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เรียนรู้จากครอูเมริกัน: ตอนที่ 2 ครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 4 ชั้นปี คือตั้งแต่ เกรด 9-12  
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นข้ึนกับความสมัครใจของ
นักเรียนว่าจะเลือกเรียนวิชาอะไร อย่างไรก็ตามโรงเรียน
หรือเขตพื้นที่การศึกษามักกำาหนดว่านักเรียนจะต้องเรียน 
วิทยาศาสตร ์ ก่ี วิชาจึงถือว ่าสำาเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  บางโรงเรยีนอาจกำาหนดให้เรยีน 4-6 วิชา และอาจมี 

วิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน 1-2 วิชา สำาหรับวิชา 
ในสาระวิทยาศาสตร์ มีทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ 
ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร ฯลฯ  
โดยจะเป ิดวิชาอะไรก็ขึ้น กับความพร ้อมของโรงเรียน 
ในการเปิดสอนวิชานั้น

เราลองอ่านแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของ 
ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกา

 คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�าไมจึง 
 เลือกเป็นครูคะ

ผมเป็นครูมาแล้ว 25 ปี มีประสบการณ์สอน 
วิทยาศาสตร์หลายวิชา เช่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
วิทยาศาสตร์กายภาพ ปัจจุบันผมสอน วิชานิติวิทยาศาสตร์ 
(Forensic Science) ครับ ผมอยากเป็นครูเพราะผมชอบ 
ช่วยเหลือผู้คนทั้งในและนอกโรงเรียน

 สิง่ทีค่ณุครมูกัสอดแทรกในการสอนเสมอคอือะไรคะ

สิง่ทีผ่มเน้นมากท่ีสดุเวลาสอนคอื การให้เหตผุลครบั  
นักเรียนควรเรียนรู้ที่จะอธิบายเหตุผล สิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่
ต้องการคือข้อมูล จากน้ันผมจะพยายามกระตุ้นให้พวกเขา
อธิบายเหตุผลตามแนวคิดของเขาเอง

 แนวคิดในการสอนของคุณครูคืออะไรคะ

ผมจะหลีกเล่ียงการสอนด้วยวิธีบอกคำาตอบให้
นักเรียน แต่จะพยายามให้พวกเขาหาคำาตอบด้วยตัวเอง  
ผมจะกระตุน้ให้นกัเรยีนพยายามเรยีนรูด้้วยตนเอง และใช้คำาพดู 
กระตุ้นเช่น นักเรียนจะทำาอย่างไรต่อไป นักเรียนทำาสิ่งนั้น 
ได้ไหม หรอืเหน็ไหมล่ะพวกเธอทำาได้นะ ในท่ีสดุนกัเรยีนจะคุน้เคย 
กับวิธีการนี้และเริ่มรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตัวเอง

 สไตล์การสอนของครูล่ะคะ

ผมชอบใช้วิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัย (inductive 
reasoning) โดยให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อ
นำาไปสู่การให้เหตุผล หรือสร้างหลักการครับ ผมจะให้พวกเขา 
ลองสังเกต หรือศึกษาจากระบบทั้งหมดแล้วสรุปออกมาเป็น
แนวคิดหรือหลักการ

 คุณครูช่วยเล่าเรื่องกิจกรรมในชั้นเรียนที่
 ครูชอบท�าหน่อยได้ไหมคะ

ผมชอบใช้กิจกรรมชื่อ กฎของเกม “The Rule of the 
Game” ซึ่งผมจะใช้เกมไพ่ที่เล่นโดยมีผู้เล่นเป็นนักเรียนสาม
คน เพื่อแสดงให้ทั้งชั้นดู โดยที่มีผมคนเดียวที่รู้กติกาการเล่น  
จากนั้นผมจะให้นักเรียนทั้งช้ันลองเดากติกาที่ใช้ในการเล่น
เกมนี้ นักเรียนจะฝึกการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน  
เพื่อหาคำาตอบโดยอัตโนมัติ มันเป็นเกมที่สนุกมากครับ

