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ทำอย่ำงไรประเทศของเรำ จึงจะได้ครู ที่ใช้ควำมรู ้ทีพีซี (TPCK) ใน
กำรประกอบวิชำชีพ? : โดย ดิเรก พรสี มำ
วันที่ 9 มิถุนำยน 2562 - 13:13 น.

ความรู้ (Knowledge) คืออะไร
นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ ความหมายของคาว่า “ความรู้” ไปในทิศทางเดียวกันว่า “ความรู้เกี่ยวกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง หมายถึงความ
จริงเกี่ยวกับสิ่งนัน้ ตลอดจนกระบวนการในการค้ นหาหรื อได้ มาซึง่ ความจริงและข้ อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการค้ นหาความจริง
และ/หรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการค้ นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนัน้ และหมายรวมถึงการดัดแปลงความจริง หรื อสร้ าง
ความจริงเกี่ยวกับสิง่ นันเพิ
้ ่มเติม หรื อสร้ างความจริงเกี่ยวกับสิ่งนันขึ
้ ้นมาใหม่”
เช่นความรู้เกี่ยวกับ “ไก่” หมายถึงความจริงเกี่ยวกับไก่ ว่าไก่เป็ นสิ่งมีชีวิต มนุษย์สามารถนาไก่มาปรุงเป็ นอาหารได้ หลาย
อย่าง ไก่มีวงจรชีวิตเป็ นของตนเอง ไก่มีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะเหล่านันต่
้ างทาหน้ าที่ของตนเอง ไก่มีหลายสายพันธุ์
เราสามารถเพาะพันธุ์ไก่แต่ละสายพันธุ์ได้ ฯลฯ
รวมถึงกระบวนการได้ มาซึง่ ความจริงและข้ อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการค้ นหาความจริงเกี่ยวกับไก่ดงั ที่กล่าวมา ตลอดจน
กระบวนการในการเพาะพันธุ์ไก่สายพันธุ์ใหม่ เชื ้อโรคของไก่มีหลายชนิด เรามีวิธีปอ้ งกันและรักษาโรคแต่ละชนิดของไก่ได้
เป็ นต้ น
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดจึงไม่ได้ จากัดอยูแ่ ค่ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนัน้ แต่หมายรวมถึงกระบวนการในการค้ นหาความจริง และการ
ดัดแปลง และสร้ างความจริงเกี่ยวกับสิง่ นันขึ
้ ้นมาใหม่
TPCK หรื อ TPC Knowledge คืออะไร

ความรู้ทีพีซี หรื อ TPC knowledge (TPCK) เป็ นความรู้หรื อความจริงที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน และถักทอกันใน
สัดส่วนที่เหมาะสมและลงตัวขณะใดขณะหนึง่ (interacting, blending, or interweaving) ระหว่างความรู้ในเนื ้อหาวิชา
(content knowledge = CK) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครูและวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
(pedagogical knowledge = PK) และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการสอนของครูและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
(technological knowledge = TK) ทีพีซีเค (TPCK = Technological Pedagogical Content Knowledge) จึงเป็ นความรู้ที่
ครูผ้ ปู ระกอบวิชาชีพชันสู
้ งทังหลายใช้
้
ในการประกอบวิชาชีพ
TPCK เป็ นความรู้เฉพาะหรื อเป็ นคาศัพท์เฉพาะ เป็ นความรู้เฉพาะที่ครูผ้ ปู ระกอบวิชาชีพชันสู
้ งทุกคนต้ องมีและต้ องใช้ ในการ
ประกอบวิชาชีพ เป็ นความรู้ที่เกิดจากการผสมผสาน ถักทอกันอย่างเหมาะสมและลงตัวในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่
เป็ นความรู้ที่ทงั ้ C knowledge, P knowledge, และ T knowledge ต่างมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน ไม่เป็ นอิสระแก่กนั นาไปใช้
ด้ วยกันและพร้ อมๆ กัน ความรู้ทีพีซีจงึ เป็ นความรู้ที่จะทาให้ วิชาชีพครูแตกต่างจากวิชาชีพชันสู
้ งอื่นๆ
ความรู้ในเนื ้อหาวิชา (CK) หมายถึงความจริ งทังหลายที
้
่ครูนามาสอน และความจริงทังหลายเหล่
้
านันที
้ ่นกั เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ ซึง่
ย่อมหมายรวมถึงกระบวนการในการค้ นหาความจริง ข้ อที่ควรสงสัยเกี่ยวกับความจริง และกระบวนการในค้ นหาความจริงที่
ดาเนินการมาในอดีต การคิดค้ นกระบวนการใหม่ในการค้ นหาความจริง การค้ นหาความจริงใหม่ และความจริงใหม่ที่ค้นพบ
ในขณะใดขณะหนึง่ ความรู้ในเนื ้อหาวิชาใดวิชาหนึง่ จึงเป็ นความรู้ที่ไม่คงที่ตายตัว แต่เป็ นความรู้ที่สามารถพัฒนา
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา หรื อ
วิชาอื่นๆ และรวมทังวิ
้ ชาที่พวกเรายังไม่เคยรู้จกั ณ วันนี ้ด้ วย
ความรู้ในเนื ้อหาวิชา (CK) อาจปรากฏในรูปของทฤษฎี (theory) หลักการ (principle) ข้ อค้ นพบจากการวิจยั (research
findings) กฎ ข้ อบังคับ (rule and regulation) คาสัง่ (order) คูม่ ือปฏิบตั ิ (handbook or guide) กรณีตวั อย่างหรื อ
กรณีศกึ ษา (case study) ความรู้ในเนื ้อหาวิชาจึงเป็ นความรู้ที่ผ้ เู รี ยนเรี ยนเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน แต่ดงั ที่ได้ กล่าวถึง
แล้ วข้ างต้ น ความรู้ในเนื ้อหาวิชาทุกรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรี ยนจึงต้ องเรี ยนไปด้ วย สงสัยไปด้ วย ค้ นหา
