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เรี ยนรู้จากครูอเมริ กัน: ตอนที่ 2 ครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 4 ชั้นปี คือตั้งแต่ เกรด 9-12
การเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ นชั้ น ขึ้ น กั บ ความสมั ค รใจของ
นั ก เรี ย นว่ า จะเลื อ กเรี ย นวิ ช าอะไร อย่ า งไรก็ ต ามโรงเรี ย น
หรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ก ก�ำหนดว่ า นั ก เรี ย นจะต้ อ งเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ กี่ วิ ช าจึ ง ถื อ ว่ า ส�ำเร็ จ หลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย บางโรงเรียนอาจก�ำหนดให้เรียน 4-6 วิชา และอาจมี

ครู Frank Analiz
คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�ำไมจึง
เลือกเป็นครูคะ
ผมเป็ น ครู ม าแล้ ว 25 ปี มี ป ระสบการณ์ ส อน
วิทยาศาสตร์หลายวิชา เช่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ ปัจจุบันผมสอน วิชานิติวิทยาศาสตร์
(Forensic Science) ครับ ผมอยากเป็นครูเพราะผมชอบ
ช่วยเหลือผู้คนทั้งในและนอกโรงเรียน
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ครูมกั สอดแทรกในการสอนเสมอคืออะไรคะ
สิง่ ทีผ่ มเน้นมากทีส่ ดุ เวลาสอนคือ การให้เหตุผลครับ
นักเรียนควรเรียนรู้ท่ีจะอธิบายเหตุผล สิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่
ต้องการคือข้อมูล จากนั้นผมจะพยายามกระตุ้นให้พวกเขา
อธิบายเหตุผลตามแนวคิดของเขาเอง
แนวคิดในการสอนของคุณครูคืออะไรคะ
ผมจะหลี ก เลี่ ย งการสอนด้ ว ยวิ ธี บ อกค�ำตอบให้
นักเรียน แต่จะพยายามให้พวกเขาหาค�ำตอบด้วยตัวเอง
ผมจะกระตุน้ ให้นกั เรียนพยายามเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และใช้ค�ำพูด
กระตุ้นเช่น นักเรียนจะท�ำอย่างไรต่อไป นักเรียนท�ำสิ่งนั้น
ได้ไหม หรือเห็นไหมล่ะพวกเธอท�ำได้นะ ในทีส่ ดุ นักเรียนจะคุน้ เคย
กับวิธีการนี้และเริ่มรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตัวเอง
นิตยสาร สสวท

วิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน 1-2 วิชา ส�ำหรับวิชา
ในสาระวิทยาศาสตร์ มีทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์
ธรณี วิ ท ยา อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหาร ฯลฯ
โดยจะเปิ ด วิ ช าอะไรก็ ขึ้ น กั บ ความพร้ อ มของโรงเรี ย น
ในการเปิดสอนวิชานั้น
เราลองอ่านแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกา
สไตล์การสอนของครูล่ะคะ
ผมชอบใช้วิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัย (inductive
reasoning) โดยให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อ
น�ำไปสู่การให้เหตุผล หรือสร้างหลักการครับ ผมจะให้พวกเขา
ลองสังเกต หรือศึกษาจากระบบทั้งหมดแล้วสรุปออกมาเป็น
แนวคิดหรือหลักการ
คุณครูช่วยเล่าเรื่องกิจกรรมในชั้นเรียนที่
ครูชอบท�ำหน่อยได้ไหมคะ
ผมชอบใช้กิจกรรมชื่อ กฎของเกม “The Rule of the
Game” ซึ่งผมจะใช้เกมไพ่ที่เล่นโดยมีผู้เล่นเป็นนักเรียนสาม
คน เพื่อแสดงให้ทั้งชั้นดู โดยที่มีผมคนเดียวที่รู้กติกาการเล่น
จากนั้นผมจะให้นักเรียนทั้งชั้นลองเดากติกาที่ใช้ในการเล่น
เกมนี้ นักเรียนจะฝึกการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน
เพื่อหาค�ำตอบโดยอัตโนมัติ มันเป็นเกมที่สนุกมากครับ

มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ
เราต้องปล่อยให้นักเรียนคิดหรือท�ำผิดพลาดบ้าง
กระบวนการเช่นนี้ส�ำคัญมาก เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้จาก
ความผิดพลาดเหล่านั้น นอกจากนั้นก็พยายามถามกระตุ้น
นักเรียนให้รจู้ กั คิด โดยใช้ค�ำถามเช่น นักเรียนได้ผลอย่างไรหรือ
ค�ำตอบอะไร นั่นเป็นค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วใช่ไหม ผมสอน
พวกเขาให้รจู้ กั คิด เพราะพวกเขาอาจจะไม่ได้เรียนจบไปท�ำงาน
เป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าพวกเขารู้จักคิด การคิดเป็นจะช่วย
พวกเขาในชีวิตจริง
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ครู Jim Prosser
คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�ำไมจึงเลือก
มาเป็นครูคะ
ผมเป็นครูมาแล้ว 17 ปีครับ ก่อนที่จะมาเป็นครู
ผมท�ำงานด้านธรณีวทิ ยา ตอนนีผ้ มสอนทัง้ วิชาธรณีวทิ ยา และ
ดาราศาสตร์ครับ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ครูมกั จะสอดใส่ไว้ในการสอนเสมอคืออะไรคะ
ผมมักจะออกแบบ กิจกรรมและพยายามให้นกั เรียน
ได้ท�ำกิจกรรมหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง พวกเขาจะเรียนรู้ได้
โดยการท�ำสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเองครับ นอกจากนัน้ ผมยังใช้ค�ำถาม
เช่น คุณรู้ได้อย่างไร คุณรู้อะไร และคุณคิดอย่างไร ยังไงกับมัน
ผมจะกระตุน้ ให้นกั เรียนใช้หลักฐานหรือข้อมูลช่วยในการอธิบาย
ค�ำตอบของเขา อีกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญคือเวลาผมจะให้นักเรียน
ท�ำอะไร นอกจากจะอธิบายแล้ว ผมจะต้องเขียนสิ่งนั้นลงบน
กระดานด�ำเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลาครับ
สไตล์การสอนของครูล่ะคะ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย
การท�ำกิจกรรม และการให้นกั เรียนค้นคว้าข้อมูล ซึง่ ส�ำคัญมาก
ในทีน่ ผี้ มหมายถึงการออกแบบการเรียนให้นกั เรียนสามารถหา
ข้อมูล ว่าข้อมูลใดจ�ำเป็น หาวิธีการแก้ปัญหาหรือการท�ำงาน
ในเรือ่ งนัน้ จนส�ำเร็จ ซึง่ ประสบการณ์เหล่านีเ้ ป็นทักษะทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ต่อเขาในอนาคต
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คุณครูช่วยเล่าเรื่องกิจกรรมในชั้นเรียน
ที่ครูชอบหน่อยได้ไหมคะ
ในการสอนดาราศาสตร์ ผ มมี กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ใ ห้
นักเรียนลองท�ำกล้องโทรทรรศน์ ผมออกแบบกิจกรรมนี้โดย
การสนทนากับเพื่อนครู ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
หาซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะกั บ กิ จ กรรม ผมคิ ด ว่ า นั ก เรี ย น
น่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท�ำกิจกรรม และสามารถจะวัด
สิง่ เหล่านัน้ ได้อย่างไร ในการท�ำกิจกรรมผมเริม่ ต้นโดยให้นกั เรียน
ศึกษาการท�ำงานและส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์ก่อน
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เขาจะหาได้ จากนั้นจึงเริ่มให้ออกแบบ
กล้องและลงมือสร้าง เมือ่ ท�ำเสร็จก็ให้พวกเขาทดสอบการใช้งาน
และลองคิดว่าจะปรับปรุงให้กล้องท�ำงานดีขึ้นได้อย่างไร แล้ว
ลงมือปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ผมพบว่านักเรียนชอบและสามารถ
เรียนรู้อะไรได้มาก
สิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้จากการท�ำงานที่ผ่านมา
มีอะไรบ้างคะ
ผมพบว่ า ถ้ า นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ท�ำอะไรก็ ต าม นั่ น
หมายความว่าเขาได้เรียนรู้แล้วครับ อ้อ อีกอย่างคือ การสอบ
หรือการวัดผลไม่ได้ช่วยในการเรียนรู้ของเด็กมากนัก
มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ
มีสิ่งที่น่าเรียนรู้มากมายรอทุกคนอยู่นะครับ ถ้ามี
โอกาสก็ลองเรียนเสริมในสาขาต่างๆ ทีส่ นใจ เช่น ความรูพ้ นื้ ฐาน
และเทคนิคการสอนต่างๆ ครับ
ปีที่ 45 ฉบับที่ 204 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

ครู Joseph Fenrick
คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�ำไมจึงเลือก
มาเป็นครูคะ
ผมเป็นครูม.ปลายมาแล้ว10 ปีครับ และผมก็สอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยด้วยมานาน 6 ปีแล้วครับ ตอนนี้ผมสอนวิชา
อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ผมต้องการ
ช่วยให้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์และธรรมชาติน่ะครับ ผมรู้สึกดี
มากๆ เลยที่ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์
สิ่งที่คุณครูมักจะสอดใส่ในการสอนเสมอคืออะไรคะ
ผมพยายามท�ำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
สนุกน่ะครับ ยิง่ ถ้านักเรียนรูส้ กึ สนุกหรือมีสว่ นร่วมมาก พวกเขา
คุณครูช่วยเล่าเรื่องกิจกรรมในชั้นเรียนที่ครู
ก็จะเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ อีกประการหนึง่ ทีส่ �ำคัญคือกระบวนการที่ ชอบหน่อยได้ไหมคะ
จะน�ำไปสู่ค�ำตอบหรือผลลัพธ์ครับ การพัฒนากระบวนการหา
มีกิจกรรมหนึ่งที่ผมให้นักเรียนออกแบบให้ลูกโป่ง
ค�ำตอบและวิธคี ดิ มีความส�ำคัญกว่าค�ำตอบสุดท้าย ผมพยายาม
เคลื
อ
่
นที
ไ
่
ปตามเส้
นเชือกทีข่ งึ ไว้ ให้มนั เคลือ่ นไปได้ไกลทีส่ ดุ โดย
ออกแบบกิจกรรมทีส่ นุกๆ ทีเ่ หมาะสมกับเนือ้ หาและการเรียนรู้
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบและทดสอบทั้งหมด 6 ครั้ง
ของนักเรียนครับ
โดยใช้งบประมาณที่ก�ำหนดให้
สไตล์การสอนของครูล่ะคะ
ช่วยเล่าถึงสิ่งทีค่ ุณเรียนรู้จากประสบการณ์สอน
เน้นกิจกรรมที่ลงมือท�ำ (hands on) เพื่อกระตุ้นให้ หน่อยค่ะ
พวกเขาสนใจมาก ตามปกติใน 1 คาบเรียน ผมจะบรรยายหรือ
ผมว่าการสอน ต้องมีความยืดหยุ่น คือ ปรับเปลี่ยน
สอนประมาณ 10 นาที จากนั้นก็จะให้นักเรียนท�ำกิจกรรมครับ
ไปตามสถานการณ์ และบางครัง้ ก็ควรคิดถึงเนือ้ หาด้วย การสอน
ด้วยการท�ำกิจกรรมตรงๆ บางครัง้ ไม่ได้ผล อ้อ การพัฒนาทักษะ
กระบวนการท�ำงานวิทยาศาสตร์ก็มีความส�ำคัญมากครับ
มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ
ลองปรับกิจกรรมการเรียนการสอนจนกระทัง่ เหมาะสม
กับนักเรียนของคุณนะครับ

นิตยสาร สสวท
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ครู Greg Zimmer

คุณครูสอนหนังสือมากี่ปีแล้วคะ แล้วท�ำไมจึงเลือก
มาเป็นครูคะ
ผมเป็นครูมาแล้ว 23 ปีครับ สอนวิชาเคมี วิทยาศาสตร์
อาหาร และวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากนั้นผมยังเป็นที่
ปรึกษาให้นักเรียนในการท�ำกิจกรรมในโรงเรียน และเป็นครู
พี่เลี้ยงให้แก่ครูบรรจุใหม่ด้วยครับ ผมอยากเป็นครูตั้งแต่ผม
ยังเป็นเด็ก แต่ทบี่ า้ นไม่สนับสนุน ตอนเรียนจบผมไปท�ำงานอืน่
อยูร่ ะยะหนึง่ แล้วพบว่ามันไม่ใช่ ก็เลยเรียนเพิม่ เติมเพือ่ เป็นครู
จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ครูมกั จะสอดใส่ไว้ในการสอนเสมอคืออะไรคะ
ผมเน้นให้นักเรียนท�ำการทดลอง และเน้นความ
ปลอดภัยในการทดลอง ผมพยายามปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรม
การทดลองอย่างปลอดภัย เช่น ต้องสวมแว่นตานิรภัยตลอด
เวลาที่ท�ำการทดลอง เพื่อนนักเรียนเองต้องคอยเตือนกัน และ
ครูต้องท�ำเป็นตัวอย่างครับ นอกจากนั้นเวลาท�ำการทดลองแม้
เราจะมีหนังสือ หรือสือ่ ส�ำเร็จมากมาย ผมก็จะให้นกั เรียนเขียน
ขั้นตอนในการท�ำการทดลองเสมอเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวและ
เรียนรู้เวลาท�ำการทดลองต่อไปครับ
แนวคิดในการสอนของคุณครูคืออะไรคะ
ครูและนักเรียนควรมีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ลองคิด
ดูซวิ า่ เรามักจะเรียนรูไ้ ด้นอ้ ยจากคนทีเ่ ราไม่ชอบ ผมจึงพยายาม
ผู ก สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นพยายามเรี ย นรู ้
มากขึ้นครับ
คุณครูชว่ ยเล่าถึงกิจกรรมในชัน้ เรียนทีค่ รูชอบให้นกั เรียน
ท�ำได้ไหมคะ
ผมเคยเขียนบทสนทนาในห้องเรียนเคมี ให้นักเรียน
สวมบทบาทสมมติ และอ่านบทสนทนานั้น ระหว่างที่นักเรียน
สวมบทบาทสมมติ นักเรียนก็ได้เรียนรู้เนื้อหาทางเคมีไปโดย
อัตโนมัติ เมื่อท�ำการทดลองหรือกิจกรรมต่างๆจริง พวกเขาก็
จะน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ครับ

คุณครูรับหน้าที่ป็นครูพี่เลี้ยงด้วย ช่วยเล่าบทบาท
ครูพี่เลี้ยงหน่อยได้ไหมคะ
จากสถิติข้อมูลในอเมริกาพบว่าครู 17% จะลาออก
จากงานภายในเวลา 5 ปี เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและรัฐบาลจึงต้องมี
โปรแกรมช่วยครูบรรจุใหม่ ในฐานะครูพเี่ ลีย้ งก็มสี ว่ นช่วยหลาย
อย่างครับ เช่น ครูใหม่บางคนต้องการคนทีจ่ ะพูดคุยและปรึกษา
ในบางเรื่องที่เขาไม่คุ้นเคย คนที่มีประสบการณ์จะสอนพวกเขา
โดยไม่ประเมินความสามารถของพวกเขานะครับ โดยเริม่ ตัง้ แต่
เรือ่ งง่าย เช่น ถ่ายเอกสารอย่างไร ถ้าล้มป่วยต้องท�ำยังไง จนถึง
เรื่องใหญ่เช่น นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากนั้น
ผมก็จะพยายามท�ำให้ครูใหม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม เพราะจะท�ำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้น และสอน
ได้ดีขึ้นด้วย ครูใหม่บางคนอาจจะมีความรู้ด้านเนื้อหาแน่น แต่
การถ่ายโอนความรู้ไปสู่นักเรียน มันเป็นศิลปะ ครูพี่เลี้ยงก็อาจ
เข้าไปช่วยในการปรับตัวครับ
ช่วยเล่าถึงสิ่งที่คุณได้รับหรือความประทับใจจาก
การเป็นครู
บางคนอาจคิดว่าเป็นครูก็แค่สอนเนื้อหา หรือจัด
กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ในความเป็นจริงมันมีอะไรมากกว่า
นั้ น นะครั บ นั ก เรี ย นบางคนอาจมาจากครอบครั ว ยากจน
มีประสบการณ์ตา่ งๆ อยูเ่ บือ้ งหลัง ซึง่ จะขัดขวางการเรียนรูข้ อง
พวกเขา ลองท�ำความรู้จักนักเรียนของคุณ เรียนรู้เรื่องราวของ
พวกเขา พยายามเข้าใจและท�ำให้พวกเขามีความสุข มันจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของพวกเขาครับ
มีอะไรฝากถึงครูไทยบ้างไหมคะ
ขอให้ ร ะลึ ก อยู ่ เ สมอว่ า หน้ า ที่ ข องพวกเราส�ำคั ญ
มากๆ ครับ ครูไม่ควรจะหยุดเรียนรูค้ รับ เพราะโลกแห่งการเรียนรู้
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือมีสิ่งใหม่ๆ เสมอ อีกอย่าง
นะครับ การสอนนักเรียนจะสนุกสนานยิ่งขึ้น ถ้าเราพยายาม
เรียนรู้จากนักเรียนด้วยครับ
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