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Abstract 

 

 In the 21
st
 century, teaching has changed from the past since the era of information and 

communication technology (ICT) has progressed and come to play an important role in people 

who live in a knowledge-based society. Therefore, society needs members with the ability to use 

ICT to solve problems, in collaboration, communication and creation effectively. To prepare all 

students to meet the said needs, the learning process must be modified to emphasize the role 

from teacher-centered to focus on student engagement for constructing their own knowledge 

through ICT. The key element of this learning process is a “teacher”. Thus, all teachers need to 

adjust the paradigm of learning and teaching and need to develop the ability to integrate ICT in 

teaching and learning process effectively. Although several years ago, the government and the 

relevant authorities have invested in the development of infrastructure and allocation of budget 

for ICT training, all reports have shown that the teachers still lack of the ICT skills in teaching 

and learning.  So, in this article, the author has synthesized and summarized the idea to develop 

skills in using ICT in teaching and learning by focusing on the foundation of “pre-service 

teacher” through “Studio TEACH” at the pre-service teacher institute. By doing this, when a  

pre-service teacher graduates, he/she will become a “professional teacher”, who has the ability 

to integrate ICT in teaching and learning in the future. The institutions involved in the 

production and development of teachers can be used as a guide for policy makers to lead to 

concrete action to continue.  
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Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 211 
 

นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์2 
 
บทคัดย่อ 
 การให้การศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่างไปจากยุคที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตของผู้คนในสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ดัง นั้น
สังคมจึงต้องการสมาชิกที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยจัดการกับปัญหา 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การติดต่อสื่อสาร และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในสังคมได้อย่างเกิดผล การจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถดังกล่าวจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปจากเดิมที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ไป
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการเรียนรู้นั้น ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเหล่านี้ คือ “ครู” ดังนั้นครูทุกคนจ าต้อง
ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ใหม่ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวางแผนและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้หลายปีที่ผ่านมา
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุ่มงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและจัดสรรงบประมาณในการ
ผลิตและพัฒนาครใูห้มีทักษะดังกล่าว แต่ปัญหาครูขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอนยังปรากฏให้เห็นในทุกครั้งที่มีการประเมินผลทางด้านการศึกษา ดังนั้น ในบทความนี้ ผู้เขียน
จึงไดส้ังเคราะห์และสรุปแนวคิดในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียน
การสอนโดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญไปที่รากฐานของการบ่มเพาะ “นิสิตครู” ผ่านทาง “Studio TEACH” เพ่ือเมื่อ
นิสิตครูจบการศึกษาออกไปจะกลายเป็น “ครูมืออาชีพ” ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครูสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปได้ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนานิสิตครู  ทักษะ ICT  การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
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บทน า  
เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 นานาประเทศต่าง

ยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information Communications and Technology: 
ICT) ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้  การจัดการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 จึงต้องเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
ประชาชนให้มีความพร้อมและเท่าทันการใช้ ICT 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อตนเอง
และสังคมโดยรวม ซึ่งการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
ผ่านมามุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถพ้ืนฐานใน 3 เรื่องหลัก คือ การอ่าน
ออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ
อีกต่อไป ความรู้และทักษะในการใช้ ICT ถูกเพ่ิมเข้า
มาเป็นอีกหนึ่งทักษะพ้ืนฐานส าคัญส าหรับเยาวชนทุก
คนที่จะเข้าสู่สังคมแห่งการประกอบอาชีพในยุคนี้ได้
อย่างเหมาะสม (Doyle & Reading, 2013, p. 110; 
Kereluik et al., 2013, p. 130) 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะด้าน ICT นี้ดังปรากฏในพระราช- 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 มาตรา 
66 ว่า ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งหลังจากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  
พ.ศ .2542 เป็นต้นมา รั ฐบาลและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดแผนและนโยบายระดับชาติด้าน 
ICT ขึ้นหลายฉบับ อาทิ 1) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2557, หน้า 7-9) ได้
ก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร จนถึงปัจจุบันอยู่ในฉบับที่ 3 ครอบคลุม
ระยะเวลาในช่วง พ.ศ. 2557 – 2561 มุ่งเป้าหมายใน
การเตรียมความพร้อมของประชาชนในประเทศสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างยั่งยืน 

ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักของ
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทดังกล่าว คือ การพัฒนา
เยาวชน ให้มีทักษะการประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนรู้ 
เ พ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียงด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม และมีส่วนร่วมใน
กา ร พัฒนาและ ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ จ ากบริ ก า ร  ICT 
2) กระทรวงศึกษาธิการ (2557, หน้า 4-6) ได้ก าหนด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา โดยฉบับล่าสุดครอบคลุมระยะในช่วง 
พ.ศ.2557 – 2559 ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักยังคง
เน้นย้ าและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยการใช้ ICT เพ่ือ
การศึกษา โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับ
ความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาใน
การใช้ ICT เพ่ือการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทางด้าน ICT ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
แผนแม่บทด้าน ICT ของทั้งสองหน่วยงานหลักนี้ 
จะพบว่าแผนแม่บทดังกล่าว ล้วนให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาเยาวชนในชาติให้มีความรู้และทักษะใน 
การใช้ ICT เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และน าความรู้นั้นออกไปช่วยสนับสนุน
ก า ร พั ฒนาภ าคส่ ว นต่ า ง  ๆ  ใ นสั ง คมอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นการเ พ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