ความจริงใหม่ และกระบวนการในการค้ นหาความจริงใหม่ไปด้ วย หรื อทาวิจยั ควบคูก่ นั ไปกับการเรี ยนรู้ความจริงที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครูและวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (PK) หมายถึงความรู้หรื อความจริง
ทังหลายที
้
่ครูนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (curriculum) ทักษะ วิธีคิดและวิธีการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน (students’ thinking and learning styles and skills) วิธีสอนหรื อยุทธศาสตร์ การสอนของครู (teachers’
teaching methods and strategies) การพัฒนาแผนการสอน (lesson plan development) การบริหารจัดการชันเรี
้ ยน
(classroom management) การประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (student evaluation) และการให้ ผลสะท้ อนกลับเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (students’ feedback and improvement)
หลักสูตร ทักษะ วิธีคิดและวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน วิธีสอนของครู แผนการสอนของครู เทคนิคการบริหารจัดการชันเรี
้ ยน
เทคนิคการประเมินผล เทคนิคการให้ ผลสะท้ อนกลับ แนวทางการพัฒนาผู้เรี ยน มีหลากหลาย วิวฒ
ั นาการและเปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลเวลา ผู้ประกอบวิชาชีพครูจงึ ต้ องเรี ยนรู้และสร้ างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของ
ตนเองและวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนตลอดเวลา
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการสอนของครูและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (TK) หมายถึงเทคโนโลยีทงหลายที
ั้
่ครู
นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนและที่นกั เรี ยนใช้ ในการเรี ยนรู้ เป็ นทังเทคโนโลยี
้
พื ้นฐานเช่น ตาราเรี ยน ชอล์กและ
กระดานดา และรวมไปถึงเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งและทันสมัยทังหลาย
้
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต และดิจิทลั วิดีโอ ตลอดจน
ทักษะในการใช้ บารุงรักษา และพัฒนาเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งเหล่านี ้ เช่นเข้ าใจระบบการทางานของเครื่ อง (operating system)
และซอฟต์แวร์ (software) พื ้นฐานที่ใช้ กบั เครื่ อง เช่น word processing, spreadsheets, web browsers และ email เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการสอนของครูและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ยังหมายถึงทักษะในการติดตัง้
การเลิกใช้ และการเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ องค์ประกอบต่างๆ ของเครื่ องอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ การสร้ างระบบจัดเก็บเอกสารโดยใช้
เทคโนโลยี เป็ นต้ น
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ต้องนามาใช้ ในการสอนของครูและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ครูจงึ ต้ อง
ติดตามและเรี ยนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีที่ต้องใช้ ในการสอนของตนเองและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ขึ ้นมาใหม่ตลอดเวลา
ท่านผู้อา่ นคิดว่า ระหว่างความรู้ทงั ้ 3 อย่างคือ C knowledge, P knowledge, และ T knowledge ความรู้ชนิดใดมี
ความสาคัญจาเป็ นต่อครู หรื อผู้ประกอบวิชาชีพครูมากที่สดุ และสาคัญจาเป็ นอย่างไร
ครู ต้องใช้ ความรู้ อะไรในการประกอบอาชีพ หรื อประกอบวิชาชีพ
ถามว่ า ณ วันนี ้ ครู ท่ วั โลกใช้ ความรู้ อะไรในการประกอบอาชีพ หรื อในการประกอบวิชาชีพ คาตอบที่ได้ จาก
นักการฝึ กหัดครู คงมีหลากหลาย
ครูบางคนในบางประเทศอาจใช้ แค่ความรู้ในเนื ้อหาวิชา – content knowledge (CK) และเป็ นการใช้ เพียงบางองค์ประกอบ
ย่อยของเนื ้อหาวิชา เช่น สอนแค่ ทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจยั กฎ ข้ อบังคับ คาสัง่ คู่มือปฏิบตั ิ กรณีตวั อย่างหรื อ
กรณีศกึ ษา ลืมให้ ความสาคัญของกระบวนการสร้ างและข้ อควรสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้ างทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบ
จากการวิจยั กฎ ข้ อบังคับ คาสัง่ คูม่ ือปฏิบตั ิ กรณีตวั อย่าง ที่ร้ ูกนั มาหรื อปฏิบตั ิกนั มาในอดีต ตลอดจนลืมให้ ความสาคัญแก่
วิธีการหรื อกระบวนการใหม่ในการค้ นหาทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจยั กฎ ข้ อบังคับ คาสัง่ คู่มือปฏิบตั ิ กรณีตวั อย่าง
เป็ นต้ น
ครูบางคนในบางประเทศอาจใช้ ทงความรู
ั้
้ ในเนื ้อหาวิชา (CK) และความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครู
และวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (PK) คือใช้ Pedagogical Content Knowledge = PCK แต่ก็อาจใช้ องค์ประกอบย่อยของ CK
