ๆ จะรวบรวมเป็น Mail เพียงฉบบัเดียวเท่านั้น 

การเข้าสู่ระบบ 
1. เขา้สู่ระบบผา่นทางเวบ็ไซต ์ 

 วทิยาเขตหาดใหญ่ : https://tqf.psu.ac.th  
 วทิยาเขตสุราษฏร์ธานี : https://tqf.surat.psu.ac.th 
 วทิยาเขตภูเก็ต : https://tqf.phuket.psu.ac.th 
 วทิยาเขตตรัง https://tqf.trang.psu.ac.th 

2. ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบโดยใช ้PSU Passport ของตนเองเท่านั้น หากไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้กรุณา
ติดต่อผูดู้แลระบบเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

3. หากตอ้งการสิทธ์ิเขา้ใชง้านระบบในส่วนต่างๆ ท่ีตนเองรับผดิชอบ กรุณาติดต่อผูดู้แลระบบเพื่อ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  

4. หลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้ จะพบกบัหนา้จอแสดงเมนูขอ้มูลส่วนตวั (Profile) ประกอบดว้ย  
 ส่วนช่ือผูใ้ชง้านปัจจุบนั ปุ่มส าหรับเลือกลิสรายการเมนู และส่วน Logout ออกจากระบบ 
 ส่วนแสดงผลขอ้มูลบุคลากรตามระบบ DSS 
 ส่วนเขา้ใชง้านระบบ 

 
 

https://tqf.psu.ac.th/
https://tqf.surat.psu.ac.th/
https://tqf.phuket.psu.ac.th/
https://tqf.trang.psu.ac.th/
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รูป 1 แสดงตวัอยา่งหนา้ Profile ส าหรับอาจารย ์

Profile 
ส าหรับหนา้ Profile ส าหรับอาจารย ์จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนแสดงผล และ

ส่วนเลือกใชง้านมคอ.ดงัน้ี 
1. ส่วนบน 

จากรูปส่วนน้ีเป็นส่วนแสดงช่ือผูใ้ชง้าน | ออกจากระบบ 
1) ผู้ใช้งานระบบ : แสดงช่ือผูใ้ชง้านปัจจุบนั  
2) ออกจากระบบ (Logout) : เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มน้ี จะเป็นการออกจากระบบ 

2. ส่วนแสดงผล 
จากรูปส่วนน้ีจะเป็นส่วนแสดงรายละเอียดขอ้มูล  
1) ขอ้มูลตามระบบ DSS 

แสดงขอ้มูลส่วนตวั และสังกดัของผูใ้ชง้านระบบ  
 ช่ือ-นามสกุล (Full Name) : แสดงช่ือและนามสกุล ของผูใ้ชง้าน 
 คณะ/หน่วยงาน (Faculty) : แสดงคณะท่ีผูใ้ชง้านสังกดั 
 ภาควชิา/ฝ่าย (Department) : แสดงภาควชิาหรือฝ่ายท่ีผูใ้ชง้านสังกดั 
 วทิยาเขต (Campus) : แสดงวทิยาเขตท่ีผูใ้ชง้านสังกดั 
 Email : แสดง Email ของผูใ้ชง้าน 

2) ขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 
เป็นส่วนส าหรับแสดงระดบัสิทธ์ิและคณะทั้งหมด ท่ีผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิและสามารถด าเนินการได ้
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 Email Notifications : Email ในการแจง้เตือน เลือก "Yes" หมายถึงเลือกรับ Mail แจง้
เตือนผลพิจารณา มคอ. หรือแจง้ใหพ้ิจารณา มคอ. ถา้ไม่ตอ้งการรับ Mail แจง้เตือนให้
เลือก "No"  
หมายเหตุ : ทุกบทบาท (ยกเวน้ ผูจ้ดัการคณะและเจา้หนา้ท่ีคณะ/ภาควชิา) สามารถ
เลือกรับหรือไม่รับ Mail ผลการพิจารณา มคอ. ได ้

 สิทธ์ิทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถด าเนินการได้ (List All Roles) : แสดงสิทธ์ิทั้งหมดท่ีผูใ้ช้
สามารถด าเนินการได ้

 เลือกสิทธ์ิเข้าใช้งาน (Roles) : ส าหรับกรณีผูใ้ชมี้สิทธ์ิท่ีสามารถด าเนินการไดม้ากกวา่ 
1 สิทธ์ิ ผูใ้ชง้านสามารถเลือกสิทธ์ิท่ีตอ้งการไดจ้ากลิสรายการ ก่อนคลิกปุ่ม “click to 
process” 

