องคความรูที่ 2
กลุมพัฒนามาตรฐานและสงเสริมเครือขาย

บทบาทการทํางานรวมกับเครือขายของ สคบศ.
โดย นายบูรชัย ศิริมหาสาคร
กลุมพัฒนามาตรฐานและสงเสริมเครือขาย

ความเปนมา
“สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)” เปนหนวยงานที่มี
วิวัฒ นาการมาจาก “สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (สพบ.)” ซึ่งเปนศูนยกลางฝก อบรมผูบ ริห าร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหบริการดานการฝกอบรมผูบริหารแกทุกกรม
ในอดีต
เนื่ อ งจากภารกิ จ ใหม ข อง สคบศ. หลั ง ยุ ค ปฏิ รู ป การศึ ก ษา มี ก ารปรั บ โครงสร า งของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. 2548 ไดเพิ่มการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเขาไปดวย ทําให
ขอบเขตของงานมีมากยิ่งขึ้น
ถา สคบศ. จะดําเนินการฝกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงลําพังผูเดียว ก็ไมอาจ
ตอบสนองความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดได
จําเปนตองมียุทธวิธีการสรางเครือขายเพื่อเปนแนวรวมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในลักษณะของเครือขายกัลยาณมิตร

ยุทธวิธีสรางเครือขายกัลยาณมิตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหนาที่ของใคร
ผูเขียนมีความคิดเห็นวา การกําหนดบทบาทของ สคบศ. ในการทํางานรวมกับเครือขาย ตอง
เริ่มตนจากคําถามสําคัญขอแรก คือ... “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหนาที่ของใคร”
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สคบศ.
+
ศธภ. 1 - 13

3. สมาคม/ชมรม

2. หน่วยงาน/วิชาชีพครู
ผู้บงั คับบัญชาหน่วยงานทีครู สงั กัดอยู่
เช่น ร.ร. สพท. สพฐ. สอศ. กศน.

ภาพประกอบ 1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหนาที่ของใคร
คําอธิบายภาพประกอบ 1
คําตอบ คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหนาที่ของ 3 ฝาย ไดแก
1. ตัวครู (ตองพัฒนาตนเอง ใฝเรียน ใฝรูอยูเ สมอ)
2. หนวยงานหรือ ผูบ ังคับบัญชาหนวยงานที่ครูสังกัดอยู เชน
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2.1 ผูบังคับบัญชาในสถานศึกษา (ผอ. ร.ร.)
2.2 สพท. (สพป. สพม.)
2.3 องคกรตนสังกัด เชน สพฐ. สอศ. กศน. ฯลฯ
2.4 สมาคม / ชมรมวิชาชีพ (ถามี)
3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ).
4. สํานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 1 - 13
จากคําตอบนี้ จึงเปนที่มาของการกําหนดบทบาทการทํางานรวมกับเครือขายของ สคบศ.
วาควรมีบทบาทในการทํางานรวมกับเครือขายทั้ง 3 มิตินี้ อยางไร จึงจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกระทรวงศึก ษาธิการใหมีคุณภาพ ซึ่ง จะสงผลตอคุณภาพของผูเ รียน โรงเรียน และการศึกษาไทยทั้ง
ประเทศเปนภาพรวมในที่สุด

บทบาทการทํางานรวมกับเครือขายของ สคบศ.
จากภาพประกอบ 1 สคบศ. และ ศธภ. มีบทบาทเปนศูนยกลางของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตองเกี่ยวของกับเครือขายที่เปนแนวรวมในการพัฒนา 3 ฝาย คือ
1. เครือขายบุคคล คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เครือขายองคกร คือ หนวยงานตนสังกัดของครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน ร.ร. สพท.
สพฐ. สอศ. กศน.
3. สมาคม/ชมรมวิชาชีพครู (ขอยกเวนไมนําเสนอ)
ในฐานะที่ สคบศ. เปนศูนยกลางดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แตมิใชหนวยงาน
ที่มีอํานาจในการบังคับบัญชาสัง่ การครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง
บทบาทหนาที่ของ สคบศ. ในการทํางานรวมกับเครือขายที่ไดดําเนินการแลว คือ
บทบาทขอ 1 สงเสริม กํากับ สนับสนุนใหบุคคลเครือขายและองคกรเครือขายไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาผูเ รียนและสถานศึกษาใหมคี ุณภาพ
บทบาทขอ 2 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของโครงการทดลองนํารอง
เพื่อทราบถึงจุดเดนจุดดอย และขอคิดควรระวังในการทําโครงการนั้น ๆ กอนที่จะมอบหมายใหเครือขายตาง ๆ
ไดรับไปดําเนินการตอ