ครู Frank Analiz

 มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ

เราต้องปล่อยให้นักเรียนคิดหรือทำาผิดพลาดบ้าง 
กระบวนการเช่นนี้สำาคัญมาก เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จาก
ความผิดพลาดเหล่าน้ัน นอกจากน้ันก็พยายามถามกระตุ้น
นักเรยีนให้รูจ้กัคิด โดยใช้คำาถามเช่น นักเรยีนได้ผลอย่างไรหรือ
คำาตอบอะไร นั่นเป็นคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วใช่ไหม ผมสอน
พวกเขาให้รูจ้กัคิด เพราะพวกเขาอาจจะไม่ได้เรยีนจบไปทำางาน
เป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าพวกเขารู้จักคิด การคิดเป็นจะช่วย
พวกเขาในชีวิตจริง

นานาสาระและข่ำวสำร
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ครู Jim Prosser

 คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�าไมจึงเลือก 
 มาเป็นครูคะ

ผมเป็นครูมาแล้ว 17 ปีครับ ก่อนที่จะมาเป็นครู  
ผมทำางานด้านธรณวีทิยา ตอนนีผ้มสอนท้ังวชิาธรณวีทิยา และ
ดาราศาสตร์ครับ

 สิง่ท่ีคณุครมูกัจะสอดใส่ไว้ในการสอนเสมอคอือะไรคะ

ผมมกัจะออกแบบ กจิกรรมและพยายามให้นกัเรยีน
ได้ทำากิจกรรมหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง พวกเขาจะเรียนรู้ได้ 
โดยการทำาสิง่ต่างๆ ด้วยตนเองครบั นอกจากน้ันผมยงัใช้คำาถาม 
เช่น คุณรู้ได้อย่างไร คุณรู้อะไร และคุณคิดอย่างไร ยังไงกับมัน  
ผมจะกระตุน้ให้นกัเรยีนใช้หลกัฐานหรอืข้อมลูช่วยในการอธิบาย 
คำาตอบของเขา อีกอย่างหนึ่งที่สำาคัญคือเวลาผมจะให้นักเรียน
ทำาอะไร นอกจากจะอธิบายแล้ว ผมจะต้องเขียนสิ่งน้ันลงบน
กระดานดำาเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลาครับ

 สไตล์การสอนของครูล่ะคะ

ผมคดิว่าน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย  
การทำากจิกรรม และการให้นกัเรยีนค้นคว้าข้อมลู ซึง่สำาคัญมาก 
ในทีน่ีผ้มหมายถงึการออกแบบการเรยีนให้นักเรยีนสามารถหา
ข้อมูล ว่าข้อมูลใดจำาเป็น หาวิธีการแก้ปัญหาหรือการทำางาน 
ในเรือ่งนัน้จนสำาเรจ็ ซึง่ประสบการณ์เหล่านีเ้ป็นทักษะทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อเขาในอนาคต

 คุณครูช่วยเล่าเรื่องกิจกรรมในชั้นเรียน
 ที่ครูชอบหน่อยได้ไหมคะ

ในการสอนดาราศาสตร์ผมมีกิจกรรมหนึ่งที่ให ้
นักเรียนลองทำากล้องโทรทรรศน์ ผมออกแบบกิจกรรมนี้โดย
การสนทนากับเพื่อนครู ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง 
หาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับกิจกรรม ผมคิดว่านักเรียน 
น่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำากิจกรรม และสามารถจะวัด 
สิง่เหล่านัน้ได้อย่างไร ในการทำากจิกรรมผมเริม่ต้นโดยให้นักเรียน 
ศึกษาการทำางานและส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์ก่อน 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เขาจะหาได้ จากนั้นจึงเริ่มให้ออกแบบ
กล้องและลงมอืสร้าง เมือ่ทำาเสรจ็ก็ให้พวกเขาทดสอบการใช้งาน 
และลองคิดว่าจะปรับปรุงให้กล้องทำางานดีขึ้นได้อย่างไร แล้ว
ลงมือปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ผมพบว่านักเรียนชอบและสามารถ
เรียนรู้อะไรได้มาก

 สิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้จากการท�างานที่ผ่านมา
 มีอะไรบ้างคะ

ผมพบว่าถ้านักเรียนได้ลงมือทำาอะไรก็ตาม นั่น 
หมายความว่าเขาได้เรียนรู้แล้วครับ อ้อ อีกอย่างคือ การสอบ
หรือการวัดผลไม่ได้ช่วยในการเรียนรู้ของเด็กมากนัก

 มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ

มีสิ่งที่น่าเรียนรู้มากมายรอทุกคนอยู่นะครับ ถ้ามี
โอกาสก็ลองเรยีนเสรมิในสาขาต่างๆ ท่ีสนใจ เช่น ความรู้พืน้ฐาน 
และเทคนิคการสอนต่างๆ ครับ 
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ครู Joseph Fenrick

 คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�าไมจึงเลือก 
  มาเป็นครูคะ

ผมเป็นครูม.ปลายมาแล้ว10 ปีครับ และผมก็สอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยด้วยมานาน 6 ปีแล้วครับ ตอนนี้ผมสอนวิชา
อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ผมต้องการ
ช่วยให้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์และธรรมชาติน่ะครับ ผมรู้สึกดี
มากๆ เลยที่ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์

 สิ่งที่คุณครูมักจะสอดใส่ในการสอนเสมอคืออะไรคะ

ผมพยายามทำาให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
สนกุน่ะครบั ยิง่ถ้านกัเรยีนรูส้กึสนกุหรอืมส่ีวนร่วมมาก พวกเขา
กจ็ะเรยีนรูไ้ด้มากข้ึน อกีประการหนึง่ทีส่ำาคญัคอืกระบวนการที่
จะนำาไปสู่คำาตอบหรือผลลัพธ์ครับ การพัฒนากระบวนการหา 
คำาตอบและวิธคิีด มคีวามสำาคญักว่าคำาตอบสดุท้าย ผมพยายาม
ออกแบบกจิกรรมทีส่นกุๆ ท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาและการเรียนรู้ 
ของนักเรียนครับ

 สไตล์การสอนของครูล่ะคะ

เน้นกิจกรรมที่ลงมือทำา (hands on) เพื่อกระตุ้นให้
พวกเขาสนใจมาก ตามปกติใน 1 คาบเรียน ผมจะบรรยายหรือ
สอนประมาณ 10 นาที จากนั้นก็จะให้นักเรียนทำากิจกรรมครับ 

 คุณครูช่วยเล่าเรื่องกิจกรรมในชั้นเรียนที่ครู
  ชอบหน่อยได้ไหมคะ

มีกิจกรรมหนึ่งที่ผมให้นักเรียนออกแบบให้ลูกโป่ง
เคลือ่นทีไ่ปตามเส้นเชือกทีข่งึไว้ ให้มนัเคลือ่นไปได้ไกลทีส่ดุ โดย
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบและทดสอบทั้งหมด 6 ครั้ง 
โดยใช้งบประมาณที่กำาหนดให้ 

 ช่วยเล่าถึงสิ่งที่คุณเรียนรู้จากประสบการณ์สอน 
  หน่อยค่ะ

ผมว่าการสอน ต้องมีความยืดหยุ่น คือ ปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ และบางครัง้ก็ควรคิดถึงเน้ือหาด้วย การสอน 
ด้วยการทำากจิกรรมตรงๆ บางครัง้ไม่ได้ผล อ้อ การพฒันาทกัษะ
กระบวนการทำางานวิทยาศาสตร์ก็มีความสำาคัญมากครับ

 มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ

ลองปรบักจิกรรมการเรยีนการสอนจนกระทัง่เหมาะสม
กับนักเรียนของคุณนะครับ 
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ครู Greg Zimmer

 คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�าไมจึงเลือก
  มาเป็นครูคะ

ผมเป็นครมูาแล้ว 23 ปีครบั สอนวชิาเคม ีวทิยาศาสตร์
อาหาร และวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากน้ันผมยังเป็นที่
ปรึกษาให้นักเรียนในการทำากิจกรรมในโรงเรียน และเป็นคร ู
พี่เลี้ยงให้แก่ครูบรรจุใหม่ด้วยครับ ผมอยากเป็นครูตั้งแต่ผม 
ยงัเป็นเด็ก แต่ท่ีบ้านไม่สนบัสนนุ ตอนเรยีนจบผมไปทำางานอืน่
อยูร่ะยะหนึง่ แล้วพบว่ามนัไม่ใช่ กเ็ลยเรยีนเพิม่เตมิเพือ่เป็นครู
จนถึงปัจจุบันนี้ครับ

 สิง่ทีค่ณุครมูกัจะสอดใส่ไว้ในการสอนเสมอคอือะไรคะ
ผมเน้นให้นักเรียนทำาการทดลอง และเน้นความ