 คณะทีส่ามารถเข้าใช้งาน (List All Faculty) : แสดงรายการคณะทั้งหมดท่ีผูใ้ชมี้สิทธ์ิ
ด าเนินการ โดยขอ้มูลคณะจะข้ึนอยูก่บั สิทธ์ิท่ีผูใ้ชเ้ลือกเขา้ใชง้าน 
หมายเหตุ : ส าหรับรายการ “คณะท่ีสามารถเขา้ใชง้านได”้ หากผูใ้ชมี้สิทธ์ิเขา้ใชง้าน
ในคณะท่ีตรงกบัตน้สังกดัเพียงคณะเดียว รายการขอ้มูลดงักล่าวจะไม่แสดง 
            : กรณีผูใ้ชมี้สิทธ์ิการใชง้านเพียงสิทธ์ิเดียว เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ จะ
ไปยงัหนา้ Report Manager ทนัที (ไม่ผา่นหนา้ Profile) 
 

3. ส่วนเลือกใช้งานมคอ.  
จากรูปท่ี 1  ส่วนน้ีเป็นส่วนส าหรับใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือก วา่จะเขา้ใชง้านในมคอ.ใด 

 
รูป 2 แสดงตวัอยา่งหนา้ Dashboard ส าหรับอาจารย ์
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Dashboard 
จากรูปท่ี 2 ส าหรับหน้า Dashboard จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 4 ส่วนหลกั คือ ส่วนบน ส่วนควบคุม

การท างาน ส่วนคน้หา และส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ. ดงัน้ี 
1. ส่วนบน 

จากรูปส่วนน้ีเป็นส่วนแสดงช่ือผูใ้ชง้านระบบและลิสรายการเมนูส าหรับจดัการขอ้มูล | เมนูจดั
รายงาน | ออกจากระบบ 
1)  ผู้ใช้งานระบบและสิสรายการเมนู: แสดงช่ือผูใ้ชง้านปัจจุบนั ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือก
สัญลกัษณ์  เพื่อเลือกใชง้านเมนูจากลิสรายการในระบบ ดงัน้ี 

 Dashboard 
 Profile 
 Roles 
 Faculties 

2) เมนูจัดการรายงาน (Report Manager): เป็นเมนูส าหรับจดัการรายงานมคอ. ซ่ึง
ประกอบดว้ยเมนู copy มคอ. ส่งมคอ. ลบรายงานมคอ. พิมพร์ายงานมคอ. เป็นตน้ 
3) ออกจากระบบ (Logout): เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มน้ี จะเป็นการออกจากระบบ 

2. ส่วนควบคุมการท างาน 
จากรูปส่วนน้ีเป็นส่วนส าหรับ เลือก ภาคการศึกษา ปีการศึกษา และมคอ.ท่ีผูใ้ชต้อ้งการเขา้ไป
ด าเนินการ 

3. ส่วนค้นหา 
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเฉพาะรายวชิาท่ีอยูใ่น คณะท่ีผูใ้ชส้ังกดัเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 
1) ไม่ระบุเง่ือนไข : ระบบแสดงรายวชิาทั้งหมด 
2) ระบุเง่ือนไข : เง่ือนไขท่ีใชใ้นการคน้หา คือ รหสัวชิาหรือช่ือวชิาภาษาองักฤษ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ

ระบุเพียงบางส่วนของขอ้มูลดงักล่าวได ้จากนั้นคลิกปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงผลการคน้หา
ตามเง่ือนไขท่ีระบุ ดงัน้ี 

 Code : แสดงรหสัวชิา 
 Name : แสดงช่ือวชิาภาษาองักฤษ 
 Section : แสดงตอน 
 Credit : แสดงจ านวนหน่วยกิต 
 Status : แสดงสถานะรายงานมคอ. ของรายวชิานั้นๆ วา่สถานะปัจจุบนัเป็นสถานะใด 

 View : เม่ือมีสัญลกัษณ์  ในช่องน้ี หมายความวา่ รายงาน มคอ. ของรายวชิาฉบบันั้นๆ 

ไดถู้กจดัท าแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถคลิกปุ่ม  เพื่อเรียกดูรายงานฉบบันั้น ๆ ได ้
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 Comment : เม่ือมีสัญลกัษณ์  ในช่องน้ี ผูใ้ชส้ามารถคลิกเพื่อแสดงหมายเหตุท่ีไดรั้บ
จากประธานหลกัสูตร หรือผูบ้ริหารระดบัคณะ โดยจะแสดงขอ้ความท่ีเป็นขอ้ความล่าสุด  

 Edit : เม่ือมีสัญลกัษณ์ ในช่องน้ี หมายความวา่ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไปด าเนินการ
จดัท ารายงาน มคอ. ของรายวิชานั้น ๆ  

 Submit : แสดงสัญลกัษณ์ส าหรับ ยนืยนัการส่งมคอ. หากผูใ้ชย้งัไม่ไดมี้การเร่ิมจดัท ามคอ. 
ในช่องน้ีจะไม่แสดงสัญลกัษณ์ใดๆ แต่หากในรายวชิาดงักล่าวผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ไปด าเนินการ
จดัท ามคอ.เรียบร้อยแลว้ หรือก าลงัอยูร่ะหวา่งจดัท า สัญลกัษณ์จะ Enable ใหผู้ใ้ชส้ามารถ
คลิกเพื่อยนืยนัการส่งมคอ. ได ้  

