ปฏิทินการดําเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรผลิตครู 4 ปี
หลักการ
1. มีการปรับปรุงทุกหลักสูตร โดยใช้การออกแบบหลักสูตรแบบ Backward Design
2. ใช้กิจกรรมระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งส่วนวิชาชีพครูและการสอนวิชาเอกร่วมกัน
3. บริหารจัดการงบประมาณ โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนกิจกรรมดําเนินงาน
ลําดับ
กิจกรรม
วันที่
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
1 ประเมินทบทวนหลักสูตรเดิม พ.7 – จ.26 - คณะกรรมการมาตรฐาน
คณะศึกษาศาสตร์
- คณะกรรมการมาตรฐาน
พ.ย.61
วิชาชีพครู
และคณะผลิตร่วม
วิชาชีพครู
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกวิชาเอก
หลักสูตรทุกวิชาเอก
2 จัดทํา(ร่าง) มคอ. 2
พฤ.15 - จ.26 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
ของหลักสูตรทุกหลักสูตร
พ.ย.61
หลักสูตร
และคณะผลิตร่วม
(เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ)
3 นํา(ร่าง) หลักสูตรไปพิจารณา อ. 27 พ.ย.61 คณบดี และ รองคณบดี
สกอ.
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของ
ร่วมกับสภาคณบดี โดย สกอ.
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สกอ.
4 ประชุมการปรับปรุง(ร่าง)
พ. 28 พ.ย. 61
มคอ. 2 ของหลักสูตรทุก
(09.00-16.30
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
น.)
ของคณะกรรมการกลั่นกรอง
และวิพากษ์หลักสูตรจากการ
ประชุมสภาคณบดี
- หมวดวิชาชีพครู
- คณะกรรมการมาตรฐาน
- ห้องแหล่งการเรียนรู้
วิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- คณะกรรมการมาตรฐาน
- ห้องแหล่งการเรียนรู้
(พื้นฐานวิชาชีพ)
วิชาชีพครู และ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- หมวดวิชาเอก
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ - คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรทุกวิชาเอก
และคณะผลิตร่วม
- ค่าบํารุงการศึกษาและ
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ - คณะศึกษาศาสตร์
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย
หลักสูตรทุกวิชาเอก
และคณะผลิตร่วม
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี

หมายเหตุ

- ยกร่าง มคอ.2
- ยกร่างประกาศ
วิธีการจัดเก็บ
ค่าบํารุง
การศึกษา
และค่าเล่าเรียน
แบบเหมาจ่าย
หลักสูตรผลิตครู
4 ปี
- ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
จัดทํา สมอ.08
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
(พื้นฐานวิชาชีพ)

ลําดับ
กิจกรรม
5 ประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี
5.1 การบรรยายเรื่อง
“การบูรณาการความรู้
เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่
พึงประสงค์”
5.2 การบรรยายเรื่อง
“มาตรฐานวิชาชีพครูและ
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี”
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ซักถามข้อคิดเห็น
5.3 กิจกรรมระดมสมองผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
ทรงคุณวุฒวิ ิพากษ์
หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู
และหมวดวิชาเอก

6

7

วันที่
ผู้รับผิดชอบ
29-30 พ.ย.61 กลุ่มงานวิชาการฯ
(08.00-17.00 น.) คณะศึกษาศาสตร์

สถานที่
สํานักหอสมุด
คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม
พฤ.29 พ.ย.61 -ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาชีพ สํานักหอสมุด
(08.45-15.45 รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
น.)
อดีตอธิการบดี ม.ราชภัฏสงขลา

หมายเหตุ

ระยะเวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสม

พฤ.29 พ.ย.61 -ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาชีพ สํานักหอสมุด
(15.45-16.00 น.) นางสาวกรรณิการ์ บารมี
ผอ.สํานักมาตรฐานวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ระยะเวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสม

พฤ.29 พ.ย.61 - คณะกรรมการมาตรฐาน
(16.00-17.00 น.) วิชาชีพครู
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
ผลิตครู
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศ.30 พ.ย.61 -ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาชีพ
(09.00-12.00 น.) รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
อดีต ผอ.สถาบันคุรุพัฒนา

สํานักหอสมุด
คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม

ระยะเวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสม

สํานักหอสมุด

ระยะเวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสม

สํานักหอสมุด
คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม

ระยะเวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสม

5.4 การบรรยายเรื่อง
“กระบวนทัศน์เพื่อ
การผลิตครู”
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ซักถามข้อคิดเห็น
5.5 กิจกรรมระดมสมองผู้มี
ศ.30 พ.ย.61 - คณะกรรมการมาตรฐาน
ส่วนได้ส่วนเสียและ
(13.00-17.00 น.) วิชาชีพครู
ทรงคุณวุฒวิ ิพากษ์
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู
หลักสูตร
และหมวดวิชาเอก
- คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
- ปฏิบัติการจัดทํา
ผลิตครู
(ร่าง) มคอ.2 และจัดทํา
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มคอ.3 รายวิชาบังคับ
ปรับปรุง (ร่าง) มคอ. 2
ส.1 – อา.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ของหลักสูตรทุกหลักสูตร
ธ.ค.61
หลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
นํา(ร่าง) มคอ. 2 วิพากษ์
จ.3 ธ.ค. 61 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
ร่วมกับสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม
สกอ.