การจะพัฒนาและเตรียมความพร้อมเยาวชน
ในชาติให้มีความรู้และทักษะในการใช้ ICT ได้นั้น จึง
เป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนส าคัญ
ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุดคือ “ครู”
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, หน้า 1-3)
เนื่องจากการที่ครูมีทักษะในการใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการช่วย
ให้ครูมี เครื่องมือและสื่อที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะเอ้ืออ านวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงและจัดการกับข้อมูลความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ ความถนัดและใน
เวลาที่ต้องการแล้ว แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วย
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ตนเอง และการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน การสร้าง
ผลผลิตหรือชิ้นงานที่หลากหลาย มีช่องทางและ
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นกับผู้สอนและผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ได้
ง่ายดาย และรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏในสื่อหรือ
เครื่องมือชนิดใดมาก่อน (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557, หน้า 6; 
ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2014, หน้า 200) ซึ่งการ
ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ICT 
และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่าง
ตื่นตัวเช่นนี้เอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ไม่เพียงแต่เฉพาะในด้านสาระความรู้ใน
รายวิชาเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนากระบวนการทางปัญญา และพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในการส ารวจ การเลือก การประเมิน 
และการจัดการข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์เ พ่ือสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และการท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อ่ืนอีกด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่
จ าเป็นซึ่งเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี เพ่ือจะ
สามารถเรียนรู้  ประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุข  (รสสุคนธ์  
มกรมณี, 2556, หน้า 5; Pheeraphan, 2013, p. 
372) 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่มี
การบูรณาการ ICT เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ จึงเป็นบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของครูทุกคน ไม่ว่าครูนั้นจะสอน
อยู่ในเนื้อหาสาระใดก็ตามด้วยเหตุนี้เอง “นิสิตครู” 
ซึ่งจะจบการศึกษาออกไปเป็น “ครู” ในศตวรรษนี้ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับกระบวนทัศน์
ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ และต้องเรียนรู้วิธีการสอนที่
แตกต่างไปจากเดิมที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เป็นการ
เรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรับบทบาทจากเดิมที่
เคยเป็นผู้มอบและถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ ICT เข้ามาใช้ใน

สาระวิชาที่ตนรับผิดชอบอย่างกลมกลืนและเหมาะสม 
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
ของเยาวชน, 2557, หน้า 11; ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2556, หน้า 125; Goktas, Yildirm, 
& Yildirm, 2009, p. 201)  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและพัฒนาครูให้มี
ทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 

ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา รัฐบาลและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ต่างให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินนโยบายทางด้าน ICT มาโดยตลอด ทั้งในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาครูให้มีทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งผลการด าเนินนโยบายนั้นปรากฏชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยรายงานการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ส านักงานสถิติ
แห่ ง ช าติ ,  2552, หน้ า  iii-23) แ สดง ให้ เ ห็ น ว่ า
สถานศึ กษาทุ ก ระดั บ  ( ก า รศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน) ต่างมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครื่ องคอมพิว เตอร์ และการ เชื่ อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ครู/อาจารย์มากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการอบรมด้าน 
ICT แต่เมื่อพิจารณาด้านทักษะของครู/อาจารย์ ใน
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ ICT เป็นฐานในการ
เรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้  โดยครู/
อาจารย์มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการน าเสนองาน การพัฒนาสื่อทางการศึกษา และ
การใช้ ICT ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
พอใช้  แต่มีความสามารถในการท ากราฟิกและ
ภาพเคลื่อนไหวในระดับน้อยเมื่อน าข้อมูลมาท าการ
วิ เคราะห์  Gap Analysis ผลการวิ เคราะห์พบว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจุดเด่นในปัจจัยด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ ICT การสนับสนุนของผู้บริหาร ครู/
อาจารย์และผู้เรียนเห็นความส าคัญของการใช้ ICT 
ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดด้อยซึ่งต้องเร่งปรับปรุง ได้แก่ 
ความพอเพียงของงบประมาณด้าน ICT ความสามารถ
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ของครู/อาจารย์ในการใช้ ICT ในการจัดการเรียน 
การสอน และบุคลากรด้านเทคนิคที่มีทักษะการใช้
และซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์สอดคล้องกับผล
การศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 102) ซึ่งได้ศึกษา
เกี่ยวกับสถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบ พบว่า แม้
สถาบันการศึกษาจะมีความพร้อมในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาและผลิต
ครูแล้วก็ตาม แต่ปัญหาครูขาดทักษะในการใช้ ICT 
เป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรียนรู้ การใช้และ
การสร้างสื่อ ตลอดจนการประเมินผลผู้เรียนและ
ชิ้นงานด้วย ICT อย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นปัญหา
วิกฤต 

เมื่อพิจารณาในด้านการผลิตครู พบว่า ด้าน
นโยบายการผลิตครูให้ความส าคัญและก าหนดให้
สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เป็นหนึ่งในมาตรฐานวิชาชีพครูที่
สถาบันการผลิตครูทุกแห่ง จะต้องพัฒนาให้นิสิตครูซึ่ง
เมื่อจบออกไปประกอบวิชาชีพครูแล้ว จะเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
และสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ (คุรุสภา, 2556, 
ออนไลน์) การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียน 

การสอนจึงช่วยให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น ผ่าน
ทางการที่ครูสามารถใช้ ICT เข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การท างานของตน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่การศึกษาของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2556, หน้า 102) กลับรายงานว่า ครูที่
เพ่ิงจบการศึกษาหรือเพ่ิงบรรจุใหม่ขาดทักษะ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับที่พบในครู
ป ระจ า กา รด้ ว ย  ทั้ ง นี้  นั ก วิ ช าการ ทั้ ง ใ นและ
ต่างประเทศ ได้ท าการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่
ท าให้ครูและนิสิตครูขาดทักษะในการใช้ ICT ใน 
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งผู้ เขียนได้
ท าการศึกษาและสังเคราะห์โดยจ าแนกปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งกับครูประจ าการ และนิสิตครู ออกเป็น 2 
ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสรุปได้
ดังตาราง 1 ดังนี้ (จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี, 2552, หน้า 
79-92; รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, 2556, ออนไลน์; 
Singh & Chan, 2014, p. 882; Lim & Khine, 
2006, p. 114-115; Drent &  Meelissen, 2008, 
p. 194-195; Goktas, Yildirm, & Yildirm, 2009, p. 
193-204; Brun & Hinostroza, 2014, p. 234; Tezci, 
2011, p. 484-486; Lei, 2009, p. 87-97; Goktas, 
Gedik, & Baydas, 2013, p. 211-222) 