และ PK ไม่ครบถ้ วนทุกองค์ประกอบ เช่น อาจเน้ นที่การถ่ายทอดความรู้และความจริงที่มีอยูแ่ ล้ ว แต่ลืมให้ ความสาคัญของ
กระบวนการค้ นหาความจริงใหม่ หรื อการลงมือปฏิบตั ิเพื่อค้ นหาความจริงใหม่ อาจเน้ นที่วิธีสอนของครูแต่ละเลยวิธีการ
เรี ยนรู้และวิธีคิดของผู้เรี ยน ลืมให้ ความสาคัญของหลักสูตร ลืมให้ ความสาคัญของการวัดและประเมินผลด้ วยวิธีการที่

หลากหลาย ลืมให้ ความสาคัญของการให้ ผลสะท้ อนกลับและการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง แม้ นว่าครูจะใช้ ทงั ้ CK
และ PK แล้ ว แต่ก็เป็ นการใช้ PCK ที่ไม่ครบถ้ วนทุกองค์ประกอบย่อย
ครูบางคนในบางประเทศอาจใช้ ทงความรู
ั้
้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ต้องนามาใช้ ในการสอนของครูและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (TK)
และความรู้ในเนื ้อหาวิชา (CK) คือใช้ TCK แต่เป็ นการใช้ TCK ที่ไม่ครบถ้ วนทุกองค์ประกอบย่อย
คล้ ายๆ กัน ครูในบางประเทศอาจใช้ ทงความรู
ั้
้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ต้องนามาใช้ ในการสอนของครูและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
(TK) และความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครูและวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (PK) คือใช้ TPK แต่เป็ นการ
ใช้ TPK ที่ไม่ครบถ้ วนทุกองค์ประกอบย่อย
ครู ท่ ที ่ านเคยเรี ยนด้ วยสมัยที่เรี ยนระดับประถมศึกษา หรื อมัธยมศึกษาเป็ นครู ประเภทใด เป็ นครู PCK, ครู TCK
หรื อ ครู TPK ครั บ?
PCK, TCK, TPK หรื อ TPCK คืออะไร
PCK คืออะไร PCK- Pedagogical Content Knowledge เป็ นความรู้ที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน หรื อถักทอ กัน
อย่างลงตัวระหว่างหัวข้ อและเนื ้อหาวิชาในหลักสูตร (CK) และแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครูและวิธีการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน (PK) เป็ นความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครูและวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่ใช้ ในการเรี ยน
การสอนหัวข้ อใดหัวข้ อหนึง่ ในเนื ้อหาวิชาใดวิชาหนึง่ ว่าวิธีสอนแบบใด (teaching and learning approaches) จึงจะเหมาะ
กับหัวข้ อในบทเรี ยนหัวข้ อนี ้ รวมทังการก
้
าหนดว่าหัวข้ อที่จะเรี ยนในวันนี ้จะแบ่งเป็ นหัวข้ อย่อยอย่างไร จะนาเสนอหัวข้ อย่อย
ใดก่อนหรื อหลังโดยใช้ วิธีการสอนแบบใดจึงจะสอดคล้ องกับพื ้นฐานความรู้เดิม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ
ครอบครัวและชุมชนและง่ายแก่การเรี ยนรู้และการเข้ าใจของผู้เรี ยน มีประเด็นอะไรบ้ างเกี่ยวกับหัวข้ อหลัก หรื อหัวข้ อย่อย
เหล่านี ้ที่ผ้ เู รี ยนในอดีตมักจะเข้ าใจผิด มีความรู้พื ้นฐาน ความรู้ที่ติดตัวมา และค่านิยม วัฒนธรรมอะไรของผู้เรี ยนบางคนหรื อ
ทังกลุ
้ ม่ ที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้หรื อเข้ าใจความรู้ใหม่ให้ ถกู ต้ อง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน วิธีสอนหรื อยุทธศาสตร์ การสอนของครูที่เหมาะสมกับหัวข้ อย่อยนันๆ
้ ที่สดุ การพัฒนาแผนการสอน การบริหารจัดการ
ชันเรี
้ ยน การประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และการให้ ผลสะท้ อนกลับเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่เหมาะสมที่สดุ ควร
เป็ นอย่างไร เป็ นต้ น
ที่สาคัญ ต้ องไม่ลืมว่าความรู้ในเรื่ องใด ในหัวข้ อใด หมายรวมถึงความจริงทังหลายที
้
่ครูนามาสอน และความจริงทังหลาย
้
เหล่านันที
้ ่นกั เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ ซึง่ ย่อมหมายรวมถึงกระบวนการในการค้ นหาความจริง ข้ อที่ควรสงสัยเกี่ยวกับความจริงและ
กระบวนการในค้ นหาความจริงที่ดาเนินการมาในอดีต การคิดค้ นกระบวนการใหม่ในการค้ นหาความจริง การค้ นหาความจริง
ใหม่ และความจริงใหม่ที่ค้นพบในขณะใดขณะหนึง่
ครู ท่ ที ่ านเคยเรี ยนด้ วยสมัยที่เรี ยนระดับประถมศึกษา หรื อมัธยมศึกษาเป็ นครู ท่ ใี ช้ PCK หรื อเป็ นครู PCK ไหม
ครั บ

TCK คืออะไร – Technological Content Knowledge เป็ นความรู้ที่เกิดจากการนาเอาเทคโนโลยีและเนื ้อหาวิชามาถักทอ
และใช้ ไปด้ วยกัน เอื ้อแก่กนั และกัน ปั จจุบนั และในอนาคตเทคโนโลยีสามารถที่จะนาเสนอความรู้ได้ ในทุกมิติ แทบจะไม่มี
ขีดจากัด นาเสนอความรู้ได้ น่าสนใจ สามารถนาปรากฏการณ์จริ งจากนอกห้ องเรี ยน หรื อเหตุการณ์ในอดีต หรื อที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้นในอนาคตเข้ ามาในห้ องเรี ยนได้ โดยง่าย สามารถจาลองและพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้ ครูต้องรู้วา่