ลําดับ
กิจกรรม
วันที่
8 ปรับปรุงและจัดทํา (ร่าง)
อ.4 – พ.19
มคอ.2 ที่ผ่านการวิพากษ์
ธ.ค.61
ร่วมกับสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
หมวดวิชาชีพครู พร้อม
ออกแบบหลักสูตรตามแบบ
OBE โดยกําหนดสมรรถนะ
ของแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ และจัดทํา มคอ.3
ฉบับย่อ
9 ประชุมยกร่างโครงสร้าง
พฤ.20 ธ.ค. 61
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี

10

11

12

13

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพครู
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

- คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพครู
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์
- คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
ศ.20-อา.30 - คณะกรรมการมาตรฐาน
ธ.ค. 61
วิชาชีพครู
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์
- คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
อา.22 ธ.ค.61 - ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
- สกอ.

ปรับแก้ไขร่างโครงสร้าง
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี และ
จัดทํารายละเอียดร่าง มคอ.2
หมวดวิชาชีพครู ตามมติที่
ประชุมวันที่ 20 ธ.ค.61
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิพากษ์ มคอ.1 มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์ และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี)
ประชุมพิจารณา
พ.2 ม.ค. 62
- (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาชีพครู
- (ร่าง) หลักสูตร กศ.บ. 4 ปี
หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาชีพครู
- (ร่าง) มคอ.1 สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์
- (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ป.ตรี สาขาครุศาสตร์ และ
สาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561
ปรับปรุงตามมติที่ประชุมเมือ่
พฤ.3-อา.6
วันที่ 2 ม.ค.62 เรื่อง
ม.ค. 62
- (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาชีพครู
- (ร่าง) มคอ.หลักสูตร กศ.บ.
4 ปี หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาชีพครู

สถานที่
คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

กทม.

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพครู
- คณะผลิตร่วม
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพครู
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
และ คณะผลิตร่วม

หมายเหตุ

ลําดับ
กิจกรรม
14 เสนอ (ร่าง) มคอ.2 หมวด
วิชาชีพครู และหมวดวิชาเอก
ของหลักสูตร 3 หลักสูตร
1) กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
2) กศ.บ.พลศึกษา
3) กศ.บ.การวัดและประเมิน
ทางการศึกษา
เข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ
15 รวบรวมข้อมูล (ร่าง) มคอ.2
หลักสูตรผลิตร่วม
จํานวน 8 หลักสูตร
1) กศ.บ.ศิลปศึกษา
2) กศ.บ.ภาษาไทย
3) กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
4) กศ.บ.สังคมศึกษา
5) กศ.บ.คณิตศาสตร์
6) กศ.บ.เคมี
7) กศ.บ.ฟิสิกส์
8) กศ.บ.ชีววิทยา
เพื่อนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตรความร่วมมือในการ
ผลิตครูระดับปริญญาตรี และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
16 เสนอ (ร่าง) มคอ.2 หมวดวิชา
ชีพครู และหมวดวิชาเอกของ
หลักสูตรผลิตร่วม จํานวน 8
หลักสูตร เข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการหลักสูตรความร่วมมือ
ในการผลิตครูระดับปริญญาตรี
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
17 ปรับแก้ไข (ร่าง) มคอ.2 หมวด
วิชาชีพครู และหมวดวิชาเอก
ของหลักสูตรผลิตครู 4 ปี
จํานวน 11 หลักสูตร ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเมื่อ
วันที่ 10 ม.ค.62 และจัดทํา
ฉบับสมบูรณ์ ส่งกลุ่มงาน
วิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์
ภายในวันจันทร์ที่ 21 ม.ค.62

วันที่
จ.7 ม.ค.62

ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
- คณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก

อ.8-พ.9 ม.ค.62 - กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
- กลุ่มงานวิชาการฯ
และคณะผลิตร่าม
คณะศึกษาศาสตร์

พฤ.10 ม.ค. 62 - คณะกรรมการบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรความร่วมมือ
และคณะผลิตร่าม
ในการผลิตครูระดับปริญญาตรี
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะผลิตร่วม