ตาราง 1 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาครู/นิสิตครูให้มีทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู/อาจารย์ นิสิตครู 

ปัจจัยภายใน - ขาดความเชื่อม่ันในการใช้ ICT  
- ขาดความรู้และทักษะ ICT ในการจัดการ

เรียนการสอน 
- มีทัศนคตทิี่ไม่ดต่ีอ ICT 
- ติดยึดอยู่กับรูปแบบและวิธีการสอนเดิมที่

เน้นครูเป็นศูนย์กลาง 

- ขาดแรงจูงใจและขาดความตระหนัก
ในการใช้ ICT ส าหรับการสอน 
ของตนในอนาคต 

- ขาดความรู้และทักษะ ICT ในขั้นสูง 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู/อาจารย์ นิสิตครู 

ปัจจัยภายนอก - ภาระงานมากเกินไป 
- ขาดความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 
- ขาดการฝึกอบรมการใช้ ICT 

ในการจัดการเรียนการสอน 
- ขาดการสนับสนุนด้านเทคนิค 
- ขาดผู้น าหรือตัวแบบในการใช้จริง 

- ไม่มีรายวิชาที่นิสิตครูได้ฝึกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนที่มากเพียงพอ 

- อาจารย์ใช้ ICT ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างจ ากัด ขาดความ
หลากหลาย 

- ขาดห้องปฏิบัติการ ICT ส าหรับใช้ใน
การฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียน 

- ขาดแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT 
 

จากตาราง 1 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ท า
ให้ครูและนิสิตครูขาดทักษะ ICT ในการจัดการเรียน
การสอนมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกันเป็นอย่าง
ยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น 
ปัญหาด้านทัศนคติต่อ ICT การขาดแรงจูงใจและขาด
ความตระหนักในการใช้ ICT ในการจัดการเรียน 
การสอน และการขาดความรู้และทักษะในการใช้ ICT 
ในการจัดการเรียนการสอน เช่นกันกับปัญหาซึ่งเกิด
จากปัจจัยภายนอกก็มีความสอดคล้องกัน อาทิ  
การขาดความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และการขาดตัว
แบบหรือแบบอย่างในการใช้จริง เป็นต้น ซึ่งเมื่อ
พิจารณาปัญหาที่เป็นปัจจัยภายนอกของนิสิตครูจะ
พบว่า แม้นิสิตครูในยุคนี้ เป็นผู้ซึ่งเติบโตและคุ้นเคย
กับการใช้ ICT ในชีวิตประจ าวัน จนดูเหมือนว่านิสิต
ครูน่าจะมีความรู้และทักษะ ICT เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
แต่ผลการศึกษาของ Lei (2009, p. 87-97; Goktas, 
Yildirm, & Yildirm, 2009, p. 193-204) ซึ่งให้นิสิต
ครูประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะในการใช้ ICT กลับ
พบว่านิสิตครูมีทักษะ ICT อยู่ในระดับขั้นพ้ืนฐาน ขาด
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานที่ต้อง
ใช้ ICT ในระดับสูง นอกจากนี้ แม้ว่านิสิตครูจะเติบโต
มากับห้องเรียนที่มีวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน ICT แต่หาก
ประสบการณ์ที่ได้รับในขณะที่เคยเป็นนักเรียนหรือใน
ขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการผลิตครู ไม่ได้เห็นครู/
อาจารย์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน หรือมี

การใช้อย่างจ ากัด ก็ส่งผลท าให้นิสิตครูเหล่านี้ไม่ได้รับ
ประสบการณ์หรือไม่ได้เรียนรู้การใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเมื่อนิสิตครู
เหล่านี้จบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพครู ก็จะ
เป็นครูที่มีการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างจ ากัดเช่นกัน ดังนั้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
กับครูและนิสิตครูในบางปัจจัยจึงเป็นปัญหาซึ่งส่งผล
สืบเนื่องต่อกันและกัน ผู้ เขียนจึงสรุปปัญหาและ
อุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความ
สอดคล้องกันของครูและนิสิตครูไว้ร่วมกันดังนี้  
 

 ปัจจัยภายใน 
 ปัญหาและอุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
ตัวบุคคลที่ส่งผลท าให้ครู/นิสิตครูขาดทักษะในการใช้ 
ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

1. ขาดความเชื่อมั่นในการใช้ ICT 
 ความเชื่อมั่นมีบทบาทส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในชีวิตจริง ดังนั้น 
เหตุผลหนึ่งที่ครูไม่สามารถบูรณาการ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากขาดความมั่นใจใน
ความสามารถทางด้าน ICT ของตน จึงเกิดความรู้สึก
กลัวความล้มเหลวเมื่อต้องใช้ ICT ในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เรียนใน
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ยุคปัจจุบันหรือยุคดิจิทัลซ่ึงมีความคุ้นเคยกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่า  

2. ขาดความรู้และทักษะ ICT  
เนื่ อ งจ ากความรู้ แ ละทั กษะ  ICT 

สามารถแบ่งได้หลายระดับ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าครู
และนิสิตครูส่วนใหญ่ยอมรับว่าตนมีทักษะ ICT ใน
ระดับ เบื้ องต้น  คือสามารถใช้ คอมพิว เตอร์ ใน 
การจัดการเอกสาร รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลิตสื่อน าเสนอ แต่ยังขาดทักษะในการใช้ ICT กับ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องใช้เทคโนโลยีในระดับ
ที่สูงขึ้น เช่น การใช้ Wikis Blogs Podcasts และ 
การพัฒนาเว็บไซต์ กับวิธีการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นต้น 

