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กศน. ก ับ การทางานร่วมก ับเครือข่าย
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บทนา
เนื่ องจากการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการจัดการศึกษา
ทีย่ ดึ หลักการศึกษาตลอดชีวติ ให้กบั ประชาชน ดังนั้น ทุกภาคส่ วนของสังคมจึงมี ส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวติ ของประชาชนได้อย่างต่อเนื่ อง
ประกอบกับ พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้
บัญญัติไว้ให้มีการกระจายอานาจแก่สถานศึกษาและให้ภาคีเครื อข่ายมี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
โดยการสร้างแรงจูงใจให้เครื อข่ายมีความพร้อมในการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาร่ วมกับภาคีเครื อข่ายจึงมีความสาคัญสาหรับหน่ วยงานและสถานศึกษา กศน .
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกาหนดเป็ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การดาเนิ นงานในปี งบประมาณ 2552 ให้หน่ วยงานและสถานศึกษา กศน.ประสานและ
สร้างความร่ วมมือกับเครื อข่ายทุกระดับ ทุกประเภท ให้เข้ามามี บทบาทในการจัดการความรู ้
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และร่ วมดาเนิ นงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคีเครื อข่ายในความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 จึงหมายความว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และองค์กรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นทีม่ ิได้สงั กัดสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2551)
ภาคีเครื อข่ายหน่ วยงาน กศน. เป็ นเครื อข่ายทางสังคมทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูค้ น องค์กร ทีเ่ กี่ยวข้องกันในทุกระดับ มี เป้ าหมายในการทางานร่ วมกันคือการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชน ซึ่งในปัจจุบนั สังคมไทยมี การเปลี่ยนแปลงไปมาก มี การ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม ประชาชนมี วถิ ีชีวติ ทีเ่ ป็ นเปลี่ยนแปลงไป
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีฐานะยากจน ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี หนี้ สิน ขาดโอกาส พลาดโอกาส
ทาง
การศึกษา ขาดทักษะชีวติ ในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ตา่ งๆ อย่างมี เหตุผล การแก้ปัญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนจึงมี ความซับซ้อน ยากต่อการแก้ไขหรื อพัฒนาโดยหน่ วยงานใด
หน่ วยงานหนึ่ ง
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ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กบั ประชาชนวัยแรงงานทีอ่ ยู่
ในเมืองและในชนบท จึงต้องอาศัยความร่ วมมื อจากหลายฝ่ ายร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการทางาน
กศน. ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดการผลักดันกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันทางสังคม ปัจจุบนั หน่ วยงาน
และสถานศึกษา กศน. มี การประสานร่ วมมือกันจัดการเรี ยนรู้กบั ภาคีเครื อข่ายมาอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นการถอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างภาคีเครื อข่ายการทางาน กศน . จึงเป็ นวิธีการหนึ่ งของ
การจัดการความรู ้เกี่ยวกับการสร้างภาคีเครื อข่ายการทางาน กศน . ซึ่งผลของการสร้างภาคี
เครื อข่ายในทุกระดับของหน่ วยงานและสถานศึกษา กศน. สะท้อนถึงความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือในกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่ วมกัน การร่ วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมประเมินผล และร่ วมรับผลประโยชน์ จะทาให้ตา่ งฝ่ ายต่างพึงพอใจ
ซึ่งกันและกัน
การถอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างภาคีเครื อข่ายการทางาน กศน .ครั้งนี้ เกิดจากการ
ปฏิบตั ิจริ งของผูร้ ่ วมถอดองค์ความรู้ (Tacit Knowledge) เป็ นการแสวงหาคาตอบว่า หน่ วยงานและ
สถานศึกษา กศน. มี วธิ ี การสร้างภาคีเครื อข่ายเพื่อร่ วมกันจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกันอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างภาคีเครื อข่ายเป็ นอย่างไร รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ซึ่งผลของการสร้างภาคีเครื อข่ายของหน่ วยงาน
และ สถานศึกษา กศน.สะท้อนให้เห็นว่า หน่ วยงานและสถานศึกษา กศน. ทุกระดับ ทุกแห่ ง มี การ
สร้างความสัมพันธ์กบั เครื อข่าย และเครื อข่ายให้ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ประชาชน ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีเทคนิ ควิธีการสร้างภาคีเครื อข่ายทีแ่ ตกต่างกัน ส่ งผลให้
เกิดผลสาเร็ จในการสร้างภาคีเครื อข่ายในระดับทีแ่ ตกต่างกันด้วย
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แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2552
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กาหนดนโยบาย
และจุดเน้นการดาเนิ นงานจัดส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551– 2554 และ
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิ บตั ิราชการ
4 ปี (พ.ศ.2551 – 2554 ) โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการส่งเสริ ม สนับสนุ น และประสาน
ความร่ วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม สนับสนุ น
เครื อข่าย ไว้ ดังนี้
นโยบายข้ อที่ 7 ด้านการส่ งเสริมสนับสนุ นภาคีเครือข่ าย
จุดเน้ นการดาเนินงาน
7.1 การประสานงานกับคณะกรรมการ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่ วยงานต่าง ๆ
ประสานการทางานร่ วมกับคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจงาน
ด้านการส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริ มสร้างโอกาสและบทบาท
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7.2 การสร้ างเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ าย มุ่งเน้นให้หน่ วยงานและสถานศึกษา กศน.