ปลอดภัยในการทดลอง ผมพยายามปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรม
การทดลองอย่างปลอดภัย เช่น ต้องสวมแว่นตานิรภัยตลอด
เวลาที่ทำาการทดลอง เพื่อนนักเรียนเองต้องคอยเตือนกัน และ
ครูต้องทำาเป็นตัวอย่างครับ นอกจากนั้นเวลาทำาการทดลองแม้
เราจะมหีนงัสอื หรอืส่ือสำาเรจ็มากมาย ผมกจ็ะให้นกัเรยีนเขยีน
ขั้นตอนในการทำาการทดลองเสมอเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวและ
เรียนรู้เวลาทำาการทดลองต่อไปครับ

 แนวคิดในการสอนของคุณครูคืออะไรคะ
ครแูละนกัเรยีนควรมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดต่ีอกนั ลองคดิ

ดูซว่ิาเรามกัจะเรยีนรูไ้ด้น้อยจากคนท่ีเราไม่ชอบ ผมจงึพยายาม
ผูกสัมพันธ์กับนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนพยายามเรียนรู ้ 
มากขึ้นครับ

 คณุครชู่วยเล่าถงึกิจกรรมในช้ันเรยีนทีค่รชูอบให้นกัเรยีน 
ท�าได้ไหมคะ

ผมเคยเขียนบทสนทนาในห้องเรียนเคมี ให้นักเรียน
สวมบทบาทสมมติ และอ่านบทสนทนานั้น ระหว่างที่นักเรียน
สวมบทบาทสมมติ นักเรียนก็ได้เรียนรู้เนื้อหาทางเคมีไปโดย
อัตโนมัติ เมื่อทำาการทดลองหรือกิจกรรมต่างๆจริง พวกเขาก็
จะนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับ 

 คุณครูรับหน้าที่ป็นครูพี่เลี้ยงด้วย ช่วยเล่าบทบาท
  ครูพี่เลี้ยงหน่อยได้ไหมคะ

จากสถิติข้อมูลในอเมริกาพบว่าครู 17% จะลาออก
จากงานภายในเวลา 5 ปี เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและรฐับาลจงึต้องมี
โปรแกรมช่วยครบูรรจใุหม่ ในฐานะครพูีเ่ลีย้งก็มส่ีวนช่วยหลาย
อย่างครบั เช่น ครใูหม่บางคนต้องการคนทีจ่ะพดูคยุและปรกึษา
ในบางเรื่องที่เขาไม่คุ้นเคย คนที่มีประสบการณ์จะสอนพวกเขา
โดยไม่ประเมนิความสามารถของพวกเขานะครบั โดยเริม่ตัง้แต่
เรือ่งง่าย เช่น ถ่ายเอกสารอย่างไร ถ้าล้มป่วยต้องทำายงัไง จนถงึ
เรื่องใหญ่เช่น นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากนั้น
ผมก็จะพยายามทำาให้ครูใหม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม เพราะจะทำาให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้น และสอน
ได้ดีขึ้นด้วย ครูใหม่บางคนอาจจะมีความรู้ด้านเนื้อหาแน่น แต่
การถ่ายโอนความรู้ไปสู่นักเรียน มันเป็นศิลปะ ครูพี่เลี้ยงก็อาจ
เข้าไปช่วยในการปรับตัวครับ 

 ช่วยเล่าถึงสิ่งที่คุณได้รับหรือความประทับใจจาก
  การเป็นครู

บางคนอาจคิดว่าเป็นครูก็แค่สอนเนื้อหา หรือจัด
กจิกรรมต่างๆ ในห้องเรยีน ในความเป็นจรงิมนัมอีะไรมากกว่า
น้ันนะครับ นักเรียนบางคนอาจมาจากครอบครัวยากจน  
มปีระสบการณ์ต่างๆ อยูเ่บือ้งหลงั ซึง่จะขัดขวางการเรยีนรูข้อง
พวกเขา ลองทำาความรู้จักนักเรียนของคุณ เรียนรู้เรื่องราวของ
พวกเขา พยายามเข้าใจและทำาให้พวกเขามีความสุข มันจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของพวกเขาครับ

 มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ

ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าหน้าที่ของพวกเราสำาคัญ
มากๆ ครบั ครไูม่ควรจะหยุดเรยีนรูค้รบั เพราะโลกแห่งการเรยีนรู้ 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือมีสิ่งใหม่ๆ เสมอ อีกอย่าง 
นะครับ การสอนนักเรียนจะสนุกสนานยิ่งขึ้น ถ้าเราพยายาม
เรียนรู้จากนักเรียนด้วยครับ 