เทคโนโลยีใดจะนาเสนอเนื ้อหาวิชาใดในเรื่ องใดได้ ดีที่สดุ ง่ายแก่การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ มากที่สดุ ซอฟต์แวร์ บางตัวสามารถ
เอื ้อให้ นกั เรี ยนสร้ างความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เก่าที่มีอยูเ่ ดิมของนักเรี ยน โดยเฉพาะบทเรี ยนจากแหล่งเรี ยนรู้ดิจิทลั
อินเตอร์ เน็ต ซอฟต์แวร์ ปั ญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้ า หุน่ ยนต์ อินเตอร์ เน็ต
ออฟธิงส์ (IOT) เป็ นต้ น
ครู ท่ ที ่ านเคยเรี ยนด้ วยสมัยที่เรี ยนระดับประถมศึกษา หรื อมัธยมศึกษาเป็ นครู ท่ ใี ช้ TCK หรื อเป็ นครู TCK ไหม
ครั บ
TPK คืออะไร – Technological Pedagogical Knowledge เป็ นความรู้เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาถักทอเข้ าด้ วยกันกับ
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครูและวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ซึง่ หมายรวมถึงการนาเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ ล้ วมาใช้ ให้
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละเรื่ องและแต่ละบริบทของโรงเรี ยนและชุมชน นอกจากนัน้ ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่
เราจะประดิษฐ์ คิดค้ นขึ ้นมาใหม่ และเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ ในการบริหารจัดการชันเรี
้ ยน เช่นนามาใช้ กบั การบริหารข้ อมูล
นักเรี ยนแต่ละคน คะแนนเก็บ คะแนนสอบปลายภาค การให้ เกรด และข้ อมูลเกี่ยวกับบทเรี ยนออนไลน์ แหล่งเรี ยนรู้ดิจิทลั
บทเรี ยนทางยูทบู ในหัวข้ อหรื อรายวิชาต่างๆ ฯลฯ
ครู ท่ ที ่ านเคยเรี ยนด้ วยสมัยที่เรี ยนระดับประถมศึกษา หรื อมัธยมศึกษาเป็ นครู ท่ ใี ช้ TPK หรื อเป็ นครู TPK ไหมครั บ
ณ วันนี ้ ท่ านคิดว่ ามีครู ไทยกี่เปอร์ เซ็นต์ ท่ เี ป็ นครู PCK, TCK หรื อครู TPK
TPCK คืออะไร – Technological Pedagogical Content Knowledge เป็ นความรู้ที่เกิดจากการปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน และ
ถักทอกันระหว่าง (1) เนื ้อหาวิชา – content knowledge (2) แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครูและวิธีการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน – pedagogical knowledge และ (3) เทคโนโลยี – technological knowledge เป็ นความรู้ที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญ
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นความรู้ที่เกิดจากการใช้ สมรรถนะของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแนวการ
จัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชาที่จะสอน จะทาให้ เนื ้อหาหรื อความคิดรวบยอดที่ซบั ซ้ อนง่ายแก่การเรี ยนรู้และ
เข้ าใจ เป็ นความรู้ที่จะทาให้ ครูและนักเรี ยนใช้ เทคโนโลยีในการสร้ างความรู้ใหม่ หรื อทาให้ ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้ รับการยืนยัน
ความถูกต้ อง และใช้ เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม เป็ นความรู้ที่ไม่อาจใช้ ได้ สาเร็จโดยอาศัยครูผ้ มู ีความรู้เพียงน้ อย
นิดในด้ านเนื ้อหาวิชา หรื อด้ านแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน หรื อด้ านเทคโนโลยี
TPCK ที่ดีจงึ เกิดจากการถักทออย่างเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบย่อยต่างๆ ของทัง้ (1) เนื ้อหาวิชา (2) แนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอน และ (3) เทคโนโลยี จากประสบการณ์ของประเทศหรื อมลรัฐชันน
้ าทางการฝึ กหัดครูพบว่าการที่เทคโนโลยี แนว
ทางการจัดการเรี ยนการสอน และเนื ้อหาวิชา (Technology, Pedagogy, And Content Knowledge = TPACK) มารวมกัน
อยูแ่ บบแยกส่วน ไม่มีการปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน หรื อถักทอเข้ าด้ วยกันอย่างเหมาะสมไม่สามารถทาให้ TPACK ที่ครูมีเพิ่ม
ระดับความเป็ นวิชาชีพชันสู
้ งของครูและคุณภาพของผู้เรี ยนได้ มาก

ครู ท่ ปี ระสบความสาเร็จสูง และครู ในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่เป็ นเลิศของโลกเป็ นครู ท่ ใี ช้ TPCK ในการ
จัดการเรี ยนการสอนของตน หรื อเป็ นครู TPCK มากกว่ าการเป็ นครู TPACK

ยิง่ ถ้ าต้ องการให้ ครูมีและใช้ ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ethical knowledge = EK) ในการประกอบวิชาชีพ คือให้ มีครู
Ethical Technological Pedagogical Content Knowledge = ETPCK ในโรงเรี ยนด้ วยแล้ ว คณาจารย์แต่ละคน ทัง้ CK
expert, PK expert และ TK expert ต้ องผสมผสาน ถักทอความรู้ EK เข้ าไปในบทเรี ยนของตนอย่างลงตัวและเหมาะสม
ณ วันนี ้ ท่ านคิดว่ ามีครู ไทยกี่เปอร์ เซ็นต์ ท่ ใี ช้ TPCK หรื อ ETPCK ในการประกอบอาชีพ หรื อประกอบวิชาชีพ
ครู TPCK หรื อ ETPCK ก่ อให้ เกิดผลดีแก่ โรงเรี ยนอย่ างไร?