ประสานงานและสร้างความร่ วมมื อกับภาคีเครื อข่ายทุกระดับ ทุกประเภทให้เข้ามามี บทบาทในการ
จัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และร่ วมดาเนิ นงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดให้มีสมัชชาภาคีเครื อข่าย การยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ โดยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ
ในการทางานและสร้างเสริ มบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทางานร่ วมกัน
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พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ในพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาคีเครื อข่ายว่า หมายถึง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
องค์กรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นทีม่ ิ ได้สงั กัดสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยทีม่ ีส่วนร่ วมหรื อมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การส่งเสริ มสนับสนุ นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ยดึ หลักเพื่อ
ดาเนิ นการจัดการศึกษาร่ วมกับภาคีเครื อข่ายตามมาตราต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 6 การส่งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
ยึดหลักดังต่อไปนี้
(1) การศึกษานอกระบบ
(ก) ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทัว่ ถึง เป็ นธรรม
และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวติ ของประชาชน
(ข) การกระจายอานาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนรู ้
มาตรา 7 การส่งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษานอกระบบ ให้ดาเนิ นการเพื่อเป้ าหมายใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังคนและสังคม
ทีใ่ ช้ความรู้และภูมิปัญญาเป็ นฐานในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความมัน่ คง
และคุณภาพชีวติ ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
(2) ภาคีเครื อข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่ วมเพื่อจัดกิจกรรม
การศึกษา
มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่ วนราชการ หน่ วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับภาคีเครื อข่าย อาจดาเนิ นการ
ส่งเสริ มและสนับสนุ นในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทีจ่ าเป็ นสาหรับการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย และการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
(2) การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการยกย่องประกาศเกียรติคุณสาหรับผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(3) สิ ทธิ ประโยชน์ตามความเหมาะสมให้แก่ผสู ้ ่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษานอกระบบ
(4) การสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ทหี่ ลากหลาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนของการศึกษา
ตามอัธยาศัยสามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม
(5) ทรัพยากรอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนิ นการเพื่อให้บคุ คลและชุมชนได้เรี ยนรู ้
ตามความสนใจ และความต้องการทีส่ อดคล้องกับความจาเป็ นในสังคมของการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรา 11 เพื่อประโยชน์ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องร่ วมมื อกับภาคีเครื อข่าย เพื่อดาเนิ นการใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรี ยนรู ้ เช่น แหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์การเรี ยนชุมชน