 
รูป 3 แสดงตวัอยา่งหนา้ผลการคน้หา 

1. ส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ.  
เป็นส่วนแสดงสถานะรายงานมคอ. ท่ีผูใ้ชมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด ผูใ้ชส้ามารถเลือกแสดง

ผลได ้2 รูปแบบ คือ มุมมองกราฟ (Graph View) และมุมมองตาราง (Table View) ผูใ้ชส้ามารถ
คลิกท่ีแท่งกราฟใดแท่งกราฟหน่ึง(กรณีเป็นโหมดกราฟ) หรือคลิกท่ีสถานะใดสถานะหน่ึง 
(กรณีเป็นโหมดตาราง) เพื่อดูขอ้มูลรายวชิาในสถานะนั้นๆ ได ้โดยการแสดงขอ้มูลจะแบ่งตาม
สถานะของรายงานมคอ. ทั้งหมด 5 สถานะ ดงัน้ี 

1) Not Start : แสดงจ านวนรายวิชาท่ียงัไม่เคยมีการจดัท ามคอ. เม่ือผูใ้ช้คลิกแล้ว ระบบจะ
แสดงรายวชิา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 

2) Composing : แสดงจ านวนรายวิชาท่ีอยูร่ะหว่างจดัท า (ยงัไม่เคยมีการส่งรายงานมาก่อน) 
เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวชิา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษา
ท่ีเลือกในส่วนคน้หา 
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3) Waiting : แสดงจ านวนรายงานท่ีถูกส่งและอยู่ระหว่างรอพิจารณาจากผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตร หรือ ประธานหลกัสูตร หรือผูบ้ริหารระดบัคณะ เม่ือผูใ้ช้คลิกเลือก ระบบจะ
แสดงรายวชิา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 

4) Returned : แสดงจ านวนรายงานท่ีไม่ผ่านการอนุมติัจากผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เม่ือผูใ้ช้
คลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือกและตามเทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือก
ในส่วนคน้หา 

5) Passed : จ  านวนรายงานท่ีผ่านการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัคณะ(ถือว่ารายงานฉบบันั้น 
เสร็จสมบูรณ์) เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือก ระบบจะแสดงรายวิชา ตามสถานะท่ีคลิกเลือก และตาม
เทอม/ปีการศึกษาท่ีเลือกในส่วนคน้หา 

การจัดท ามคอ. 6 
อาจารยผ์ูส้อนสามารถบนัทึก มคอ.6 ได้หลงัจากประธานหลกัสูตร หรือผูบ้ริหารระดบัคณะได้

ตรวจสอบ และยืนยนัรับทราบ มคอ.4 ของรายวิชาเรียบร้อยแลว้ โดยอาจารยส์ามารถจดัท า มคอ. 6 ไดโ้ดย
จากรูปท่ี 2 คลิกเลือก  จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ Dashboard มคอ.6 (ไดอ้ธิบายรายละเอียดของหนา้ 
Dashboard ไวแ้ลว้ตามขอ้มูลขา้งตน้)  

 
รูป 4 แสดงตวัอยา่งหนา้ Dashboard ส าหรับมคอ. 6 

คลิกเลือกบนแท่งกราฟ ตามสถานะท่ีต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงรายวิชาทั้ งหมดท่ีผู ้ใช้
รับผดิชอบ ตามสถานะของรายงานมคอ.6 ของรายวชิาดงักล่าว แสดงตวัอยา่งดงัรูป 
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รูป 5 แสดงตวัอยา่งหนา้จอสถานะ Not start 

 

จากรูป คลิกปุ่ม  ในรายวิชาท่ีตอ้งการ จากนั้นระบบจะเขา้สู่หน้าจอ มคอ.6 หมวดท่ี1 ขอ้มูล
ทัว่ไป เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ร่ิมตน้ บนัทึก/แกไ้ข มคอ. 6 ดงัรูปท่ี 6 

1. การจัดท า มคอ.6 หมวดที ่1 
จากรูป มคอ.6 หมวดท่ี 1 “ขอ้มูลทัว่ไป” จะเป็นขอ้มูลท่ี สืบเน่ืองมาจาก มคอ.4 จะสามารถเพิ่มและ
แกไ้ขไดใ้นส่วนของ อาจารยท่ี์ปรึกษา/อาจารยผ์ูส้อน 

 
รูป 6 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 1 
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 จากรูป ระบุช่ือ - สกุล อาจารย/์พี่เล้ียง ท่ีปรึกษาในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จากนั้น คลิกปุ่ม 

 รายช่ือท่ีเพิ่มเขา้ไปจะปรากฏในตารางดา้นล่าง ถา้ตอ้งการแกไ้ข สามารถคลิกปุ่ม  และถา้ตอ้งการลบ