ศตวรรษที่ 21 เป็ นศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง CK, PK, TK ตลอดจน EK ก็เปลี่ยนแปลง ความรู้ที่อยูใ่ นรูปทฤษฎี หลักการ
ข้ อค้ นพบจากการวิจยั กฎ ข้ อบังคับ คาสัง่ คู่มือปฏิบตั ิ หรื อกรณีตวั อย่างหรื อกรณีศกึ ษาที่พวกเราเคยเชื่อว่าเพียงพอแก่การใช้
งานในชีวิตประจาวัน พอมาถึงศตวรรษที่ 21 ความรู้ดงั กล่าวไม่เพียงพอแล้ ว นักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ต้ องสามารถดัดแปลง
ความรู้ สร้ างความรู้เพิ่มเติม หรื อสร้ างความรู้ใหม่ขึ ้นมาใช้ นอกจากนัน้ นักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ต้ องมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ ปัญหา การคิดสร้ างสรรค์ การสร้ างนวัตกรรม การเรี ยนและการทางานร่วมกันเป็ นทีม การมีภาวะผู้นา การสื่อสาร การ
ใช้ ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้ คอมพิวเตอร์ และปั ญญาประดิษฐ์ การคิดคานวณ การสร้ างอาชีพ
และการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง หรื อที่พวกเราเรี ยกกันว่า “7Cs” และนอกจากนัน้ ต้ องมีทกั ษะทางสังคม มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
คารวะธรรม สามารถสร้ างเสริ มสุขภาพอนามัยให้ ตนเอง เป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก สามารถจัดการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว สามารถพัฒนาตนเองเป็ นผู้ประกอบการใหม่ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันภาวะโลกร้ อน และยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ฯลฯ
ครู TPCK เป็ นครูที่สอนเพื่อให้ นกั เรี ยนรู้ความจริ ง กระบวนการในการค้ นหาความจริง ข้ อที่ควรสงสัยเกี่ยวกับความจริง และ
กระบวนการในค้ นหาความจริงที่ดาเนินการมาในอดีต การคิดค้ นกระบวนการใหม่ในการค้ นหาความจริง การค้ นหาความจริง
ใหม่ และความจริงใหม่ที่ค้นพบในขณะใดขณะหนึง่ ทังความจริ
้
งที่อยูใ่ นรูปของทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจยั กฎ
ข้ อบังคับ คาสัง่ คูม่ ือปฏิบตั ิ กรณีตวั อย่างหรื อกรณีศกึ ษา ไม่วา่ จะเป็ นความจริงเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา หรื อวิชาอื่นๆ และรวมทังวิ
้ ชาที่พวกเรายังไม่เคยรู้จกั ณ วันนี ้ด้ วย
ถ้ าโรงเรี ยนมีครู TPCK หรื อ ETPCK โรงเรี ยนก็จะสามารถพัฒนานักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้ องกับคุณลักษณะของคน
ในศตวรรษที่ 21 ได้
เราจะผลิตครู TPCK หรื อผลิตครู ให้ มีความรู้ TPC ได้ อย่ างไร?
ถามว่า ณ วันนี ้ประเทศไทยของเรามีระบบหรื อวิธีการผลิตครูอย่างไร จะทาให้ เราได้ ครู TPCK หรื อยัง?