สื่ อและเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเข้าถึงการเรี ยนรู ้
(2) ส่งเสริ มและสนับสนุ นการดาเนิ นงานของภาคีเครื อข่าย เพื่อให้เกิดความ
ร่ วมมือและการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
(3) ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ภาคีเครื อข่าย ได้รับโอกาสในการจัดสรรทรัพยากร
และเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการดาเนิ นงาน
มาตรา 13 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง เรี ยกว่า
“คณะอนุ กรรมการภาคีเครื อข่าย” ทีป่ ระกอบด้วยภาคส่ วนต่าง ๆ ของสังคม ทีเ่ ข้ามามี ส่วนร่ วมใน
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรา 16 คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุ งเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) ให้คาปรึ กษาและร่ วมมื อในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตาม อัธยาศัยกับภาคีเครื อข่าย
(2) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นภาคีเครื อข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการกาหนด
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(3) ติดตามการดาเนิ นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและหน่ วยงานทีจ่ ดั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามทีก่ าหนด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศรวมทั้งความต้องการเพื่อ
การพัฒนาของท้องถิ่น
(4) ปฏิบตั ิงานอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 18 ให้สถานศึกษาทาหน้าทีส่ ่งเสริ ม สนับสนุ น ประสานงาน และจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
การดาเนิ นงานของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ ง อาจจัดให้มีศูนย์การเรี ยนชุมชนเป็ นหน่ วย
จัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชนก็ได้
มาตรา 20 ให้สานักงานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็ น
ระบบการประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ
ให้สถานศึกษาดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่ วมมื อ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นจากภาคีเครื อข่าย
และสานักงาน

การสร้ างเครือข่ ายการทางานการศึกษานอกโรงเรียน
1. การสร้ างเครือข่ ายการทางานการศึกษานอกโรงเรียน
งานการศึกษานอกโรงเรี ยนก็มีธรรมชาติของงานเหมือนกับงานโดยทัว่ ไปทีม่ ี ข้นั ตอน
และวิธีการทางานทีเ่ กิดจากผูค้ นหลายหมู่เหล่า ในลักษณะช่วยกันคิดช่วยกันทา และถ้าจะว่าไปแล้ว
งานการศึกษานอกโรงเรี ยนจะมีข้นั ตอนการทางานทีส่ ลับซับซ้อนมากกว่างานโดยทัว่ ไป ทั้งนี้
เพราะลักษณะงานจะก่อตั้งจากสภาพปัญหาและความต้ องการของชุมชนเป็ นหลัก แล้วผ่านขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อตกผลึกแล้วก็นาไปทดลอง พัฒนา ปรับปรุ งและแก้ไขเพื่อให้ผลของ
งานบรรลุวตั ถุประสงค์ทวี่ างไว้ เมื่อพิจารณาในองค์รวมแล้ว กิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรี ยน
จากจุดเริ่ มต้น คือจุดคิดไปจนถึงจุดสุ ดท้าย คือ การประเมิ นผลจะพบว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่ าย ทั้งฝ่ ายคน กศน.เอง ฝ่ ายคนในชุมชน ฝ่ ายนักวิชาการ หรื อ แม้แต่หน่ วยงานภาคเอกชน
และภาครัฐ ทีม่ ีส่วนสนับสนุ นช่วยเหลือ ให้งานมี ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่
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รู ปแบบการทางานทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของงานการศึกษานอกโรงเรี ยน คือ การทางานในรู ปของ