คลิกปุ่ม  รายการช่ือดงักล่าวก็จะหายไป จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อบนัทึก 

2. การจัดท า มคอ.6 หมวดที ่2 
ให้ผู ้ใช้งานคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดที่ (Section) : 2” จากนั้ นระบบจะเข้าสู่หน้าจอ “การ
ด าเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม” 
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รูป 7 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 2 "การเตรียมนกัศึกษา/อาจารยท่ี์ปรึกษา" 

a) การเตรียมนักศึกษา/อาจารย์ทีป่รึกษา (ถ้ามี) 
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มคอ. 6 หมวดท่ี 2 การเตรียมนกัศึกษา/อาจารยท่ี์ปรึกษา จะเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียม
นกัศึกษาและการเตรียมอาจารยท่ี์ปรึกษาเม่ือเปรียบเทียบกบัแผน ระบบจะแสดงขอ้มูลจาก
แผนท่ีวางไวใ้น มคอ.4 มาเป็นขอ้มูลตั้งตน้ให้เพื่อใชใ้นการรายงานผล แสดงตวัอยา่งหนา้จอ
ไดด้งัรูปท่ี 7 
 
ซ่ึงจะประกอบดว้ย  

 การเตรียมนักศึกษาทีต่่างจากแผน Student preparation not following the plan 
ให้บันทึกการเตรียมนักศึกษาท่ีต่างจากแผน 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต Suggestion/Comments for 
future plans 
ให้บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต ของการเตรียม
นักศึกษาท่ีต่างจากแผน 

 การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ทีต่่างจากแผน Advisor/supervisor 
preparation not following the plan 
ให้บันทึกการเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ท่ีต่างจากแผน 

 จ านวนข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต Suggestions/Comments 
for future plans 
ให้บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต ของการเตรียมอาจารย์
ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ท่ีต่างจากแผน 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
b) การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้ง/การเปลีย่นแปลงการจัดการ (ถ้ามี) 
 จะเก็บขอ้มูลการเตรียมพนกังานพี่เล้ียง/การเปล่ียนแปลงการจดัการท่ีเปรียบเทียบกบัแผน 
ระบบจะแสดงขอ้มูลจากแผนท่ีวางไวใ้น มคอ.4 มาเป็นขอ้มูลตั้งตน้ให้เพื่อใชใ้นการรายงาน
ผล แสดงตวัอยา่งหนา้จอไดด้งัรูป 
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รูป 8 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 2 "การเตรียมพนกังานพ่ีเล้ียง/การเปล่ียนแปลงการจดัการ " 

 
 

  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้งที่ต่างจากแผน Field supervisor preparation 
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ให้บันทึกการเตรียมพนักงานพี่เลีย้งท่ีต่างจากแผน  
 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต Suggestion/Comments for 

future plans 
ให้บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต ของการเตรียม
พนักงานพี่เลีย้งท่ีต่างจากแผน  

 การเปลีย่นแปลงกจิกรรมและ/หรืองานทีม่อบหมายให้นักศึกษา Changes in 
activities and/or assignments 
ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและ/หรืองานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน Suggestions/Comments for future plans 
ให้บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน ของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
และ/หรืองานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 

 การเปลีย่นแปลงส่ิงอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการศึกษา Changes of 
facilities for student 
ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงส่ิงอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน Suggestion/Comments for future plans 
ให้บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน ของการเปลี่ยนแปลงส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการสนับสนุนการศึกษา 

 การเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ Other changes 
ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน Suggestion/Comments for future plans 
ให้บันทึกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
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3. การจัดท า มคอ.6 หมวดที ่3 
ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดที ่(Section) : 3” จากนั้นระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “ผลการ
ด าเนินการ” แสดงตวัอยา่งหนา้จอไดด้งัรูป 

 
รูป 9 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี3 "การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)" 

มคอ. 6 หมวดท่ี 3 ผลการด าเนินการ จะเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินการของรายวชิา ซ่ึงมีขอ้มูล
ท่ีตอ้งบนัทึกดงัน้ี 

 จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
Number of students who registered for the field experience 



P a g e  | 15 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ให้บันทึกจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ณ 
วนัหมดก าหนดการเพ่ิม-ถอน) ซ่ึงระบบจะดึงข้อมลูจากกองทะเบียนและ
ประมวลผลมาให้เป็นข้อมลูเร่ิมต้น โดยผู้ใช้สามารถปรับแก้ไขจ านวนดังกล่าวได้
ตามความถกูต้อง 
 จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