บทบาทขอ 1
ภารกิจดานการสงเสริมกํากับ สนับสนุนเครือขายในขอ 1 คือ การสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ ทําใหเครือขายพัฒนาตนเองบนฐานของความรู (based on knowledge) เชน ...
1. สรางและพัฒนาหลักสูตรที่จะใชฝกอบรมใหแกเครือขาย ไดแกหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1.1 หลักสูตรและคูมอื การบริหารโครงการฝกอบรม เพื่อใหเครือขายบุคคล/องคกร สามารถ
บริหารโครงการฝกอบรมแบบมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 หลักสูตรและคูมอื เทคนิคการเปนวิทยากรฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ การ
เปนวิทยากรใหกบั บุคคลเครือขายใหสามารถทําหนาที่เปนวิทยากรได
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1.3 หลักสูตรและคูมอื การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน
เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
1.4 หลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา เรื่อง การจัดการความรูในสถานศึกษา
1.5 หลักสูตรวิทยากรแกนนําคุณภาพกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อใหครูสามารถทํา
หนาที่เปนวิทยากรแกนนํา ถายทอดประสบการณความสําเร็จดานการสอนภาษาไทย
ใหแกครูภาษาไทยในกลุมโรงเรียนที่ตั้งอยูบ ริเวณใกลกัน

บทบาทขอ 2
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของโครงการนํารอง เพื่อทราบถึง
จุดเดนจุดดอยและขอควรระวังในการทําโครงการนั้น
สคบศ. ไดจั ดโครงการนํ ารองในหลั ก สูตรต าง ๆ ที่ส ร างขึ้นมาตามขอ 1.1 – 1.5 โดยเชิ ญ
กลุมเปาหมายของแตละโครงการ เขารับการพัฒนา เชน นัก วิชาการศึกษาของ ศธ.ภ 1 – 13, สพฐ., สพท.
ครูผูส อนเพื่อสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน เปนการเตรียมความพรอมและวางแผนงานกอนจะ
ดําเนินการจริง
มีการสงบุคลากรของกลุมงานเครือขาย สคบศ. ออกไปเยี่ยมสถานทีอ่ บรมและรายงานผล
โครงการตามจังหวัดตาง ๆ ทัง้ 13 ศธ.ภ เพื่อสงเสริม กํากับ สนับสนุน สรางขวัญกําลังใจแกเครือขายในทุก
ระยะของการทํางาน ตัง้ แตตนจนเสร็จสิ้นโครงการ

บทบาทขอ 3
การสรางขวัญกําลังใจ เพื่อเสริมแรงในทางบวกใหแกเครือขาย เชน การมอบเกียรติบัตร โล
เกียรติยศ หรือรางวัลเชิดชูเกียรติใหแกเครือขายบุคคลหรือเครือขายองคกร ที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามที ่
สคบศ. มอบหมายไดเปนอยางดี มีมาตรฐานตามเปาหมายที่กําหนดไว

ขอคนพบและสิ่งทีไ่ ดเรียนรูจากการทํางานแบบเครือขาย
เครือขายกัลยาณมิตร
การทํางานแบบเครือขาย มิไดสําเร็จดวยการใชอํานาจบังคับบัญชาสั่งการตามสายงานในแนวดิ่ง
จากบนลงลาง (TOP DOWN) ตามระบบราชการปกติ แตเปนการสนธิพลังจากทุกภาคสวนในแนวราบจาก
รากหญาตองทํางานเปนทีม จึงทําใหเกิดพลังทวีคูณ (Synergy) ในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย
ทําใหผลงานที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่มากกวา 1 + 1 = 2 แตตอ งเปน 1 + 1 > 2 ผลลัพธที่เกิด
จากการทํางานแบบเครือขาย ตองดีกวาผลรวมที่เกิดจากการปลอยใหตางคนตางทํา แลวนําผลลัพธของแตละ
คนมารวมกัน
ดังนั้น บทบาทการทํางานรวมกับเครือขายของ สคบศ. มี 3 ขั้นตอน คือ
สรางเครือขาย