คาตอบคือ นักศึกษาครูของเราเรี ยน (1) เนื ้อหาวิชา (2) แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน และ (3) เทคโนโลยี แบบแยกส่วน
นักศึกษาครู (ยกเว้ นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา พลศึกษา นาฏศิลป์ ไทย) เรี ยนเนื ้อหาวิชา – content

knowledge (CK) จากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา (content expert – สมมุติวา่ เชี่ยวชาญจริง) ที่สงั กัดตามคณะต่างๆ
เรี ยนวิชาที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน (pedagogy knowledge – PK) จากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้ านแนว
ทางการจัดการเรี ยนการสอน (pedagogy expert – สมมุติวา่ เชี่ยวชาญจริง) จากคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ และส่วนใหญ่
เรี ยนวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี (technology knowledge – TK) จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยี
(technology expert – สมมุติวา่ เชี่ยวชาญจริง)
คณาจารย์ผ้ มู ีความเชี่ยวชาญเหล่านี ้ต่างคนต่างเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนสอน แม้ แต่คณาจารย์ที่สอนวิชาเนื ้อหาหรื อวิชาเอก
หรื อวิชาที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน หรื อวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยกันก็ไม่มีเวลาวางแผนการจัดการเรี ยน
การสอนนักศึกษาครูร่วมกัน หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน นักศึกษาครูจงึ รับเอาความรู้ทงในส่
ั ้ วนที่เป็ น CK, PK และ
TK ไปแบบแยกส่วน ไม่มีเวลาให้ นกั ศึกษาครูได้ ฝึกนาเอา CK, PK, และ TK มาปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน หรื อถักทอเข้ าด้ วยกัน
ก่อนนาไปใช้ จริงในห้ องเรี ยน หรื อก่อนการออกไปปฏิบตั ิการสอน
นักศึกษาครูของสถาบันผลิตครูบางแห่งอาจโชคดี มีโอกาสฝึ กสอนในห้ องเรี ยนสมมุติ (micro-teaching) ได้ ฝึกนาเอา CK,
PK, และ TK มาผสมผสานกันและนาไปทดลองใช้ กบั เพื่อนในชัน้ ได้ รับฟั งคาวิพากษ์ และข้ อเสนอแนะทังจากเพื
้
่อนนักศึกษา
และคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้ านแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน (PK) ซึง่ ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้ าน
เนื ้อหาวิชา (CK expert) และด้ านเทคโนโลยี (TK – expert) มาร่วมวิพากษ์ และให้ ข้อเสนอแนะด้ วย และอาจเป็ นเพียงการ
วิพากษ์ และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบางองค์ประกอบย่อยของ PK
บัณฑิตครูของไทยส่วนใหญ่จงึ ต้ องออกไปลองผิดลองถูกในการสร้ าง TPCK ด้ วยตนเอง ความสามารถในการแข่งขันทาง
การศึกษาของเยาวชนไทย คนไทย และประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาอารยประเทศจึงปรากฏผลอย่างที่พวกเราทราบกัน
ประเทศหรื อมลรั ฐที่ประสบความสาเร็จสูงทางการฝึ กหัดครู ผลิตครู TPCK อย่ างไร?
ประเทศหรื อมลรัฐชันน
้ าบางประเทศจัดให้ คณาจารย์ที่สอนวิชาเอก (content expert) วิชาที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอน (pedagogy expert) วิชาเทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน (technology expert) และวิชาการศึกษาทัว่ ไป
(general education expert = GE expert) แก่นกั ศึกษาครูกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ วิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ ชันปี
้ ใดปี หนึง่ นาแผนการ
เรี ยนการสอนของตน (คล้ ายๆ กับ มคอ.3 ของไทย) มาสัมมนากันก่อนเปิ ดภาคเรี ยน จากการสัมมนา คณาจารย์ที่สอน
วิชาเอก (CK) แก่นกั ศึกษาครูกลุม่ หนึง่ จะรู้วา่ คณาจารย์คนอื่นที่สอน PK, TK และวิชา GE แก่นกั ศึกษาครูกลุ่มเดียวกันจะให้
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะใดแก่นกั ศึกษาครูในสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึง่ และตนเองซึง่ รับผิดชอบ CK จะนา CK ของตนไปถัก
ทอเข้ ากับ PK, TK และ GE ของคณาจารย์คนอื่นได้ อย่างไร
ในทานองเดียวกัน คณาจารย์ที่สอนวิชา PK แก่นกั ศึกษาครูกลุม่ เดียวกันก็จะรู้วา่ คณาจารย์คนอื่นที่สอน CK, TK และวิชา
GE แก่นกั ศึกษาครูกลุม่ เดียวกันจะให้ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะใดแก่นกั ศึกษาครูในสัปดาห์ใด และตนเองซึง่ รับผิดชอบ
PK จะนา PK ของตนไปถักทอเข้ ากับ CK, TK และ GE ของคณาจารย์คนอื่นได้ อย่างไร