Number of registered students by the end of the field experience 
ให้บันทึกจ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ เม่ือส้ินสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามซ่ึงระบบ
จะดึงข้อมูลจากกองทะเบียนและประมวลผลมาให้เป็นข้อมูลเร่ิมต้น โดยผู้ ใช้
สามารถปรับแก้ไขจ านวนดังกล่าวได้ตามความถกูต้อง 
หมายเหตุ : จ  านวนนกัศึกษาท่ีคงอยูเ่ม่ือส้ินสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
จะมีผลกบัค่าร้อยละ (Percentage) ของการกระจายของระดบัคะแนน หากจ านวน
นกัศึกษาท่ีคงอยูเ่ม่ือส้ินภาคการศึกษาไม่ตรงกบัจ านวนท่ีระบบดึงมาแสดงจากกอง
ทะเบียนและประมวลผล ผูใ้ช้สามารถปรับแก้ไขได้ตามความถูกต้อง และต้อง
ค านวณเปอร์เซนตใ์หม่ ทุกคร้ังหากจ านวนนกัศึกษาดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง โดย 

คลิกปุ่ม  หลงัช่องจ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ิน
ภาคการศึกษา ดงัรูปท่ี 9 

 จ านวนนักศึกษาทีถ่อน (W) Number of students who withdraw from the 
course(W) 
ให้บันทึกจ านวนนักศึกษาท่ีถอน W ซ่ึงระบบจะดึงข้อมลูจากกองทะเบียนและ
ประมวลผลมาให้เป็นข้อมลูเร่ิมต้น โดยผู้ใช้สามารถปรับแก้ไขจ านวนดังกล่าวได้
ตามความถกูต้อง 

 จ านวนนักศึกษาทีล่าพกัหรือตกออก Number of students who drop or retire 
ระบบจะค านวณให้อัตโนมัติ จากจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน - จ านวนนักศึกษาท่ี
คงอยู่ 

 การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) / Range of Grades 
ให้บันทึกการกระจายของระดับคะแนน(เกรด) โดยวิธีการบันทึก มท้ัีงหมด 2 วิธี
ดังนี ้

I. น าเขา้ขอ้มูลจากฐานทะเบียน 
ส าหรับวธีิน าเขา้ขอ้มูลจากฐานทะเบียน สามารถท าไดโ้ดยจากรูปท่ี 9 คลิก

ปุ่ม  เพื่อเร่ิมตน้การน าเขา้ขอ้มูลเกรดจากฐาน
ทะเบียนนกัศึกษา ระบบจ าท าการ copy ขอ้มูลระดบัคะแนน(เกรด) จากฐาน
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ทะเบียนนกัศึกษา เขา้สู่ ฐานขอ้มูลระบบมคอ.ออนไลน์ โดยจะค านวณ ร้อย
ละ (Percentage) ของแต่ละระดบัคะแนนใหโ้ดยอตัโนมติั ตวัอยา่งดงัรูป 

 
รูป 10 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี3 "การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)" หลงัน าเขา้ขอ้มูลจากฐานทะเบียน 

หมายเหตุ : ระบบจะดึงขอ้มูลเกรดจากฐานทะเบียน มาแสดงใหอ้ตัโนมติั 
ในกรณีท่ีรายวชิาดงักล่าวมีระดบัคะแนน(เกรด) ในฐานทะเบียนนกัศึกษา
เรียบร้อยแลว้  

II. เพิ่มขอ้มูลเกรด (Add Grade) 



P a g e  | 17 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มขอ้มูลเกรด เขา้สู่ระบบไดด้ว้ยตนเอง โดยคลิกปุ่ม 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอใหเ้พิ่มขอ้มูลระดบั
คะแนน / Add Grade ตวัอยา่งดงัรูป 

 
รูป 11 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.5 หมวดท่ี3 หลงัคลิกปุ่ ม เพ่ิมขอ้มูลเกรด 

จากรูปขอ้มูลท่ีตอ้งกรอก คือ 
- ระดับคะแนน / Grade : ใหบ้นัทึกระดบัคะแนน(เกรด) โดยระบบ

จะรับขอ้มูลฉพาะตวัอกัษร เช่น A, B+ เป็นตน้ 
- จ านวน / Number of students : ใหบ้นัทึกจ านวนนกัศึกษา โดย

ระบบจะรับขอ้มูลเฉพาะตวัเลขเท่านั้น เช่น 10, 20 เป็นตน้ 
หลงัจากผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึกขอ้มูล
เขา้สู่ระบบ โดยระบบจะค านวณ ร้อยละ (Percentage) ของระดบัคะแนน
ดงักล่าวใหโ้ดยอตัโนมติั 

 หมายเหตุระดับคะแนน(เกรด) / Note of grades 
ให้บันทึกหมายเหตุระดับคะแนน(เกรด) 

 ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ / Factors affecting abnormal grades (if any) 
ให้บันทึกปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
 

4. การจัดท า มคอ.6 หมวดที ่4 
ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดที ่(Section) : 4” จากนั้นระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “ปัญหาและ
ผลกระทบดา้นการบริหาร” แสดงตวัอยา่งหนา้จอไดด้งัรูป 
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รูป 11 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 4 "ปัญหาและผลกระทบดา้นการบริหาร" 

 

จากรูปข้อมูลท่ีแสดงคือ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหารของการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งบนัทึก มีดงัน้ี 

 ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่
ฝึก/อาจารย์นิเทศนักศึกษา/อาจารย์พี่ เลี้ยง  Management problems in higher 
education Institution and/or company/field sites/supervisor/mentor 
ให้บันทึกปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถาน
ประกอบการ/สถานท่ีฝึก/อาจารย์นิเทศนักศึกษา/อาจารย์พี่เลีย้ง 

 ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา Impacts on student's learning outcomes 
ให้บันทึกผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ประเด็นปัญหา และข้อมูลสะท้อนกลบัจากอาจารย์นิเทศนักศึกษา/อาจารย์พีเ่ลีย้ง 
Problems and Feedback from supervisor 
ให้บันทึกประเดน็ปัญหา และข้อมลูสะท้อนกลับจากอาจารย์นิเทศนักศึกษา/อาจารย์
พี่เลีย้ง 
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 ข้อเสนอแนะ Suggestion  
ให้บันทึกข้อเสนอแนะ 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
 

5. การจัดท า มคอ.6 หมวดที ่5 
คลิกเลือกแถบเมนู “หมวดที ่(Section) : 5” จากนั้นระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “การประเมินการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม” มคอ.6 หมวดท่ี 5 จะเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั การประเมินการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกดงัน้ี 

a) ผลการประเมินรายวชิา Evaluation results 
จากรูปท่ี 12 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการ
ส ารวจ) Field experience evaluation by students (Please attach) 

 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน (ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน)  
Important comments (Strengths and weaknesses) 
 ให้บันทึกข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน (ท้ังจุดแขง็และจุดอ่อน) 

 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม Coordinator/advisor responses 1.1 
ให้บันทึกความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการ/แหล่งฝึกหรือพนกังาน
พี่เล้ียง Field experience evaluation by company or field supervisor 

 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน (ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน)  
Important comments (Strengths and weaknesses) 
ให้บันทึกข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน (ท้ังจุดแขง็และจุดอ่อน) 

 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม Coordinator/advisor responses to 2.1 
ให้บันทึกความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

เม่ือผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
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รูป 12 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 5 "การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม" แถบเมนู ผลการประเมินรายวิชา 

 
 

b) แนบเอกสาร Attach File 
เป็นส่วนส าหรับใหผู้ใ้ช ้อพัโหลดเอกสารผลการประเมินรายวชิา เขา้สู่ระบบ ตวัอยา่งดงัรูป 



P a g e  | 21 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
รูป 13 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 5 "แนบเอกสาร" 

จากรูปหากผูใ้ช้ต้องการแนบเอกสาร ให้คลิกปุ่ม “Attach Files” จากนั้นระบบจะแสดง
หนา้ต่างใหผู้ใ้ชเ้ลือกไฟล ์ท่ีตอ้งอพัโหลดจาก Location ท่ีตอ้งการ ตวัอยา่งดงัรูป   

 
รูป 14 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 5 แนบเอกสาร หลงัคลิกปุ่ ม "Attach Files…" 

จากรูปหากเลือกไฟล์ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ม “Open” จากนั้นระบบจะท าการ 
Upload ไฟล์เอกสารดังกล่าวเข้าสู่ระบบ เม่ือ Upload เรียบร้อยแล้วระบบจะ Refresh 
หนา้จอใหผู้ใ้ชต้รวจสอบไฟลด์งักล่าว ตวัอยา่งดงัรูป   
 
 



P a g e  | 22 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
รูป 15 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 5 หลงั Upload เอกสารเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ 

 

หมายเหตุ : หมวดท่ี 5 จะตอ้งกรอกผลการประเมินและขอ้วิพากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

ตอ้งกรอกคะแนนของการประเมินภาพรวมและจะตอ้งแนบเอกสารผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา 

(ไฟล์ประเภท PDF หรือ DOC)  ถา้ไม่กรอกขอ้มูลและแนบเอกสารดงักล่าวจะไม่สามารถส่งรายงาน มคอ.

ฉบบันั้น ๆ ได ้
 

6. การจัดท า มคอ.6 หมวดที ่6 
ใหผู้ใ้ชง้านคลิกเลือกแถบเมนู “หมวดที ่(Section) : 6” จากนั้นระบบจะเขา้สู่หนา้จอ “แผนการ
ปรับปรุง” แสดงตวัอยา่งหนา้จอไดด้งัรูป 
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รูป 16 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ มคอ.6 หมวดท่ี 6 "แผนการปรับปรุง" 

มคอ.6 หมวดท่ี 6 จะเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั แผนการปรับปรุง ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกดงัน้ี 
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

  การด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามคร้ังทีผ่่านมา (การพฒันาที่
ส าคัญในปัจจุบัน) 

 Implementations to improve on previous field experience (important on going 
development) 
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ให้บันทึกการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามคร้ังท่ีผ่านมา (การ
พัฒนาท่ีส าคัญในปัจจุบัน) 

 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมิน
คร้ังก่อน  
Progress of field experience improvement as proposed in the previous evaluation 
report 

o ประเด็นที่ระบุไว้ในคร้ังทีผ่่านมาส าหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ 1  
Issues specified in the previous report (not listed in 1.) 