เชื่อมเครือขาย

ขยายเครือขาย
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รูปแบบเครือขายกัลยาณมิตร
รูปแบบของการทํางานเครือขาย ตองเปนเครือขายแบบกัลยาณมิตร คือ ตองทํางานดวยหัวใจ 4 หอง
1. ใหใจ

2. รวมใจ

4. เปดใจ

3. ตั้งใจ

ภาพประกอบ 3 รูปแบบเครือขายกัลยาณมิตร

คําอธิบายภาพประกอบ 3
1. ใหใจ
คือ ตองเปนคนทีม่ ีจิตสาธารณะ และทํางานแบบจิตอาสาเปนกระบวนการใหใจ เพราะทุก
คนเทาเทียมกันหมด ไมมีใครอยูเหนือใคร หรือไมมีใครสั่งใครได ถาคุณไมมีใจให มีแตเงิน งานก็ไมสําเร็จ
งานเครือขายตองการจิตอาสาในการปฏิบัติมากกวาอยางอื่น
2. รวมใจ
คือ ไมเอาดีหรือเดนดังเฉพาะตัว ตองทํางานเปนทีม มีพลังแบบ synergy หรือพลังทวีคูณ
ในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย ถาเราชวยใหเขาชนะ เราก็ชนะดวย (win-win) สุภาษิตที่ตองทองภาวนาไวใน
ใจอยูตลอดเวลา คือ “งานสําเร็จก็เพราะดวยเราชวยกัน”
3. ตั้งใจ
บุคลากรเครือขายของ สคบศ. และเครือขายบุคคล คือ ครูทเี่ ปนวิทยากรแกนนํากลุมสาระ
ภาษาไทยจาก ศธ.ภ 1 – 13 ที่ไดรับการคัดเลือกมาอบรมหลักสูตรเทคนิคการเปนวิทยากร มีความตั้งใจสูงมาก
ไดรับมอบภารกิจ ในการอบรมถายทอดความรูและประสบการณการสอนภาษาไทยใหแก ครูที่อยูโ รงเรียน
ใกลเคียง
วิทยากรแกนนําทุกทานกระตือรือรนจนเครียด ตั้งใจเตรียมการอยางดี แตก็ยังไมมั่ นใจวา
ตัวเองจะเปนวิทยากรสอนครูดวยกันไดหรือไม
กําลังใจจากแมขาย สคบศ.
ผมตองโทรศัพทไปใหกําลังใจวิทยากรเครือขายทีผ่ านการอบรมจาก สคบศ. วา ......
“บรรดาความเชื่อมั่นทั้งหมดที่มีอยูในโลกนี้
ความเชื่อมั่นในตนเองนั้น ... สําคัญที่สุด
จงเปลี่ยนความกลัวใหเปนความกลา”
เราเปนวิทยากรที่ไหนก็ได...
“ถาเตรียมตัวใหพรอม ซักซอมอยางดี ทาทีสงา วาจาไพเราะ..”
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แลวผมจะไปเยี่ยมชมผลงานการอบรมของพวกเรา ณ สนามอบรมทุก จัง หวัดที่พวกเราจัด
ถาติดขัดอะไร ผมจะลงไปชวยเหลือ แตผมเชื่อวา ทุกคนทําได เพราะประสบการณสอนผมวา...
“...กอนทํางาน เรามักคิดวา จะไมสาํ เร็จ แตทุกอยางก็สาํ เร็จเมื่อเราไดลงมือทํา...”
และเมื่อผมไดไปเยี่ยมสนามอบรมจริง ภาพแหงความสําเร็จก็เกิดขึ้นเชนนั้นจริง และดีกวาที่
ผมคาดคิดไวเสียอีก (เพราะลึก ๆ แลว ผมก็อดเปนหวงไมได)
ทั้งนี้ เพราะวิทยากรเครือขายทุกคน ทุมเททํางานดวยใจที่เกินรอย (มันตองอยางนั้น ... ซิ!)
4. เปดใจ (รับจุดตาง – สรางจุดรวม)
การลงพื้นที่ ออกไปเยี่ยมเยียนหนวยงานเครือขายที่จัดการอบรมพัฒนา ไมควรทําแบบตรวจตรา
จับผิด ถาจําเปนตองประเมินผลโครงการ เราควรใชก ารประเมินเชิงบวก คือ การตรวจสอบตนเอง การ
ทบทวนดูตนเอง และการประเมินตนเอง เพื่อการปรับปรุงพัฒนาตนเองจะดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อใชเปนฐานขอมูล
ใหแมขายหรือ สคบศ. ใชในการสงเสริมสนับสนุนการทํางานของบรรดาเครือขาย ตามวงจร P-D-C-A (PlanDo-Check-Action) ในโอกาสตอไป
ขอคนพบ คือ การเปดใจในการทํางานรวมกัน เปนเรื่องยากที่สุดในวัฒนธรรมการทํางานของ
คนไทย เพราะถาพูดตรงเกินไป ก็กลายเปนการตําหนิ ติเตียน ฟงแลวไมสรางสรรค ชวนใหแตกแยก ดังนั้น
การทํางานแบบเครือขายกัลยาณมิตร จะตองใชแนวคิดแบบ “รับจุดตาง สรางจุดรวม” หรือ “แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง” สรุปคือ “แตกตาง แตไมแตกแยก”