3. มีทัศนคติที่ไม่ดต่ีอ ICT 
 เนื่องจากหากครูยังไม่เห็นคุณค่า หรือ
ประโยชน์ของการน า ICT มาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน หรือยังไม่เห็นว่า ICT จะเข้ามามี
ส่วนช่วยในการสอนของตนให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็มี
แนวโน้มว่าครูจะไม่ให้ความส าคัญและไม่เห็นความ
จ าเป็นที่จะต้องน า ICT เข้ามาใช้  

4. ติดยึดอยู่กับรูปแบบและวิธีการสอน
เดิมที่เน้นครูเป็นศูนยก์ลาง 
 เนื่องจากการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่
เข้าไปในการจัดการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องมี 
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ที่ต่างไป
จากรูปแบบและวิธีการสอนเดิม มีผลการศึกษาวิจัย
จ านวนมากแสดงว่า การน า ICT มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยท าให้รูปแบบการเรียน
เปลี่ยนไปเน้นการให้ความส าคัญกับบทบาทและการมี
ส่ ว น ร่ ว มขอ งผู้ เ รี ยนม ากขึ้ น  ลดบทบาทแล ะ
ความส าคัญของครูในฐานะผู้สอนลง ครู เปลี่ยน
บทบาทเป็นผู้สนับสนุน ผู้อ านวยความสะดวกใน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน เปลี่ยนวิธีการสอน การจัดการ
ชั้นเรียน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ใหม่ เป็นต้น ดังนั้น หากครูรู้สึกว่าตนสามารถจัดการ
สอนด้วยวิธีเดิม ๆ ได้ดีอยู่แล้ว และไม่ได้เห็นตัวอย่าง
จริงว่า ICT สามารถเข้ามาช่วยในวิชาชีพของตน หรือ
ช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นได้อย่างไรแล้ว ก็เป็น 
การยากที่ครูจะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติไปจากเดิม  

 ปัจจัยภายในตัวครูทั้ ง  4 ข้อนี้  ต่างมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันและมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาทักษะ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูทั้งสิ้น  ทั้งนี้  แม้จะดู
เหมือนว่าปัจจัยภายในด้านความรู้และทักษะ ICT จะ
เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ครูน า ICT มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน แต่ผลการศึกษาของ จักรพงศ์ 
สุวรรณรัศมี (2552, หน้า 87) กลับพบว่าการมีความรู้
และทักษะ ICT ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อแนวโน้มที่
ครูจะน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตน 
(ขนาดอิทธิพล 0.18) ในขณะที่ทัศนคติต่อ ICT มี
อิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่สูง 
(ขนาดอิทธิพล 0.99) และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
แนวโน้มการน า ICT มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
และวิธีการสอนและความรู้และทักษะ ICT อีกด้วย 
เช่นเดียวกับปัจจัยภายในด้านความเชื่อมั่นในการใช้ 
ICT ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการน า ICT มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของครู ดังนั้น จึงอาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่า การที่ครูจะน า ICT มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความ
เชื่อมั่นและทัศนคติของครูที่มีต่อ ICT หากครูมีปัจจัย
นี้สูงก็จะช่วยให้ครูมีทักษะ ICT เพ่ิมขึ้น ผ่านทางการที่
ครูเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพของ
ตนหรือผ่านการที่ครูศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเอง 
 

 ปัจจัยภายนอก  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอก

ตัวครู ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนของครู ได้แก่  

1. ภาระงานมากเกินไป 
 ความจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ก็คือ การใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนนั้นเป็นงานซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เตรียมการจ านวนมาก จึงท าให้แม้แต่ในครูที่มีทัศคติที่
ดี มีทักษะและความสามารถในการใช้ ICT ที่เพียงพอ 
ก็ยังมีการบูรณาการ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้น้อยหรือจ ากัด เนื่องจากครูมีภาระงานที่
มากจึงมีเวลาน้อยในการวางแผนการใช้ ICT ใน 
การออกแบบแผนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
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การบูรณาการ ICT กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การออกแบบการสอนแบบ
โครงงาน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือนั้น ต้องใช้เวลาใน
การวางแผนและออกแบบมากกว่าการใช้ ICT ใน 
การน าเสนอเนื้อหาสาระในการสอนแบบบรรยายที่
เน้นครูเป็นศูนย์กลางเนื่องจากครูต้องใช้เวลาในการ
ส ารวจและสืบค้นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต 
ต้องฝึกฝนและฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ต้องมีเวลาในการทดลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ขาดความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 
การที่ครูขาดปัจจัยหรือความพร้อมใน

การเข้าถึง ICT เช่น การที่สถานศึกษาไม่ได้จัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ให้ครู เป็นรายบุคคลท าให้ครูต้องใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกับครูคนอ่ืน ๆ ท าให้ครูต้องรอเวลา
ในการใช้ เครื่อง และเกิดความไม่สะดวกในการ
จัดเตรียมแผนการสอน การสืบค้นแหล่งเรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมใหม่ ๆ ทางการศึกษา หรือ
การที่ภายในห้องเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ 
อุปกรณ์ช ารุด ล้าสมัย สิ่งเหล่านี้จัดเป็น อุปสรรค
ส าคัญและก่อให้เกิดความเครียดอันจะส่งผลต่อปัจจัย
ภายในด้านทัศนคติต่อการใช้ ICT ในการจัดการเรียน
การสอนของครูในท่ีสุด 

3. ขาดการฝึกอบรมการใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน 

การฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT เป็นส่วน
ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ท า ง วิ ช า ชี พ ข อ ง ค รู ซึ่ ง
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ล้วนมีนโยบายและจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาวิชาชีพครูในด้านนี้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่การฝึกอบรมส่วนใหญ่มักพุ่งเป้าไปที่
ความรู้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี แต่ไม่ได้อบรมให้
ครูได้รู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระที่ตนสอนได้อย่างไร อีกทั้งการฝึกอบรม
มักออกไปจัดนอกสถานที่ ครูจึงขาดโอกาสในการฝึก
ปฏิบัติทั้ ง ในเรื่ องของความรู้ และทักษะการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ วิ ธี ส อ น ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนจริง  