คณาจารย์แต่ละคนจึงพยายามถักทอผสมผสานความรู้ของตนเองเข้ ากับความรู้ด้านอื่นๆ ทังด้
้ าน CK, PK, TK และ GE ที่
คณาจารย์ในคณะหรื อสาขาวิชาอื่นๆ รับผิดชอบ

นอกจากนัน้ ในทุกๆ เดือนที่เปิ ดการเรี ยนการสอน คณาจารย์ที่สอน CK, PK, TK, และ GE ของนักศึกษาครูกลุม่ เดียวกัน ชัน้
เดียวกัน จะจัดให้ มีการสัมมนาประจาเดือน มีการนาปั ญหาและความสาเร็จในการสร้ าง TPCK ให้ แก่นกั ศึกษาครูมา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั จนกลายเป็ นงานประจาอย่างหนึง่ ของคณาจารย์ที่สอนนักศึกษาครูโดยที่ผ้ บู ริหารไม่ต้องลงไปบริหาร
จัดการ เมื่อสิ ้นภาคเรี ยน คณาจารย์เหล่านี ้ก็นาบทเรี ยนที่ได้ มาสรุปเป็ นบทเรี ยนที่สามารถนาไปใช้ ในการสร้ าง TPCK ให้ แก่
นักศึกษาครูที่ตนเองจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการสอนในภาคการศึกษาต่อไปได้
ที่สาคัญอย่างยิ่ง สถาบันผลิตครูให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิการสอน แม้ นว่าคณาจารย์ที่สอน CK, PK, TK และ GE จะ
ผสมผสานและถักทอความรู้ในส่วนที่คณาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบเข้ าด้ วยกันแล้ ว แต่สถาบันผลิตครูก็ยงั คงให้ ความสาคัญ
กับการฝึ กปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษาครู นักศึกษาต้ องจัดทาแผนการสอนที่ตนเองจะใช้ สอนแต่ละวันล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 สัปดาห์ ส่งแผนการสอนให้ ศกึ ษานิเทศก์ประจาเขต ครูพี่เลี ้ยงของโรงเรี ยนที่จะไปฝึ กปฏิบตั ิการสอน ครูผ้ ูมีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนในวิชานันจนเป็
้
นที่ยอมรับ (mentor) และส่งให้ อาจารย์นิเทศก์ ทังอาจารย์
้
นิเทศก์ที่เป็ น
content expert, pedagogy expert และ technology expert เพื่อให้ ตรวจสอบว่านักศึกษาครูได้ ใช้ ความรู้ TPCK อย่าง
ผสมผสาน สอดคล้ องกับบริ บทของนักเรี ยนและโรงเรี ยนแล้ ว จึงจะอนุญาตให้ นกั ศึกษาครูฝึกปฏิบตั ิการสอนได้
ในระหว่างฝึ กปฏิบตั ิการสอน ทังศึ
้ กษานิเทศก์ประจาเขต ครูพี่เลี ้ยงของโรงเรี ยนที่นกั ศึกษาครูไปฝึ กปฏิบตั ิการสอน ครูผ้ มู ี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนในวิชานันจนเป็
้
นที่ยอมรับ (mentor) อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาครูคนอื่นๆ ที่ไป
ฝึ กปฏิบตั ิการสอนที่โรงเรี ยนเดียวกันจะเฝ้าสังเกตการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในห้ องทีวีวงจรปิ ดอย่างใกล้ ชิด
ภายหลังชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิการสอน ทังศึ
้ กษานิเทศก์ประจาเขต ครูพี่เลี ้ยงของโรงเรี ยนที่นกั ศึกษาครูไปฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ครูผ้ มู ีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนในวิชานันจนเป็
้
นที่ยอมรับ อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาครูคนอื่นที่ร่วม
สังเกตการฝึ กปฏิบตั ิการสอนจะร่วมกันให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับแก่นกั ศึกษาครูที่ฝึกปฏิบตั ิการสอนว่ามีประเด็นย่อยอะไรเกี่ยวกับ
CK, PK, TK และ EK ที่ทาได้ ดีแล้ วและที่จะต้ องปรับปรุงแก้ ไขในโอกาสต่อไป
นักศึกษาครูจงึ ต้ องใช้ เวลาระหว่างฝึ กปฏิบตั ิการสอนในการนาองค์ประกอบย่อยต่างๆ ของ CK, PK, TK และ EK มา
ผสมผสานและถักทอเข้ าด้ วยกันให้ เป็ นความรู้ TPCK หรื อ ETPCK ซึง่ ต้ องใช้ เวลาที่ยาวนาน เพียงพอ จึงจะเกิดความชานาญ
การฝึ กปฏิบตั ิการสอนจึงเป็ นเครื่ องมือตรวจสอบความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการใช้ TPCK หรื อ ETPCK ของนักศึกษาครู
ก่อนการสาเร็จการศึกษา
สถาบันผลิตครูบางประเทศใช้ กระบวนการฝึ กสอน (internship) และการเตรี ยมการก่อนการฝึ กสอน (pre-internship) เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนา TPCK ให้ แก่นกั ศึกษาครู
ในระหว่างเรี ยน นอกจากจัดให้ คณาจารย์ที่สอน CK, PK, TK และ GE เข้ าสัมมนาร่วมกันเป็ นระยะแล้ ว สถาบันผลิตครูหลาย
แห่งจ้ างนักศึกษาปริญญาโท หรื อปริญญาเอกทางด้ านหลักสูตรและการสอนให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยสอน (Teaching
Assistant =TA) สาหรับนักศึกษาครู โดยเฉพาะในภาคเรี ยนที่นกั ศึกษาครูต้องฝึ กการสอนในสถานการณ์สมมุติ (microteaching) ผู้ช่วยสอนจะให้ คาแนะนา ตรวจสอบการจัดทาแผนการสอนก่อนการสอนในสถานการณ์สมมุติ ภายหลังการสอน

ในสถานการณ์สมมุติ ผู้ช่วยสอนจะให้ ข้อคิดเห็น วิพากษ์ การทดลองสอนร่วมกับเพื่อนนักศึกษาและคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