คุณอํานวย – คุณอํานาจ
เมื่อการทํางานแบบเครือขาย ตองเนนความสัมพันธในแนวราบมากกวาความสัมพันธในแนวดิ่ง
แบบ TOP DOWN ที่บังคับบัญชาตามสายงาน (LINE)
ผูประสานงานเครือขายของ สคบศ. จึงตองมีพฤติกรรมการทํางานแบบคุณอํานวย (Facilitator)
ที่เนนการชวยเหลือเกื้อกูลกันเยี่ยงกัลยาณมิตรที่ออนนอมถอมตนเขาหากัน ไมใช คุณอํานาจ ที่เอาแตออก
คําสั่งใหคนอื่นทํา และวางตัวเหนือกวาแบบเจาขุนมูลนาย
เรื่อง “คุณอํา นวย – คุณอํา นาจ” นี้ เปนจุดออนไหวและเปราะบางมากในความรูสึก ของ
บุคลากรที่เขามารวมเปนเครือขายของ สคบศ. แมตัวผมเองก็ตองสํารวมระวังการกระทําและคําพูด ใหเปนไป
ในลักษณะของการขอความเมตตากรุณา มากกวาการบังคับจับผิด จึงจะไดใจคน
ถาไดใจ ก็ไดคน
ถาไดคน ก็จะไดงาน
“คนสําราญ งานสําเร็จ” ถือเปนเปาหมายสูงสุดของการทํางานแบบเครือขาย

คุณอํานวยตองสวย
บทบาทหนาที่ของคุณอํานวย
คุณอํานวยที่เปนผูประสานงานเครือขาย ตองเปนคน สวย
คําวา “สวย” ของผมนั้น มีนัยสําคัญซอนอยู 3 ประการ คือ
ส - มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวของในการทํางาน
ว - มีความรูเ ชิงวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและการบริหารโครงการ
ฝกอบรมที่เกี่ยวของกับเครือขาย