 
 

4. ขาดการสนับสนุนด้านเทคนิค  
การขาดผู้ช่วยด้านเทคนิคทั้งในระดับ

ห้องเรียนและในระดับสถานศึกษา เป็นอีกหนึ่ ง
อุปสรรคใหญ่ซึ่งท าให้ครูไม่อาจบูรณาการ ICT ใน 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากครูโดยมาก ไม่ได้มีความรู้ในด้านการซ่อม
บ ารุงและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ อีกทั้งแม้ครู
บางคนอาจมีความรู้หรือทักษะ ICT มาแล้วในระดับ
หนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การจดัการเรียนการสอนแล้วพบว่าอุปกรณ์ช ารุด หรือ
ล้าสมัยไม่เป็นไปดังที่คาดหวัง ครูบางคน ครูก็เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย และเลิกล้มความพยายามในการ
ใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือเมื่อ
ครูได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้าน ICT ในช่วงแรกครู
จะมีความตื่นตัวในการน าความรู้ที่ได้รับมาทดลองใช้ 
แต่เมื่อมีปัญหาในด้านเทคนิคต่าง ๆ และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างทันทีทันใด สิ่งนี้จะท าให้ครูเกิด
ความไม่ม่ันใจในการน าความรู้ทางด้าน ICT ที่เรียนมา
นั้นมาประยุกต์ใช้ หรือหากครูน าไปใช้ในห้องเรียน
และเกิดปัญหาบางประการต่อหน้าผู้เรียนก็ส่งผลให้ครู
ไม่มั่นใจและเกิดทัศนคติที่เป็นลบต่อการน าไปใช้ใน
ที่สุด 

5. ขาดผู้น าหรือตัวแบบในการใช้จริง 
แม้ครูจะได้รับความรู้จากการฝึกอบรม

ด้าน ICT อยู่เสมอเป็นระยะ แต่การได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรมอย่างเดียวกลับไม่ได้ช่วยให้ครูสามารถน า
ความรู้นั้นมาบูรณาการปรับใช้กับการจัดการเรียนการ
สอนของตนได้ เนื่องจากเมื่อครูทดลองน าความรู้นั้น
มาปรับประยุกต์ใช้และพบปัญหาติดขัด ไม่มีผู้น าหรือ
ตัวแบบในการประยุกต์ใช้ ICT ในวิชาชีพที่ประสบ
ผลส า เ ร็ จจริ งซึ่ งจะให้ค าแนะน า  แลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์ หรือช่วยตอบปัญหาเหล่านั้นได้ จึงท า
ให้ครูรู้สึกยุ่งยากและเลิกล้มความตั้งใจในการน ามาใช้
ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รส อนข องต น ใน ที่ สุ ด 
นอกเหนือจากนั้น หากครู/อาจารย์ไม่ใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน ก็จะส่งผลให้ผู้เรียน/นิสิตครูขาด
แบบอย่างการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไปได้ในที่สุด 
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ผลจากการศึกษาวิจัยของ Goktas, 
Gedik, & Baydas (2013, p. 221) พบว่าปัจจัย
ภ ายนอกด้ านคว ามพร้ อมขอ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ มี
ความส าคัญต่อการน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ข อ ง ค รู  อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ 
นอกจากนั้น จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2552, หน้า 79-
92) ยังพบว่าปัจจัยภายนอกด้านการฝึกอบรมมี
อิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยภายในด้านทักษะ ICT 
( ขนาด อิทธิพล  0 . 82 )  ซึ่ ง ทั กษะด้ าน  ICT นี้ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเชื่อม่ันในการใช้ ICT 
และทัศนคติของครูต่อ ICT อีกทั้งทัศนคติต่อ ICT มี
อิทธิพลตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของครู
นอกเหนือจากนั้น ยังพบว่าการสนับสนุนด้านเทคนิคมี
ความสัมพันธ์ต่อครูในการน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการฝึกอบรมด้าน ICT มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนของตนอีกด้วย  

ทั้งนี้  ข้อสังเกตหนึ่งที่ผู้ เขียนได้รับจาก 
การสังเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในตาราง 1 พบว่า 
สิ่งที่เป็นจุดต่างระหว่างครูและนิสิตครูก็คือ ทัศนคติที่
มีต่อ ICT (Lei, 2009, p. 87-97) นิสิตครูส่วนใหญ่มี
ทัศนคติที่ดีต่อ ICT และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ 
ICT จะช่วยให้ตนสอนได้ดีข้ึน ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี
ขึ้นทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อการน า ICT ไปใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนของตนในอนาคตอีกด้วยซึ่ง
ทัศนคติที่ดีต่อ ICT นี้เองเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อแนวโน้มการน า ICT มาใช้ใน
อนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการ
สอน ตลอดจนความรู้ และทักษะ ICT อีกด้ ว ย 
(จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี, 2552, หน้า 79-92) ด้วยเหตุ
นี้เอง การจะพัฒนาครูให้มีทักษะ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน จึงควรต้องเริ่มต้นที่ “นิสิตคร”ู  
 
แนวทางการแก้ปัญหานิสิตครูขาดทักษะ ICT ใน
การจัดการเรียนการสอน  

เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ผลิตและพัฒนาครูดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น ไม่ได้เป็น
ปัญหาที่เกิดจากภายในตัวของผู้ที่ท าหน้าที่ครูแต่เพียง
ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ เป็นปัญหาที่ เกิดจากปัจจัย

ภายนอกอ่ืน ๆ ร่วมด้วย ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การผลิตและพัฒนาครูทั้งในส่วนของสถาบันการผลิต
ครูอาจารย์ และนิสิตครู จะต้องเข้ามาร่วมกันใน 
การแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้ งนี้ผู้ เขียนได้ศึกษาและ
สังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือให้การพัฒนานิสิตครูทางด้าน
ทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนมีความเป็นไป
ได้ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ (Goktas, Yidirim, & 
Yildirim, 2009, p. 200-201; Tondeur et al., 
2012, p. 138-142; ดิเรก พรสีมา, 2554, ออนไลน์; 
รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, 2556, ออนไลน์; ภาสกร 
เรืองรอง และคณะ, 2557, หน้า 201-203) 

