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ค าน า 

 
 หนังสือ “การโค้ชที่เน้น Concept” เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการโค้ชเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
Concept อย่างถูกต้องและแม่นย า ซึ่ งการมีความรู้ความเข้าใจ 
Concept อย่างลึกซึ้งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ซึ่งเป็นจุดเน้นของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ผู้ เขียน         
ได้แนวคิดในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
กับคณะครูโรงเรียนต่างๆ ในโครงการวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการโค้ช        
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ Concept ที่เรียนอย่างแท้จริง  
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องไดม้ากพอสมควร  
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การโค้ชที่เน้น Concept 
 

1. บทน า 
 
 หัวใจส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ ผู้เรียนเกิดควำมรู้               
ความเข้าใจใน Concept ที่ เรียนอย่างลึกซึ้ง (deep learning) 
สำมำรถเชื่อมโยงกับ Concept อ่ืนๆ ได้อย่ำงเป็นระบบ และน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำ กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้  
 
 การโค้ช (Coaching) ที่เน้น Concept คือ การพัฒนาให้
ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ Concept ของ
สิ่งที่เรียนได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยกำรใช้พลังค ำถำมกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ เชื่อมโยงสิ่งที่ก ำลัง
เรียนรู้กับควำมรู้และประสบกำรณ์เดิม  
 
 ท ำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (deep understanding)  
ในสิ่งใหม่ที่ก ำลังเรียนรู้ ซึ่งเป็นควำมเข้ำใจที่เกิดมำจำกกำรคิดของ
ผู้เรียนเอง และไม่ได้เกิดจำกการท่องจ าแบบนกแก้วนกขุนทอง ที่จ ำได้
แต่ไม่รู้ควำหมำยและไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ เพรำะการท่องจ า 
(remember) ยังไม่เป็นความเข้าใจ สิ่งที่ท่องจ าจ าน าไปใช้อะไร
ไม่ได้ ถ้ำขำดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง 
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 กำรเรียนรู้แบบท่องจ ำ ช่วยท ำให้ผู้เรียนมีข้อมูลจ ำนวนมำก
ในสมอง ซึ่งต้องอำศัยความเข้าใจ (understanding) เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมโยง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป  
 

 กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเป็นจุดเน้นของกำรศึกษำทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต ซึ่งหำกผู้เรียนขาดความเข้าใจ Concept ที่เรียน
อย่ำงแท้จริงแล้ว จะไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใดๆ ได้เลย  
 

 Concept หรือมโนทัศน์ เป็นแก่นขององค์ความรู้ (body 
of knowledge)  เ รื่ อ ง ใ ด เ รื่ อ ง หนึ่ ง  ที่ ส า ม า ร ถส รุ ป อ้ า ง อิ ง 
(generalization) ไปสู่สถานการณ์หรือบริบทต่างๆ ได้  
 

 เช่น Concept ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก คือ มีมุมภำยในขนำด 
90 องศำ จ ำนวน 4 มุม ดังนั้นไม่ว่ำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกจะมีขนำดเท่ำใด
ก็ตำม ก็จะต้องมีมุมภำยในขนำด 90 องศำ จ ำนวน 4 มุม เหมือนกัน              

นี่คือตัวอย่ำงของกำร Generalization Concept 
  
 

Concept ที่แม่นย า 
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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2. ประเภทของ Concept 
 
 Concept ของกำรเรียนรู้ สำมำรถแบ่งออกได้หลำยประเภท 
บำงครั้งเรียกว่ำ Conceptual categories มี 10 ประเภท ดังนี้ 
 
  1. Concept ที่ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ร่ ว ม  ( conjunction 
concept) หมำยถึง ลักษณะร่วมที่เหมือนกันของสิ่งที่มีควำมแตกต่ำง
กัน เช่น ลักษณะร่วมของดอกไม้ชนิดต่ำงๆ คือ กลีบดอก เกสร และ
ก้ำนดอก เป็นต้น 
 
  2.  Concept ที่ เป็นการแยกลักษณะ (Disjunction 
concept) หมำยถึง องค์ประกอบต่ำงๆ ของสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง  เช่น 
องค์ประกอบของโต๊ะ คือ พ้ืนโต๊ะ และขำโต๊ะ เป็นต้น 
 
  3. Concept ที่ เ ป็ น สิ่ งที่ สั มพั นธ์ กั น  (Relational 
concept) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง หรือ
ควำมสัมพันธ์ของสิ่งหลำยสิ่ง เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพของ
เมล็ดพันธุ์และกำรบ ำรุงรักษำกับปริมำณกำรให้ผลผลิตของพืช เป็นต้น 
 
  4. Concept ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (Logical concept) 
หมำยถึง ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (cause and effect) ของสิ่งหนึ่ง
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ที่มีต่ออีกสิ่งหนึ่ง เช่น ผลของกำรออกก ำลังกำยที่มีต่อภำวะสุขภำพ 
เป็นต้น  
 
  5. Concept ที่ เป็น เรื่ องตามธรรมชาติ  (Natural 
concept) หมำยถึง กำรเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์หรือปรำกฏกำรณ์             
ทำงธรรมชำติ เช่น ฝนตก ฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำ สุริยุปรำคำ เป็นต้น 
 
  6. Concept ที่ เป็นรูปธรรม (Concrete concept) 
หมำยถึง สิ่งที่สำมำรถจับต้องสัมผัส สังเกตได้และมีควำมคงเส้นคงวำ 
เช่น วัสดุ เครื่องใช้ เป็นต้น 
 
  7. Concept ที่เป็นค าจ ากัดความ (Define concept) 
หมำยถึง ควำมหมำยของค ำที่เป็นนำมธรรมและใช้สื่อสำรให้เกิดควำม
เข้ำใจตรงกัน น ำไปสู่กำรสร้ำงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ เช่น ควำมหมำยของ          
ค ำว่ำคุณภำพชีวิต เป็นต้น 
 
  8. Concept ที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง (Substantive 
concept) หมำยถึง ข้อมูล สถิติ หรือข้อเท็จจริงต่ำงๆ เช่น สถิติจ ำนวน
ประชำกรผู้สูงอำยุ เป็นต้น 
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  9.  Concept ที่เป็นเรื่องของคุณค่า (Value concept) 
หมำยถึง ควำมดี ควำมงำม ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม เช่น ควำมมี
วินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จิตอำสำ เป็นต้น 
 
  10. Concept ที่ เ ป็ น วิ ธี ก า ร  ( Methodological 
concept) หมำยถึง ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ต้องท ำ
อย่ำงเป็นระบบ เช่น วิธีกำรคิดค ำนวณ วิธีกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ 
วิธีกำรเขียนค ำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (coding) เป็นต้น 
 
 Concept แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 
น ำไปสู่กำรใช้ระเบียบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน  
 
 ดังนั้นผู้สอนจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจว่ำในกำรจัดกำรเรียนรู้
แต่ละครั้ง สิ่งที่จัดกำรเรียนรู้นั้นเป็น Concept ประเภทใด แล้วใช้
วิธีกำรจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเภทของ Concept 
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แผนภำพ 1 ประเภทของ Concept 

ประเภทของ  
Concept 

1. Concept ที่เป็นลักษณะร่วม 

2. Concept ที่เป็นการแยกลักษณะ 

3. Concept ที่เป็นสิ่งท่ีสัมพันธ์กัน 

4. Concept ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน 

5. Concept ที่เป็นเรื่องตามธรรมชาต ิ

6. Concept ที่เป็นรูปธรรม 

7. Concept ที่เป็นค าจ ากัดความ 

8. Concept ที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง 

9. Concept ที่เป็นคุณค่า 

10. Concept ที่เป็นวิธีการ 
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3. แนวทางการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด Concept 
 
 ผู้เรียนที่เกิด Concept จะมีควำมเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (deep 
understanding)  ในสิ่ งที่ เ รี ยน  และสำมำรถ Generalization 
เชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ จนท้ำยที่สุดจะสำมำรถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  
ซึ่งผู้สอนสำมำรถโค้ชให้ผู้เรียนเกิด Concept ได้ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 
 
  1. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผลและท ำควำมเข้ำใจใน 
Concept ที่เรียน และสรุปเป็นควำมเข้ำใจของตนเอง แทนกำรท่องจ ำ
เพ่ือให้จดจ ำได้เท่ำนั้น  
 
  2. อธิบาย Concept ที่ เป็นนามธรรมสูง ให้ เป็น
รูปธรรม และง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจของผู้เรียน โดยกำรเชื่อมโยง 
Concept กับควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดควำมเข้ำใจ Concept ได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้น  
 
  3. ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ            
ทั้งสื่อที่มีอยู่ตำมธรรมชำติและสื่อดิจิทัล แต่มีข้อควรระวังคือ สื่อที่ใช้
ต้องท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจ Concept ได้อย่ำงถูกต้อง  
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  4. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนน า Concept ที่เรียนรู้แล้ว        
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  อย่ำงหลำกหลำยในชีวิตจริง                 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้ เรียน Generalization Concept ที่เรียนรู้             
ท ำให้เกิดควำมแม่นย ำยิ่งขึ้น 
 
  5. ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส รุ ป ค ว า ม เ ข้ า ใ จที่ ลึ ก ซึ้ ง  ( deep 
understanding) ของตนเองที่มีต่อ Concept ที่เรียน แล้วแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอ่ืน ซึ่งอำจจะเป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือนต่ำงชั้นเรียน
ผู้สอน หรือบุคคลในชุมชน  
 
  6. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน า Concept ที่ เรียนรู้ ไปใช้             
ในชีวิตประจ าวัน และถอดบทเรียนประสบกำรณ์ที่ได้รับ จะท ำให้
ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของ Concept ที่เรียน และท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ
มำกยิ่งขึ้น 
 
 

4. บทบาทการโค้ชเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด Concept  
 
 บทบำทกำรโค้ช หมำยถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้สอนทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน มุ่งเน้นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงศักยภำพของตนเองออกมำใช้            
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ในกำรเรียนรู้ให้ได้มำกที่สุด กระตุ้นกระบวนกำรคิด กระบวนกำร
ท ำงำน กำรลงมือปฏิบัติจนเกิดกำรเรียนรู้  Concept ด้วยตนเอง                 
ผ่ำนการใช้พลังค าถาม การเสริมแรง การเสริมสร้างความเชื่อม่ัน 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็น Active learning ลดกำร
สั่งกำรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้สอนไปยังผู้เรียน เพรำะเป็น 
Passive learning 
 
 กำรโค้ชมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับกำรพัฒนำ
ผู้ เรียนในปัจจุบันให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำม
ศักยภำพ เนื่องจำกผู้เรียนมีระดับความสามารถ วิธีการเรียนรู้ และ
ความต้องการที่หลากหลาย  
 
 อีกทั้งผู้ เรียนยังมีเป้ำหมำยทำงกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน            
อีกด้วย การโค้ชช่วยเพิ่มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ที่ผู้เรียน  
ทุกคนมีพื้นที่การเรียนรู้ เป็นของตนเอง เป็นเจ้าของการเรียนรู้ 
(ownership) ไม่ใช่เป็นผู้ท ำตำมค ำสั่งของของผู้สอน  
 
 กำรโค้ชช่วยท ำให้ผู้ เรียนเกิดควำม เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง            
ใน Concept และเชื่อมโยงกับ Concept อ่ืนๆ ตำมที่ผู้เรียนมีควำม
สนใจ ซึ่ งเป็นพ้ืนฐำนของทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative and Innovation Skills)  
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 บทบาทการโค้ชเพ่ือเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนเกิด Concept              
ในกำรเรียนรู้มีดังนี้ 
 
  1. กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ตนเอง ว่ำต้องกำรบรรลุจุดประสงค์อะไร ต้องกำรรู้อะไร ต้องกำร           
ท ำอะไรได้ เนื่องจำกกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เป็นเจ้าของเป้าหมายและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและสนับสนุน 
 
  2. สร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย
และเป็นมิตร และควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของกำรเรียนรู้ (ownership) 
เนื่องจำกความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน               
ใช้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มที่ มำกกว่ำกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียน               
รู้สึกเพียงแค่ท ำตำมค ำบอกค ำสั่งของผู้สอนเท่ำนั้น 
 
  3. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเชื่อมโยง Concept ที่เรียนรู้           
กับควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมของผู้เรียนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข 
ความประทับใจ จะช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยง Concept ได้ดีกว่ำกำร
เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์ที่ล้มเหลว เป็นทุกข์ ไม่ประทับใจ  
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  4. ใช้ค าถามกระตุ้นการคิดขั้นสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) เพรำะกำรคิดวิเครำะห์            
จะช่วยท ำให้เข้ำใจเหตุผล ที่มำที่ไป ควำมเชื่อมโยงของ Concept 
ผู้เรียนเข้ำใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของ Concept เช่น เพรำะอะไร พืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ จึงมีลักษณะแตกต่ำงกัน  
 
    กำรคิดวิเครำะห์หำเหตุผลดังกล่ำวจะส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจ Concept ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ดียิ่งขึ้น 
และกำรที่ผู้เรียนเข้ำใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง Concept ดังกล่ำว จะท ำ
ให้สำมำรถ Generalization Concept ได้กว้ำงขวำงมำกขึ้น 
 
 

5. การประเมินเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ Concept  
 
 บทบำทกำรโค้ชที่ส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้ Concept คือการประเมินว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ Concept 
อย่างถูกต้องแม่นย าหรือไม่ ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง (deep 
understanding) เพียงใด ซึ่งมีแนวทำงกำรประเมินดังนี้ 
 
  1. ให้ผู้เรียนพูดอธิบายความเข้าใจของตนเองที่มีต่อ 
Concept ที่เรียนรู้ให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรือบุคคลอื่นฟัง 
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  2. ก าหนดสถานการณ์ปัญหาง่ายๆ ให้ผู้ เรียนน ำ 
Concept ที่ เรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ (Generalization 
Concept แบบไม่ซับซ้อน) 
 
  3. ก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่ มีความซับซ้ อน 
(Complexity) แล้วให้ผู้เรียนน ำ Concept ที่เรียนหลำยๆ Concept 
ไปใช้คิดค้นวิธีกำรเชิงนวัตกรรมส ำหรับแก้ไขปัญหำ พร้อมทั้งให้
น ำเสนอและอธิบำยเหตุผลสนับสนุน 
 
 กำรประเมินที่เน้น Concept ผู้สอนจะมั่นใจได้ว่ำผู้เรียน             
มีควำมเข้ำใจ Concept อย่ำงลึกซึ้งหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้
จากความสามารถในการ Generalization Concept ของผู้เรียน  
 
 
 

หากผู้เรียนสามารถ Generalization Concept ได้ 
ก็มั่นใจได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ Concept แล้ว 
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6. การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  
 
 กำร ให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ อ ย่ ำ งส ร้ ำ งส ร รค์  (creative 
feedback) เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นประเด็นที่ผู้เรียนท ำได้
ถูกต้อง ท ำได้ดี ท ำได้อย่ำงน่ำประทับใจ  
  

 ก่อนที่จะชี้ประเด็นจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้ เกิด          
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self - efficacy) และความ
เชื่อม่ัน ในตนเอง (self - confidence) เสียก่อน เนื่องจำกเป็น
ปัจจัยพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ ส่วนกำรชี้ประเด็นจุดที่ผู้เรียนต้องปรับปรุง
แก้ไข ควรใช้วิธีกำรที่นุ่มนวล ใช้ภำษำทำงบวก และต้องมีความเมตตา
ต่อผู้เรียนในขณะให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 

 หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์มีดังนี้ 
 

  1. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้เรียน ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
ท ำได้ดีและสิ่งที่ผู้เรียนต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

  2. เลือกเวลาและสถานที่ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ                   
ที่ถูกกำละเทศะ สอดคล้องกับธรรมชำติของผู้เรียนแต่ละคน 
 

  3. ใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่นุ่มนวล ใช้ภำษำเชิงบวก 
และให้เกียรติผู้เรียน 
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7. บทสรุป 
  
 การโค้ชที่เน้น Concept เป็นอีกประเด็นหนึ่งทำงกำรศึกษำ 
และกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้สอนยุคใหม่ ทีใ่ช้บทบำทกำรกระตุ้นการคิด 
กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์และ
ท ำควำมเข้ำใจ Concept ที่เรียน และเกิดควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้ง (deep 
understanding) ที่น ำไปสู่กำรเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ที่
สำมำรถเชื่อมโยง สังเครำะห์ Concept ต่ำงๆ เข้ำด้วยกันอย่ำงเป็น
ระบบและมีควำมหมำย สำมำรถน ำไปใช้เป็นจุดตั้งต้นทางความคิด 
(idea) ของการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นจุดเน้นของกำรศึกษำ             
ในปัจจุบัน 
 
 บทบาทการโค้ชที่ส ำคัญของผู้สอน คือ กำรกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้วิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ใช้ศักยภำพ
ทำงกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตลอดจนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน กำรน า Concept ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
ในกำรแก้ไขปัญหำในชีวิตประจ ำวัน และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมตำม
ควำมสนใจของผู้เรียน การประเมินผลที่เน้น Concept และกำรให้
ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
Concept อย่างถูกต้องแม่นย า 
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การโค้ช (Coaching) ที่เนน้ Concept  

คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ 
และเกิดความเข้าใจ Concept ของสิ่งที่เรียน 

ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 