เครื อข่าย
ในความหมายของการสร้างเครื อข่ายของ กศน. อยูบ่ นพื้นฐานของหลักการง่าย ๆ
กล่าวคือ ถ้าเราตอบโจทย์ 3 ข้อได้ เราก็จะสร้างเครื อข่ายพันธมิ ตรในการทางาน ร่ วมกับโจทย์ท้งั
3 ข้อ ได้แก่
1. ผมทางานอะไร ทาอย่างไร และทาเพื่อใคร
2. คุณทางานอะไร ทาอย่างไร และทาเพื่อใคร
3. เรา (หมายถึงคุณและผม) จะทาอะไรร่ วมกัน
คาตอบของโจทย์ท้งั 3 ข้อ จะช่วยให้หน่ วยงานเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง
กันและกัน และก่อให้เกิดกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งเป็ นส่ วนทีจ่ ะช่วยให้เกิดเครื อข่ายในการทางาน
อย่างไรก็ตามการสร้างเครื อข่ายการทางาน มิใช่เรื่ องง่ายอย่างทีค่ ิด เพราะธรรมชาติ
ของคนมักมองว่างานทีท่ าอยูก่ ล็ น้ มืออยูแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นต้องเสาะแสวงหางานใหม่เข้ามาให้
ยุง่ ยาก จึงพยายามปิ ดโอกาสในการสร้างเครื อข่ายการทางาน ซึ่งโดยแท้จริ งแล้วองค์กรหรื อ
หน่ วยงานใด สามารถดาเนิ นงานในรู ปของเครื อข่ายได้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย
มหาศาล ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้บรรยาย เรื่ อง การสร้างความ
เข้มแข็งในการบริ หารจัดการแบบเครื อข่ายทีโ่ รงแรมรามาการ์เด้น กทม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2551 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทางานในรู ปของเครื อข่ายไว้ดงั นี้
1. ช่วยให้องค์กรตัดสิ นใจได้เร็ ว สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว ท่ามกลางความ
ไม่แน่ นอน และความสลับซับซ้อนของปัญหา
2. ลดค่าใช้จา่ ยในการบริ หารงาน รวมทั้งค่าใช้จา่ ยของผูใ้ ช้บริ การ
3. สามารถให้บริ การแก่กลุ่มเป้ าหมายได้ตรงความต้องการ
4. เป็ นการสร้างทุนทางสังคมให้แก่หน่ วยงานและประเทศชาติ
5. ก่อให้เกิดแหล่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
6. เกิดแหล่งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
7. ทาให้การทางานเกิดความยืดหยุน่ โดยการอาศัยความชานาญและประสบการณ์ของ
หลาย ๆ ฝ่ าย
8. ทาให้ได้รับองค์ความรู้ ทลี่ ึกซึ้งทีเ่ กิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง
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จะเห็ นได้วา่ การทางานในรู ปแบบเครื อข่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรมากมาย และ
ไม่จาเป็ นต้องใช้งบประมาณในการใช้จา่ ยเพิ่มขึ้นเลย เพียงแต่มุ่งเน้นทีก่ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทางาน และสร้างความเป็ นมิตรไว้เพิ่มขึ้น

2. องค์ ประกอบสาคัญในการทางานแบบเครือข่ าย
ในความเป็ นจริ งในการทางานในรู ปเครื อข่าย อาจจะไม่มีรูปแบบหรื อวิธีการทีต่ ายตัว
ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมในแต่ละองค์กรมี ความหลากหลาย ดังนั้น เพียงแต่เราเปิ ดใจให้กว้าง ยอมรับ
รู ้เรื่ องราวของคนอื่น และคิดเสมอว่างานของคนอื่น จะประสานกับงานของเราได้อย่างไร เท่านี้ เอง
ก็จะช่วยให้การก่อตั้งของการทางานในรู ปแบบเครื อข่าย มี การเคลื่อนตัวไปในทิศทางทีพ่ ึงประสงค์
ได้ อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎี อาจกล่าวได้วา่ องค์ประกอบสาคัญของการทางานในรู ปเครื อข่าย
ควรประกอบด้วยหลักวิชาการและแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
2.1 หลักการของการทางานของเครือข่ าย
2.1.1 ต้องถือว่าทุกฝ่ ายมี เกียรติ / ศักดิ์ศรี / สิ ทธิ / โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน
2.1.2 การทางานในรู ปของเครื อข่าย เป็ นการทางานในแนวราบ ไม่มีการสัง่ การ
จากฝ่ ายใด