1. สถาบันการผลิตครูควรมีการก าหนด
นโยบายและแผนทางด้าน ICT ที่ครอบคลุมและ
ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2. สถาบันการผลิตครูควรจัดให้มีแหล่ง
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน ICT โดย
แหล่งทรัพยากรในที่นี้หมายรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนการสอน เอกสาร
คู่มือ ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ไวไฟ ใน
สถานศึกษาให้เพียงพอและครอบคลุมภายในบริเวณ
สถานศึกษา ตั้งแต่ในชั้นเรียน ระเบียงทางเดิน ใต้ถุน
อาคาร สนามกีฬา หรือแม้แต่ในห้องอาหาร เป็นต้น  

3. สถาบันการผลิตครูควรจัดให้มีหลักสูตร
การอบรมและพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้ฝึก
ปฏิบัติการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ ICT ขั้นสูง ความรู้ใน
การใช้ ICT ร่วมกับวิธีการสอนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม  

4. สถาบันการผลิตครูควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ซึ่งให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค ICT ทั้งนี้ระดับ
ความรู้ของบุคลากรซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค
มีสัมพันธ์ทางบวกกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับตัวแปรอื่น ๆ 

5. สถาบันการผลิตครูควรมีมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพ่ือให้นิสิตครูได้
เห็นแบบอย่างการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
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ในสาขาวิชาของตนในสถานการณ์จริง การได้เห็น
ตัวอย่างการใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
จากผู้สอนในหลาย ๆ รายวิชา จะช่วยให้นิสิตเห็น
แนวทางในการน า ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของตนในอนาคตตอ่ไป 
 ประกอบกับเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2557 ที่
ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาอบรมระยะ
สั้นทางการศึกษา ณ College of Education, 
Illinois State University (ISU) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น 1 ใน 10 
ของมหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตครูของประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกเหนือไปจากหลักสูตรการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่ง
ผู้เขียนได้พบว่าเป็นจุดเด่นที่สนับสนุนให้การผลิตครู
ของสถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับก็คือ การน า ICT 
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปง่ายดายขึ้น สะดวกขึ้น และมี
พลังยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้ความส าคัญ
กับการจัดตั้งหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เ พ่ือท าหน้าที่ สนับสนุนและส่ง เสริมให้อาจารย์ 

บุคลากร และนิสิตครู ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศตลอดจนสร้างนวัตกรรมใน
ด้านการสอนและการเรียนรู้ เทคโนโลยีส าหรับผู้มี
ความต้องการ พิเศษ และการฝึกปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ผ่านการให้ความรู้ การให้
ค าปรึกษา การฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านทางออนไลน์  

ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ในสถาบันการผลิตครู 
และเป็นอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จึงน า
แนวคิดที่ได้จากการสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ 
ร่วมกับประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รับจากการศึกษาดู
งานที่ ISU ผนวกกับความรู้ในวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดบทบาท
ของ Studio TEACH เพ่ือให้เป็นหน่วยงานซึ่งท า
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตครูได้รับการ
พัฒนาทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม (ภาพประกอบ 1) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แนวทางการพัฒนาทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนผ่านทาง Studio TEACH 
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Studio TEACH: การพัฒนา “นิสิตครู” ให้มีทักษะ 
ICT ในการจัดการเรียนการสอน 

ค าว่า “Studio TEACH” เป็นค าเฉพาะ ซึ่ง
ผู้เขียนใช้การปรับขนาดตัวอักษร A ที่ค าว่า“TEACH” 
ให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือรวมค าว่า TECH และ TEACH 
ให้อยู่ในค าเดียวกันเพ่ือให้กระชับ และสื่อสารได้ว่า 
“TECH in TEACH” หรือเป็นสถานที่ซึ่งเอ้ืออ านวย
และเปิดโอกาสให้นิสิตครูได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับศาสตร์การสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
วิชาอย่างเหมาะสมในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการและ
แวดล้อมด้วยบุคลากรที่เป็นมิตร โดย Studio TEACH 
จะท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งนิสิตครูสามารถเข้ามา
หาความรู้และประสบการณ์ในการใช้ ICT ได้ทั้งใน
ฐานะผู้เรียน นั่นคือ นิสิตครูเข้ามาใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  ตลอดจน 
การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มกับผู้ อ่ืน และในฐานะครูในอนาคต นั่นคือ 
การเข้ามาฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ หลากหลายและเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาระวิชาเอกของตน 

Studio TEACH กั บ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสถาบันการผลิตครูทุก
แห่งนั้น มีความเหมือนและแตกต่างกันในหลายด้าน 
อาทิ ทั้งสองแห่งต่างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นิสิตสามารถ
เข้ามาหาความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ ICT ได้ ทั้งสอง
แห่งต่างต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารทางด้าน
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แล ะ โค ร งส ร้ า ง พ้ืน ฐ านทาง  ICT
งบประมาณ และบุคลากรทางด้านเทคนิคในการท า
หน้าที่ดูแลและซ่อมบ ารุงวัสดุ แต่ Studio TEACH กับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างกันที่
ส าคัญในหลายด้าน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของ 
Studio TEACH คือ นิสิตครู ดังนั้น ชนิดและประเภท
ของวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน ICT จึงมีความแตกต่างกัน 
นั่นคือ ภายใน Studio TEACH ไม่เพียงแต่จะมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ไว้ให้บริการ
เท่านั้น แต่ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่เป็นครู
ต้องใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่น 
กร ะด านด า  ก ร ะด าน ไวท์ บ อ ร์ ด  เ ค รื่ อ ง ฉ า ย

โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 
กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) รวมถึงสื่อ
วัสดุพ้ืนฐานหรือโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ไว้ให้นิสิต
ครูได้ฝึกใช้อีกด้วย นอกเหนือจากนั้น วัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
รูปแบบของกิจกรรม ก็ยังมีความแตกต่างกันด้วย 

วัตถุประสงค์ส าคัญของ Studio TEACH อยู่ที่
การเป็น “ห้องปฏิบัติการเพ่ือการสอนด้วย ICT” 
ส าหรับพัฒนานิสิตครูให้มีทักษะ ICT ในการจัดการ
เ รี ยนการสอน  ซึ่ ง กา รสอนในห้ องปฏิบั ติ ก า ร 
(Laboratory Teaching) เป็นการสอนภาคปฏิบัติ ที่
มักถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ จึงพบว่าในหลักสูตรดังกล่าวมี
ห้องปฏิบัติการไว้ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
(กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2554, หน้า 167) ในท านอง
เดียวกัน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มีกลุ่มวิชาบังคับ
หมวดวิชาชีพครู  ในรายวิชาที่ เ กี่ ยวข้องกับ สื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษา ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวก าหนดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติ ซึ่งนิสิตครูจะต้องฝึกปฏิบัติการใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน แต่ในสถาบันการผลิตครู  ส่วน
ใหญ่กลับไม่มีห้องปฏิบัติการเป็นการเฉพาะส าหรับฝึก
ปฏิบัติทักษะดังกล่าว และปล่อยให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเรียนการสอนของตนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด ทั้งนี้ 
แม้ว่าสถาบันการผลิตครูส่วนใหญ่จะมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด และศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
แก่นิสิตในลักษณะทั่วไป จึงต่างจากวัตถุประสงค์ของ 
Studio TEACH ที่เป็น “ห้องปฏิบัติการเพ่ือการสอน
ด้วย ICT” ซึ่ งจะต้องมีอาจารย์และผู้ เชี่ ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและศาสตร์การสอนรวมถึง
เจ้าหน้าที่เทคนิค คอยให้ความรู้และให้ค าปรึกษา
แนะน าในการใช้ ICT ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิธีการสอนและเนื้อหาสาระ (Pedagogical & 
Technical Support) เพ่ือให้นิสิตครูจะได้รับการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ 1) ได้รับการฝึกปฏิบัติการ
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ใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทาง ICT ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย 2) ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ICT ที่สอดคล้องกับศาสตร์การสอนและเนื้อหาสาระ
ในสาขาวิชาของตน 3) ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ ICT ใน 
การผลิตและพัฒนาสื่อการสอน 4) ได้สังเกตการใช้ 
ICT ในการจัดการเรียนการสอนของผู้อ่ืน 5) ได้ฝึก
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยเหตุนี้เอง การจัด
กิจกรรมการให้ความรู้ใน Studio TEACH จึงต้องมี
ลั กษณะที่ หลากหลาย  (Variety Training) และ
ยืดหยุ่นตามความถนัด ความสนใจและเวลาของนิสิต
ครูแต่ละคน มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และ
นิสิตครูได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ ICT ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
เพ่ือให้นิสิตครูได้เห็นแบบอย่าง (Role Model) ของ
การใช้ ICT ในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้นใน
บรรยากาศนอกห้องเรียนที่เป็นกันเองอย่างไม่เป็น
ทางการ อันจะกระตุ้นให้นิสิตครูเกิดแรงจูงใจและเห็น
คุณค่าของการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น  

การด าเนินงานเพ่ือจัดตั้ง Studio TEACH มี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการผลิตครู 
อาจารย์และนิสิตครู ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ซึ่งใน
บทความนี้ผู้เขียนได้น าเสนอบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
องค์ประกอบในเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของ
กระบวนการด าเนินงานภายใน Studio TEACH ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 Studio TEACH เพื่อการพัฒนาทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของนสิิตครูในศตวรรษที่ 21 
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บทบาทของสถาบันการผลิตครู (Pre-
Service Teacher Institute) ได้แก่ 

1. Having ICT Plan โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ มี  
ก) แผน ICT ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง  ข) การจัดสรรงบประมาณในด้าน 
การจัดซื้อและจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้าน ICT 
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากร
ใน Studio TEACH ค) มีนโยบายส่งเสริมการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนการสอนในรูปของการศึกษาดูงาน หรือ
ภาระงานเพิ่มส าหรับอาจารย์ 

2. Having Budget Plan โดยด าเนินการ  
ก) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้มีความทันสมัย อย่างน้อย
ให้เทียบเท่ากับสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ข) จัดจ้างบุคลากร/นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายเทคนิคและฝ่ายวิชาการ 
ค) จัดสรรทุนในการวิจัย เพ่ือการส ารวจ การใช้  
การพัฒนา และการประเมินทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียน 
การสอน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

3. Provide Infrastructure จั ดหา โค ร ง 
ข่ายการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและ
ครอบคลุมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา 

บทบาทของอาจารย์ (Instructor) ได้แก่ 
1. Integrate ICT อาจารย์ควรบูรณาการ ICT 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ เพ่ือนิสิตครูจะได้เห็นแบบอย่างการใช้ 
ICT ในสาระรายวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้อาจารย์ประสบ
ปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ ICT ควรขอความ
ช่วยเหลือทันที 

2. Assign Practice Hours  โดยก าหนดให้
นิสิตในรายวิชาที่ ตนรับผิดชอบเข้ารับการฝึก
ปฏิบัติการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอนที่ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและ
วิธีการสอนแก่นิสิตครู 

3. Meeting & Sharing เข้าร่วมการอบรม
ที่มีการจัดเตรียมไว้ให้เพ่ือจะรู้วิธีในการเข้าถึงและใช้

แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การ
ใช้  ICT ในการจัดการเรียนการสอนที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือปัญหาที่พบเจอพร้อมวิธีการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ท า  