     ให้บันทึกประเด็นท่ีระบุไว้ในคร้ังท่ีผ่านมาส าหรับการปรับปรุงนอกเหนือจาก
     ข้อ 1 การด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามคร้ังท่ีผ่านมา 
     (การพัฒนาท่ีส าคัญในปัจจุบัน) 
    หมายเหตุ : ระบบจะดึงข้อมูลมาจาก มคอ.4 หมวด 7 ข้อ 2 ในปีล่าสุดมาแสดง
    เป็นข้อมลูตั้งต้นใช้ประกอบในการบันทึกผลในข้อนี ้

o ความส าเร็จ ผลกระทบ ในกรณทีีไ่ม่ส าเร็จให้ระบุเหตุผล  
Achievement and Impact (Specify : the reasons if not accomplished) 

    ให้บันทึกความส าเร็จ ผลกระทบ ในกรณีท่ีไม่ส าเร็จให้ระบุเหตุผล 
 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษา Suggestions for 

improvement for a next semester/academic year 
ให้บันทึกข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป สามารถ
คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อเสนอแผนการปรับปรุงได้ 

 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
Suggestions of the field experience coordinator(s) to the program coordinator(s) 
ให้บันทึกข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่อ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

ในหมวดท่ี 6 จะมีส่วนอ่ืน ๆ ประกอบอยูด่ว้ย ดงัน้ี 
 การการบูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการแก่สังคม
กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน The integration process research and creative 
works or services to the society on the process of teaching 

 ให้บันทึกการบูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการแก่
สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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เม่ือผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “Save” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
 

หมายเหตุ :  ทุกหมวดมีการก าหนดมาตรฐานฟอนต์ท่ีใช้ในรายงาน มคอ. เป็น TH Sarabun ค่าปริยายเป็น 
TH Sarabun 16pt และในหมวดท่ี 6 จะตอ้งกรอกขอ้เสนอแผนการปรับปรุง ถา้ไม่ไดก้รอกขอ้มูลดงักล่าวจะ
ไม่สามารถส่งรายงาน มคอ. ฉบบันั้น ๆ ได ้

 
7. การออกรายงาน มคอ. 6 

ให้ผูใ้ช้งานคลิกเลือกแถบเมนู “Preview” จากนั้นระบบจะเขา้สู่หน้าจอ “พิมพร์ายละเอียดของ
รายวชิา”  

 
รูป 17 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ พิมพร์ายงานมคอ. 6 

หากผูใ้ช้งานตอ้งการให้แสดงรายงานในรูปแบบตามมาตรฐาน แต่ยงัไม่มี Font สารบญั 
(TH Sarabun) ในเคร่ือง ผูใ้ช้ตอ้งท าการ download font สารบญั (TH Sarabun) เพื่อติดตั้งในเคร่ือง

ก่อนจดัพิมพร์ายงาน โดยคลิกปุ่ม   
ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการสั่งพิมพร์ายงาน ให้คลิกปุ่ม “Generate Word” จากนั้นระบบจะ 

Export ขอ้มูลดงักล่าวใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Microsoft Word เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชง้านสามารถ
น าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนต่อ ๆ ไป  

หมายเหตุ : ทุกหมวดจะปรากฏวนัก าหนดส่งรายงาน มคอ.6 หลังช่ือรายวิชา เพื่อให้อาจารย์/ตัวแทน 
สามารถทราบวนัก าหนดส่ง เพื่อวางแผนในการจดัท ารายงาน มคอ.6 ได ้

ยืนยนัการส่ง มคอ. 6 
ยนืยนัการส่ง มคอ.6 เป็นการยนืยนัรับทราบ การส่ง มคอ.6 ของแต่ละรายวชิา โดยมีขั้นตอนการยนืยนั ดงัน้ี  
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1. จากรูป คลิกเลือกสัญลกัษณ์  ในช่อง “Submit” เพื่อยนืยนัการส่ง มคอ. 

 
รูป 18 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ ส่งมคอ.6 

2. หลงัจากผูใ้ชง้านคลิกเลือกสัญลกัษณ์ เพื่อยนืยนัการส่ง มคอ. ระบบจะแสดง กล่องขอ้ความแจง้
เตือนจากระบบ คลิกเลือก “ตกลง” เพื่อยนืยนัการส่ง มคอ. อีกคร้ัง 

 
รูป 19 แสดงตวัอยา่งกล่องขอ้ความยนืยนัการส่งมคอ. 6 

3. หลงัจากยนืยนัการส่ง มคอ. ระบบจะปรับสถานะในรายวชิาดงักล่าว ใหอ้ยูใ่นสถานะ “Waiting” 
ดงัรูป 
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รูป 20 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ หลงักดปุ่ ม "Submit" 