ย

- ทํางานแบบยืดหยุน ยิ้มแยม ยกยอง และไมยืดยาด
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รูใหเกียรติรูการประสานประโยชน
ไมกลาวโทษกอเรือ่ งใหเคืองเข็ญ
เสียสละอดทนใชคนเปน
ยอมมองเห็นสันติสุขทุกองคกร
อํานาจอาจกลับมาฆาผูใช
อยาเผลอใจใฝต่ําที่ตามหลอน
จงแปรความผิดหวังเปนดั่งพร
ไวพร่ําสอนตนวาอยายอมแพ
ฝากขอคิดคําคมสมคุณคา
มีปญญาจึงทุกอยาง มีทางแก
ถึงออนอกออนใจไมออนแอ
ทองเนือ้ แทพึ่งกระทําแตกรรมดี

ขอใจเธอ แลกเบอรโทร
หัวใจของการทํางานแบบเครือขายกัลยาณมิตร คือ “เอาใจ ไปแลกใจ” คือ ตองทํางานดวย
หัวใจ 4 หอง ใชการประสานความรวมมือมากกวาการสั่งการ ดังนั้น ผูประสานงานเครือขาย จะตองใจเย็น
ทํางานแบบยืดหยุน เพราะวา ......
การขอความรวมมือในการทํางาน บางครั้งก็สําเร็จ ไดรับความรวมมือดี บางครั้ง ก็สําเร็จ แต
ลาชาไมทันใจ บางครั้งก็ไมไดรับการตอบสนอง หรือที่แยไปกวานี้ คือ ถูกปฏิเสธตอตาน ไมรวมมือ ถูกตอวา
กลับมา
ผูประสานงานเครือขายก็ตองใจเย็น ๆ ทํางานแบบยืดหยุน รูจักผอนสั้น ผอนยาว ตองยิ้มแยม
แจมใส ยกยองใหเกียรติเครือขายอยูตลอดเวลา ไมผูกใจเจ็บ และถาเครือขายพรอมที่จะทํางานรวมกับเรา
แลว เราตองไมยืดยาด ตองรวดเร็วฉับไวในการอนุมัติงบประมาณหรือการชวยเหลือตามที่เครือขายตองการ
ที่สําคัญ คือ การติดตอสื่อสาร ตองไมติดขัด ตองใชทุกชองทางในการสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ
สวนตัว (Line) / สํานักงาน, e-mail, Fax, จดหมายราชการ, EMS เปนตน

ผมจะไดอะไร ถาทํางานเครือขายให สคบศ.
ในฐานะผูประสานงานเครือขายของ สคบศ. มีผเู ขารับการอบรมเครือขายจาก ศธภ. ยกมือถาม
ในที่ประชุมกลุม ยอยดวยคําพูดแบบเปดใจวา...
“ถาพวกเราทํางานเปนเครือขายให สคบศ. แลวพวกเราจะไดอะไร”
เปนคําถามที่พูดแบบเปดใจ ผมในฐานะผูป ฏิบัติคนหนึ่ง มิใชผูบ ริห าร จึง ไมก ลาตอบอะไร
นอกจากการสงบนิ่งและรับฟง แตก็มีผูเขารวมประชุมผูหนึ่งเห็นผมนิ่งเงียบเหมือนโดนหมัดตรงปลายคาง
จึงชวยตอบคําถามของพวกเดียวกันให คําตอบนั้นเปนคําพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับการทํางานเครือขาย ทุกฝายฟง
แลว รูสึกสบายใจ คลายเครียด ทําใหผมยิ้มได
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กระนั้นก็ตาม ผมขอตอบคําถามนี้ ในตอนทายของบทความ เพื่อสรุปจบดวยการอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแกขา ราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2545 ความวา...
งานราชการนั้น เปนงานสวนรวมมีผลเกี่ยวเนือ่ งถึงประโยชนของบานเมือง และประชาชน
ทุกคน ผูปฏิบัตบิ ริหารงานราชการ จึงตองคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ อยานึกถึง
บําเหน็จรางวัลหรือประโยชนเฉพาะตนใหมากนัก มิฉะนั้นงานในหนาทีจ่ ะบกพรอง เกิดเปนผลเสียหายแก
งานสวนรวมของชาติได
ขอใหถือวา การทํางานในหนาที่ไดสําเร็จสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอันประเสริฐ
สุด เพราะจะทําใหประเทศชาติและประชาชนอยูเ ย็นเปนสุขและมั่นคง
ที่มา : อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2554