บ ท บ า ท ข อ ง นิ สิ ต ค รู  ( Pre-Service 
Teacher) ได้แก่ 
 1. Self Study เข้ามาเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะทางด้าน ICT เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง 
การท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้ อ่ืนโดยใช้ประโยชน์ 
จากวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จัดเตรียม
ไว้ทั้งจากในสถานศึกษาและที่พักอาศัย 

 2. Practice Hours จัดสรรเวลาเพ่ือเข้าฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ การพัฒนา และการใช้ ICT 
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายตามสาระท่ีตนรับผิดชอบ  

 3. Meeting & Sharing เข้าร่วมการอบรม
ทีม่ีการจัดเตรียมไว้ให้เพ่ือจะรู้วิธีในการเข้าถึงและใช้
แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การ
ใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของตนกับผู้อื่น  

บทบาทของ Studio TEACH ได้แก่ 
1. Provide Technology & Infrastructure 

โดย ก) วางแผนงานและโครงการ วัสดุอุปกรณ์ 
หลักสูตร และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ข) จัดเตรียม
อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารงาน ค) เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ไว้อย่าง
หลากหลาย และทันสมัยเทียบเท่าที่มีในสถานศึกษา
สังกัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ให้บริการ ง) จัดสถานที่ 
โต๊ะ เก้าอ้ี และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ที่
เหมาะส าหรับศึกษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง และ
การศึกษาค้นคว้าหรือท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
ยืดหยุ่นส าหรับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่ จ) มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งแบบ
มีสาย และไร้สายไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ 

2. Provide Pedagogical & Technology 
Support โดย ก )  จั ด เตรี ยมอาจารย์ที่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอน และอาจารย์ที่
เชี่ ยวชาญด้าน ICT เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาในการ
ออกแบบการใช้ ICT ที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา
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และวิธีการสอน ทั้งในระดับรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
ทั่วไป ข) มีผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคคอยให้ค าแนะน า
ในการใช้และคอยตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งานเสมอ 

3. Provide Variety Training โดย ก) มี
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 
การใช้เทคโนโลยีกับวิธีวิทยาการสอนและเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ที่ยืดหยุ่น อาทิ การฝึกอบรมแบบ
เร่งด่วน 1 ชั่วโมง การฝึกอบรมระยะสั้น 1 หรือ  
3 วัน การฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต ข) มีเว็บไซต์ที่มี
แ หล่ ง ค ว าม รู้ ต่ า ง  ๆ  แล ะ  Hand-On ไ ว้ เ พ่ื อ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. Provide Role Model โ ด ย  ก )  จั ด
กิจกรรมที่มีอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ/หรือผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในการใช้ ICT ทั้งภายในและภายนอก
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข) จัดช่วงเวลาที่เปิด
โอกาสให้อาจารย์หรือนิสิตครูได้มีการน าเสนอหรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือ
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ  

การจัดตั้ง Studio TEACH ในสถาบัน 
การผลิตครูนี้ จะช่วยพัฒนาให้นิสิตครูมีทักษะ ICT 
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการ
ผลิตครู ซึ่งทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนนี้ 
เป็นทักษะที่ต้องอาศัยความรู้ทั้งทางด้านทักษะ ICT 
ความรู้ด้านศาสตร์การสอน และความรู้ในสาระวิชา 
มาบูรณาการใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม จึงเป็น 
การพัฒนาที่ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติที่ยืดหยุ่น ต้องอาศัยความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าปรึกษา ต้ องอาศัย
ตั ว อย่ า งกา ร ใช้  ICT ที่ ป ร ะสบผลส า เ ร็ จ  ซึ่ ง 
การด าเนินงานของ Studio TEACH จะประสบ
ผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกองค์ประกอบ อันได้แก่ 
สถาบันการผลิตครู อาจารย์ และนิสิตครู เข้ามามี
ส่วนร่วมกันอย่างจริงจังในการด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ซึ่งผู้เขียนได้น าเสนอในเบื้องต้น ทั้งนี้ 
ผู้ เขียนละที่ จะกล่ าวถึ งโครงสร้ างการบริหาร 

ของ Studio TEACH เนื่องจากสถาบันการผลิตครู
แต่ ละแห่ งมีความพร้อมในเรื่ องของนโยบาย 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น 
นอกเหนือจากนี้ความต่างทางด้านสถานที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ก็มีส่วนส าคัญในการก าหนดชนิดและ
ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ภายใน Studio TEACH แต่
สิ่ งที่ เป็นหัว ใจหลักส าคัญซึ่ ง เหมือนกันนั่นคือ 
เป้าหมายและภารกิจของ Studio TEACH ดังนั้น ใน
บทความนี้ ผู้ เ ขี ยนจึ งมุ่ งน า เสนอความหมาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายส าคัญของการจัดตั้ง 
Studio TEACH รวมถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น
ส าหรับสถาบันการผลิตครูที่จะน าไปปรับใช้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของ
นิสิตครูตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบันต่อไป 

 
สรุป 

“นิสิตครู” คือ “ครูในอนาคต” ผู้ซึ่งต้อง
รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนที่เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีอันทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ครูใน
อนาคตนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวางแผน
และจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  การ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุขการปลูกฝังและบ่มเพาะ
ทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนนี้ เป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีและ
ศาสตร์การสอนร่วมกันอย่างเหมาะสม ใช้ทั้ง เวลา
และงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายด้านการจัดการศึกษา 
จะหันกลับมาให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตครูให้
มีทักษะและความสามารถในด้านการใช้ ICT ใน 
การจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแนวคิดในการจัดตั้ ง Studio TEACH นี้  หาก
สถาบันการผลิตครูทุกแห่งได้น าไปปรับประยุกต์ใช้
อย่างเป็นระบบแล้ว การผลิตและพัฒนานิสิตครูให้มี
ทักษะ ICT ในการจัดการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นได้
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จริงอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อนิสิตครูหรือครูในอนาคต
มีคุณภาพ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน
และคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยต่อไปอย่าง
แท้จริง 
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