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ถ้ า ห า ก เ ร า ม อ ง ก า ร ศึ ก ษ า             
ในความหมายที่เป็นรากฐานนั้น      
ก็ ย่ อม ไม่ พ้ น ไปจ าก เ รื่ อ ง ร า ว       
อันเกี่ยวข้องกับความพยายาม     
ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคล  
ในด้านต่างๆ  

จากความหมายดังกล่าวเมื่อเราหันย้อนกลับมามองสภาพ
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าการจัดการศึกษาของเรา
นับวันยิ่งจะถอยห่างจากความหมายอันเป็นรากฐานออกไปทุกที    
ที่ผ่านมาเรากลับมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองประโยชน์ที่อยู่ภายนอก
ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดการศึกษาเองที่เน้นตอบสนองต่อ
การแข่งขันหรือเอาตัวรอดจากการประเมินต่างๆ ที่มีตัวชี้วัด
มากมายมหาศาล ทว่าปราศจากการเชื่อมโยงกับสังคมที่เป็นอยู่จริง 
ท าให้นับวันยิ่งเกิดความแปลกแยกจากกันระหว่างผู้เรียนกับตัว
สถาบันการศึกษา ผู้เรียนกับสังคม หรือกระทั่งสถาบันการศึกษากับ
สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่บัณฑิตที่จบออกมาทุกคนนั้นล้วนแต่
จะต้องออกไปอยู่ในสังคม/ชุมชน ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้มข้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 



คู่มือเล่มเล็กๆ นี้ เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการพัฒนาและ
ติดตั้งกลไกสนับสนุนให้เกิดเยาวชนอาสาสมัครเพ่ือสังคม ภายใต้ชุด
โครงการร่วมสร้างสังคมจิตอาสา ปี 2 สนับสนุนโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาขึ้นโดย
ทีมงานจัดการความรู้ที่ได้สังเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการท างาน
ร่วมกันของ กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) กับ 
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยลงมือปรับ 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านการน า “ตัวแบบตลาด

ประกอบฝัน” (YIM Model) มาใช้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ในรายวิชาให้ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่าง   
รอบด้านมากขึ้น เล็งเห็นถึงฐานศักยภาพเดิมและพลังสร้างสรรค์ท่ีมี
อยู่ในตัวของผู้เรียน  

การท างานร่วมกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ
กันอย่างใกล้ชิดเพ่ือพัฒนากลไกสนับสนุนในสถาบันการศึกษา มุ่ง
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและให้โอกาสนักศึกษาใน
รายวิชาได้เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิด    
จิตอาสาไปในตัว และเพ่ือลดการยึดเอาตนเองเป็นใหญ่ ความถือตัว 
รวมถึงการยึดติดในความเห็นของตนเองฝ่ายเดียว ซึ่งทั้งหมดถือเป็น
                                                             


 ดูภาคผนวก 



หัวใจส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่จะเชื่อมประสานจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนเข้ากับบริบทชุมชนหรือสังคมได้ในที่สุด  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ออกแบบหรือลงมือปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอน หรือผู้ที่
ต้องการผลักดันให้ เกิดการ พัฒนาจิตอาสาในเยาวชนผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ที่จะได้น าเอาบทเรียนที่สังเคราะห์ขึ้นในคู่มือ 
เล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 
ต่อไป 
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มิตรรักแฟนเพลง Gen WHY ทุกท่าน ผู้ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ให้ความ
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และขอบคุณน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  (วิชา Business 
Research and Statistics) สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (วิชา Organization 
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