การคดัลอก มคอ. 6 
 ในการจดัท ารายงาน มคอ.6 รายวิชาเดียวกนั แต่มีมากกว่า 1 ตอน (Section) สามารถจดัท ารายงาน มคอ.
เพียงฉบบัเดียวเพื่อเป็นตน้แบบและคดัลอกตน้แบบให้กบัตอนอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบได ้และสามารถคดัลอกจาก
เทอมอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย โดยการคดัลอก มคอ.6 มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. Copy From : เป็นการเลือกรายวิชาปลายทางท่ีตอ้งการคดัลอกไปให้ (คดัลอกแบบเดิม) 

ไปท่ีเมนู Report Manager >> TQF6 จากรูป คลิกท่ีสัญลักษณ์ หลังรายการรายวิชา ตอนท่ี
ตอ้งการเป็นตน้แบบในการคดัลอก จากนั้นจะมี Dialog แสดงข้ึนมาให้เลือกรูปแบบการคดัลอก ดงั
รูป 

 
 

รูป 21 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ copy มคอ. 6 
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ใหเ้ลือก  "Copy From: เลือกรายวิชาปลายทางท่ีตอ้งการ copy ไปให"้ จากนั้นกดปุ่ม "OK" 
 

 
รูป 22 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ select รายวิชาปลายทางท่ีตอ้งการ copy 

 

หากผูใ้ชต้อ้งการคดัลอกรายงานไปยงัตอนใด ให้คลิก  เลือก หรือถา้ตอ้งการคดัลอกไปยงัทุกตอน 
ใหก้ดปุ่ม “Select All”และกดปุ่ม “Deselect All” เพื่อยกเลิกการเลือกทุกตอน  

 

 
รูป 23 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ หลงั select รายวิชา 

จากรูปท่ี 31 หลงัจากเลือกตอนท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อเร่ิมตน้การคดัลอก
รายงาน มคอ. 

 2. Copy To: เลือกรายวิชาตน้ฉบบัท่ีตอ้งการ copy มา  
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ไปท่ีเมนู Report Manager >> TQF6 จากรูป คลิกท่ีสัญลกัษณ์ หลงัรายการรายวิชา ตอนท่ีท่ีก  าลงั
จดัท าหรือตอ้งการเป็นปลายทางนการคดัลอก จากนั้นจะมี Dialog แสดงข้ึนมาให้เลือกรูปแบบการ
คดัลอก ดงัรูป 

 

 
 

รูป 24 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ copy to มคอ. 6 

 
ใหเ้ลือก  "Copy To: เลือกรายวิชาตน้ฉบบัท่ีตอ้งการ copy มา " จากนั้นกดปุ่ม "OK" 
 

 
รูป 25 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ select รายวิชาตน้ทางท่ีตอ้งการ copy มา 
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หากผูใ้ชต้อ้งการคดัลอกรายงานจากตอนใด ให้คลิก  เลือก สามารถเลือกไดเ้พียงรายการเดียว
เท่านั้น เน่ืองจากเป็นตน้ทางท่ีเลือกมา 

 

 
รูป 26 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ เม่ือเลือกตน้ทาง 

จากรูปท่ี 34 หลงัจากเลือกตอนท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ม “Save” เพื่อเร่ิมตน้การคดัลอก
รายงาน มคอ. 
 

หมายเหตุ :  
 รายวิชา มคอ.6 ทุกสถานะสามารถด าเนินการคดัลอก (เป็น section ตน้ทาง) มคอ.6 แต่
รายวชิาปลายทางจะตอ้งมีสถานะ not start, composing และ returned เท่านั้น 

 รายวิชาท่ีสามารถคดัลอกกนัได ้(ทั้งตน้ทางและปลายทาง) จะตอ้งเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกั หรือตวัแทนของรายวชิานั้นเท่านั้น 

 ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการคัดลอกมคอ. ต่างภาคการศึกษา/ปีการศึกษาได้ 

การลบ มคอ. 6 
ในการลบ มคอ.6 สามารถลบไดเ้ฉพาะสถานะก าลงัด าเนินการ (Composing) และถูกพิจารณาไม่ผา่น (Returned) 
เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. ไปท่ีเมนู Report Manager >> TQF6 จากรูปคลิกท่ีสัญลกัษณ์ ในรายวิชา และ ตอน (Section) ท่ี
ตอ้งการ 
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รูป 27 แสดงตวัอยา่งหนา้จอ การลบรายงานมคอ.6 

2. จากนั้นจะปรากฏหนา้จอกล่องขอ้ความแจง้เตือน เพื่อยนืยนัการลบ มคอ. คลิกปุ่ม “Accept” เพื่อ
ยนืยนัการลบ หรือ คลิกปุ่ม “Cancel” เพือ่ยกเลิกการด าเนินการดงักล่าว 

 
รูป 28 แสดงตวัอยา่งหนา้จอยนืยนัการลบมคอ.6 