ศ.11-อา.20
ม.ค.62

- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่าม

หมายเหตุ

ลําดับ
กิจกรรม
วันที่
18 รวบรวมข้อมูล (ร่าง) มคอ.2
จ.22-อ.23
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี จํานวน
ม.ค.62
11 หลักสูตร เพือ่ นําเข้า
พิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ
ร่วมกับคณะผลิตร่วม
19 เสนอ (ร่าง) มคอ. 2 ของ
พฤ.24 ม.ค. 62
ทุกหลักสูตรเข้าพิจารณาในที่ (เวลา 09.00 น.
ประชุมคณะกรรมการประจํา
เป็นต้นไป)
คณะฯ ร่วมกับคณะผลิตร่วม
20 ปรับปรุง (ร่าง) มคอ.2 ตาม
พฤ.24-ศ.25
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเมื่อ
ม.ค.62
วันที่ 16 ม.ค.62 และจัดทํา
ฉบับสมบูรณ์ ส่งกลุ่มงาน
วิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์
ภายในวันศุกร์ที่ 26 ม.ค.62
ก่อนเวลา 17.00 น.
21 รวบรวมข้อมูล (ร่าง) มคอ.2
ส.26-อา.27
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี จํานวน
ม.ค.62
11 หลักสูตร เพือ่ จัดส่งฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัย
22 จัดส่ง (ร่าง) มคอ.2 ของทุก
จ.28 ม.ค. 62
หลักสูตร ไปยังฝ่ายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

23

24

25

เสนอ (ร่าง) มคอ.2
จ.4-ศ.8 ก.พ.62
เข้าพิจารณาที่ประชุม
อนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปรับปรุง (ร่าง) มคอ.2 ตาม
ศ.8-จ.11
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเมื่อ
ก.พ.62
อนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
และจัดทําฉบับสมบูรณ์
ส่งกลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน
วันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62
รวบรวมข้อมูล (ร่าง) มคอ.2
จ.11-พ.13
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี จํานวน
ก.พ.62
11 หลักสูตร เพือ่ จัดส่งฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 13 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
- กลุ่มงานวิชาการฯ
และคณะผลิตร่าม
คณะศึกษาศาสตร์

- คณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะผลิตร่วม
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตร
และคณะผลิตร่วม
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ

เพื่อตรวจสอบข้อมูล
และรวบรวม (ร่าง)
มคอ.2 ของทุก
หลักสูตร เสนอฝ่าย
วิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
- กลุ่มงานวิชาการฯ
และคณะผลิตร่าม
คณะศึกษาศาสตร์
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม

- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

เพื่อรวบรวม (ร่าง)
มคอ.2 ของทุก
หลักสูตร เสนอเข้าที่
ประชุมอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับ
กิจกรรม
26 เสนอ (ร่าง) มคอ.2
เข้าพิจารณาที่ประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
27 ปรับปรุง (ร่าง) มคอ.2 ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเมื่อ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ และ
จัดทําฉบับสมบูรณ์ ส่งกลุ่มงาน
วิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์
ภายในวันศุกร์ที่ 22 ก.พ.62
28 รวบรวมข้อมูล (ร่าง) มคอ.2
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี จํานวน
11 หลักสูตร เพือ่ จัดส่งฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ.62
29 เสนอ (ร่าง) มคอ. 2
เข้าพิจารณาที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการของ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
30 ปรับปรุง (ร่าง) มคอ.2 ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเมื่อ
คณะกรรมการวิชาการของ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณและจัดทําฉบับสมบูรณ์
ส่งกลุ่มงานวิชาการฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ภายในวันพุธที่
อังคารที่ 5 มี.ค.62
31 รวบรวมข้อมูล (ร่าง) มคอ.2
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี จํานวน
11 หลักสูตร เพือ่ จัดส่งฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 6 มี.ค.62
32 - เสนอ (ร่าง) มคอ. 2
เข้าพิจารณาทีป่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย
- เสนอพิจารณาประกาศ
ค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย
หลักสูตรผลิตครู 4 ปี
33 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศ
รับสมัคร TCAT รอบ 2
34 เสนอ (ร่าง) มคอ.2 ไปยัง
สกอ. เพื่อรับทราบ และ
สํานักงานคุรุสภา เพื่อรับรอง

วันที่
ผู้รับผิดชอบ
ศ.22 ก.พ. 62 คณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ

พฤ.21-ศ.22
ก.พ.62

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม

ส.23-อา.24
ก.พ.62

- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ส.2 มี.ค.62

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อา.3-จ.4
มี.ค.62

อ.5 มี.ค.62

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
และคณะผลิตร่วม

- กลุ่มงานวิชาการฯ
คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ส.16 มี.ค.62 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

จ.4 ก.พ. 62 – ภารกิจรับนิสิต
พ. 20 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยทักษิณ
20 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเหตุ

