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วธีิการสอนทีส่ร้างสรรค ์  คาํตอบ 
โดย เดวิด เบทตี ้

บนัทกึพรอ้มคาํตอบ 

 

อะไรคือปัญหา ความต้องการ หรือการท้าทาย 3 ประการใหญ่ในฐานะทีท่่านเป็นครู 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

ครูท่ีสรา้งสรรคไ์ม่ไดเ้ป็นกลุ่มเล็กๆ ของดาราท่ีส่องแสงแพรวพราว พวกเขาเป็นครู ธรรมดาๆ  

ท่ีมีความพยายาม ฝึกฝน การสอนท่ี หลากหลาย 

 

การท้าทาย 4 ประการทีจ่ะก้าวหน้าจากการสอนแบบเลคเชอรไ์ปสู่การ

ฝึกสอนสร้างสาวกทีส่ร้างสรรค ์
 

การทา้ทายที1่: อะไรคือเป้าหมายของทา่นในฐานะเป็นครูผู้สอน 

 

ทา่นจะพฒันาผูเ้รียนท่ีเป็น ผูเ้รียนรู ้  ตลอดชีวิต ไดอ้ยา่งไร 

 

เป้าหมาย 3 ประการ 

1. การสอนคนให ้ คดิ        อย่างไร 

2. การสอนคนให ้ เรียนรู ้   อย่างไร 

3. การสอนคนให ้ ทาํงาน   อย่างไร 
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อัตราการเก็บ

ข้อมูลเฉล่ีย 

การทา้ทายที ่2: ผู้คนเรียนรู้อย่างไร 

วยัรุน่และผูใ้หญ่ไดร้บัการกระตุน้ไดดี้ท่ีสดุในการเรียนรูเ้ม่ือสถานการณก์ารเรียนรูน้ัน้ ปัญหา เป็น

ศนูยก์ลาง เป็นการกระตุน้ใหมี้การ คน้พบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ไมใ่ชเ่พียงแคค่วามเช่ียวชาญใน เนือ้หา 

เทา่นัน้ 

 

การสอนแบบดัง้เดมิคอื    

สอน               มอบหมาย                    ทาํ 

 

การฝึกฝนการสอนทีส่ร้างสรรค ์ทีไ่ม่ได้เป็นการสอนแบบดัง้เดมิ 

มอบหมาย                  ทาํ                  สอน 

 

 

ปิรามดิในการเรียนรู้ 
 

 
 
 

เรยีนรูท่ี้จะ ฟัง   ผูเ้รยีน ของท่านอย่างไร 

  

• คาํบรรยาย/เลคเชอร์5%

• การอ่าน10%

• ภาพและเสียง20%
• สาธิต30%
• การอภปิราย50%

• ฝึกฝนโดยการทาํ75%
• สอนคนอืน่90%
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การทา้ทายที ่3: ทา่นใช้วธีิการอะไรมาเป็นการสอนทีส่ร้างสรรค ์

 
             วิธีการ                               ระดบัความชาํนาญของฉนั ฉนัจะพยายามใชวิ้ธีนีใ้น 
                                                0-10         การสอนในชัน้เรียนนี ้(วนัท่ี) 
1. _________________________________    _________     _____________________ 
 
2. _________________________________    _________     _____________________ 
 
3. _________________________________    _________     _____________________ 
 
4. _________________________________    _________     _____________________ 
 
5. _________________________________    _________     _____________________ 
 
6. _________________________________    _________     _____________________ 
 
7. _________________________________    _________     _____________________ 
 
8. _________________________________    _________     _____________________ 
 
9. _________________________________    _________     _____________________ 
 
10. _________________________________    _________     _____________________ 
 
11. _________________________________    _________     _____________________ 
 
12. _________________________________    _________     _____________________ 
 
13. _________________________________    _________     _____________________ 
 
14. _________________________________    _________     _____________________ 
 
15. _________________________________    _________     _____________________ 
 
16. _________________________________    _________     _____________________ 
 
17. _________________________________    _________     _____________________ 
 
18. _________________________________    _________     _____________________ 
 
19. _________________________________    _________     _____________________ 
 
20. _________________________________    _________     _____________________ 
 
21. _________________________________    _________     _____________________ 
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ทา่นจะเป็นครูสอนทีผู้่เรียนจดจาํได้อย่างไร!  

 

         การคาดเดาได้        กับ          ผลกระทบ 

             มากขึน้                                       นอ้ยลง 

 นอ้ยลง                                        มากข็น 

 

 

การทา้ทายที ่4: ทา่นมีความกระตอืรือร้นมากแค่ไหน 

 

การฝึกสอนสรา้งสาวกท่ีสรา้งสรรคคื์อ ให ้ชีวิต เป็นศนูยก์ลาง ไมใ่ช ่ทฤษฎี เป็นศนูยก์ลาง 

 

 