ประจาวิชา
เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกไปปฏิบตั ิการฝึ กสอนจริงที่โรงเรี ยน ผู้ช่วยสอนจากสถาบันผลิตครู ครูพี่เลี ้ยงซึง่ ต้ องคัดเลือกจากครูผ้ มู ี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางการสอนสูง (อาจเป็ น master teacher หรื อ mentor) และอาจารย์นิเทศก์ด้าน CK,
PK และ TK จะช่วยกันตรวจสอบแผนการสอน แนะนาให้ นกั ศึกษาครูใช้ TPCK ในการปฏิบตั ิการสอนอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
สถาบันผลิตครูจะดาเนินการฝึ กนักศึกษาครูในการพัฒนาการใช้ TPCK อย่างนี ้จนกระทัง่ นักศึกษาครูแต่ละคนเกิดความรู้ มี
ทักษะ และมีสมรรถนะในการใช้ TPCK จึงจะให้ สาเร็จการศึกษา
จากการสอบถามคณาจารย์ของสถาบันผลิตครู พบว่าใน 2-3 สัปดาห์แรก นักศึกษาครูจะให้ ความสาคัญกับการถ่ายทอด
content knowledge ในส่วนที่เป็ นทฤษฎี หลักการ ข้ อค้ นพบจากการวิจยั กฎ ข้ อบังคับ คาสัง่ คูม่ ือปฏิบตั ิ กรณีตวั อย่างหรื อ
กรณีศกึ ษา และวิธีสอนหรื อยุทธศาสตร์ การสอน และเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ ในการสอน แต่ลืมให้ ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการชันเรี
้ ยน การประเมินผล และการให้ ผลสะท้ อนกลับเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ส่วนกระบวนการค้ นหาความจริง
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการค้ นหาความจริงที่เคยใช้ ในอดีต กระบวนการค้ นหาความจริงใหม่ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการ
เรี ยนวิชานี ้ว่าเรี ยนไปเพื่ออะไรแทบไม่มีการกล่าวถึงในระหว่างที่ฝึกปฏิบตั ิการสอนในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก
เมื่อก้ าวเข้ าสู่สัปดาห์ ท่ ี 4, 5, 6, …นักศึกษาครู จะเริ่มใช้ องค์ ประกอบย่ อยอื่นๆ ของ CK, PK, และ TK มากขึน้ ๆ
กว่ าที่นักศึกษาครู จะพัฒนาและสามารถใช้ TPCK หรื อ ETPCK ได้ อย่ างชานาญ คือใช้ องค์ ประกอบย่ อยต่ างๆ
ของ CK, PK และ TK ได้ ครบถ้ วน นักศึกษาครู ต้องใช้ เวลาฝึ กปฏิบัตกิ ารสอนประมาณ 1 ปี การศึกษา
เพื่อให้ การพัฒนา TPCK ของนักศึกษาครูประสบความสาเร็จ สถาบันผลิตครูร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ หรื อ
ของมลรัฐหลายแห่งจึงกาหนดให้ ตงโรงเรี
ั้
ยนผลิตครู (Teacher Training School = TTS หรื อ Professional Development
School =PDS หรื อ Teaching School = TS) และให้ มีคณาจารย์จากสถาบันผลิตครูไปปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาที่โรงเรี ยนผลิตครู
และมีคณาจารย์ที่เป็ น content expert และ technology expert จากสถาบันผลิตครู และ mentor หรื อ master teacher ไป
ประจาที่ TTS และให้ ครูจาก TTS มาเป็ นคณาจารย์สอน หรื อมาเป็ น mentor ให้ นกั ศึกษาครูในภาคเรี ยนที่ต้องฝึ กปฏิบตั ิการ
สอนในสถานการณ์สมมุติ
การผลิตครูเพื่อให้ ได้ ครู TPCK และให้ ครู TPCK เหล่านี ้นา TPCK ไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพจึงเป็ นกระบวนการที่ต้องลงทุน
และกระทาอย่างจริงจัง ต้ องใช้ คณาจารย์ที่เป็ น CK expert, PK expert และ TK expert จึงจะประสบความสาเร็จ และยิ่งถ้ า
ต้ องการให้ ครูมีและใช้ ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ethical knowledge = EK) ในการประกอบวิชาชีพ คือให้ มีครู
Ethical Technological Pedagogical Content Knowledge = ETPCK ในโรงเรี ยนด้ วยแล้ ว คณาจารย์แต่ละคน ทัง้ CK
expert, PK expert และ TK expert ต้ องผสมผสาน ถักทอความรู้ EK เข้ าไปในบทเรี ยนของตนอย่างลงตัวและเหมาะสม
ที่สาคัญ เราจะต้ องสร้ างแรงจูงใจให้ กับนักศึกษาครู อย่ างน้ อยต้ องให้ หลักประกันการมีงานทาแก่ นักศึกษาครู ท่ ี
ผ่ านการประเมินว่ ามี TPCK หรื อ ETPCK และต้ องผลิตครู ตามปริมาณและคุณภาพที่หน่ วยงานผู้ใช้ ครู ต้องการ

ที่สาคัญไม่แพ้ กนั เราต้ องได้ ผ้ กู าหนดนโยบาย ทิศทาง และมาตรฐานวิชาชีพครูที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตครู
TPCK หรื อ ETPCK การผลิตครู TPCK หรื อ ETPCK จึงจะประสบความสาเร็จ ไม่ใช่กาหนดนโยบายทิ ้งไว้ แล้ วก็ลอยแพ
สถาบันผลิตครู
ประเทศของเราอยากได้ ครู ท่ มี ี TPCK หรื อ ETPCK ให้ มาสอนลูกหลานของพวกเราไหมครั บ สถาบันผลิตครู
ทัง้ หลายพร้ อมที่จะผลิตครู TPCK หรื อ ETPCK ให้ ประเทศหรื อยังครั บ
ดิเรก พรสีมา
คณบดีวิทยาลัยการฝึ กหัดครู มรภ.พระนคร