2.1.3 จัดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทผี่ า่ นการทางานร่ วมกัน
2.2 ระดับของความร่ วมมือ
ในความร่ วมมือกับการทางานในรู ปของเครื อข่าย จาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องรู ้ ถึง
ระดับของความร่ วมมือ เพราะระดับของความร่ วมมือจะเป็ นตัวกาหนดกิจกรรมในการทางาน ได้มี
การแบ่งระดับความร่ วมมือไว้ดงั นี้
2.2.1 ระดับเครื อข่าย (
Networking) เป็ นความร่ วมมือในระดับต่าสุด มี การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตามอัธยาศัย เป็ นแหล่งข้อมูลซึ่งกันและกัน ใช้เวลาและความไว้ใจกันในความ
ร่ วมมือน้อย
2.2.2 ระดับประสานงาน (
Coordination) เป็ นความร่ วมมือทีส่ ู งกว่าระดับเครื อข่าย
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดกิจกรรมตามเป้ าหมายร่ วมกัน มี กิจกรรมทีต่ อ้ งประสานตกลงกัน
มีขอ้ จากัดในการทางานและการบริ หารทีไ่ ม่ซ้ าซ้อน
2.2.3 ระดับความร่ วมมือ (
Cooperation) มี การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
ใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ซึ่งต้องใช้เวลา และมี ความไว้วางใจกันมาก จัดเป็ นความร่ วมมื อในระดับ
ค่อนข้างสูง
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2.2.4 ระดับทางานร่ วมกัน (
Collaboration) เป็ นระดับความร่ วมมื อสู งสุด มีการ
ทาทุกอย่างตามข้อตกลง แต่มีการสร้างศักยภาพของคนทางานทั้งสองอย่างให้บรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมกัน มีระบบบริ หารทีต่ อ้ งพึ่งพากันเพื่อให้งานสาเร็ จ มี การใช้ทรัพยากรและมี เงื่อนไขผูกพัน
เท่ากันทั้งสองฝ่ าย
2.3 รูปแบบการรวมตัวของเครือข่ าย
ลักษณะการรวมตัวของเครื อข่าย เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งทีค่ วรได้ศึกษาไว้ เพราะรู ปแบบ
การรวมตัวจะช่วยให้หาระดับร่ วมกันบรรลุวตั ถุประสงค์ได้คอ่ นข้างง่าย ในทางปฏิ บตั ิรูปแบบการ
รวมตัวมักขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานทีท่ าร่ วมกัน ซึ่งมี 3 รู ปแบบ คือ
2.3.1 รวมกลุ่มสนใจ (
Community of Practice) เป็ นการทางานในรู ปของ
เครื อข่ายเฉพาะเรื่ อง จะมีการรวมตัวกันในเรื่ องทีส่ นใจร่ วมกัน และช่วยกันผลักดันให้ภารกิจของ
เรื่ องทีส่ นใจร่ วมกันบรรลุเป้ าหมาย
2.3.2 รวมกลุ่มหน่ วยงาน (
Network Organization) เป็ นการรวมกลุ่มในลักษณะ
ของการนาเอาบทบาทหน้าทีข่ องหน่ วยงานเป็ นตัวตั้ง และร่ วมกันปฏิ บตั ิภารกิจตามทีห่ น่ วยงาน
ร่ วมกันกาหนด
2.3.3 รวมกลุ่มทางอินเตอร์เน็ตไม่เห็ นตัวกัน (
Virtual Community) เป็ นการ
ช่วยเหลือกันในเชิงวิชาการเป็ นหลัก จัดเป็ นการร่ วมมือทีป่ ระหยัดเวลา และสะดวกในการทางานทีส่ ุ ด
2.4 ลักษณะของกระบวนการทางานในรูปของเครือข่ าย
ลักษณะของการทางานในรู ปของเครื อข่าย จาเป็ นอย่างยิง่ ต้องมี กฎกติกาในการ
ทางานร่ วมกัน อย่าคิดว่าเมื่อเรารู้เขารู้ เราแล้ วรบร้ อยครั้งชนะร้ อยครั้ง เพราะข้อตกลงนี้ ยงั มี น้ า หนัก
ไม่มากพอทีจ่ ะให้การทางานราบรื่ นได้ ดังนั้นลักษณะของการทางานในรู ปแบบของเครื อข่ายทีม่ ี
ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.4.1 เครื อข่ายทีเ่ กิดขึ้นควรเป็ นเครื อข่ายทีม่ ี ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็ นไปในลักษณะของผูผ้ ลิต เป็ นเครื อข่ายทีร่ ่ วมกับผูใ้ ช้สินค้า
2.4.2 การสื่ อสารภายในเครื อข่ายควรเป็ นการสื่ อสารสองทาง
2.4.3 เครื อข่ายมีการบริ หารจัดการทีเ่ ป็ นอิสระของตนเอง
2.4.4 ผูร้ ่ วมงาน กลุ่มผูส้ นใจและเครื อข่ายมีเป้ าหมายร่ วมกัน
2.4.5 เครื อข่ายเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีการเลิกไปเป็ นเรื่ องธรรมดา
2.4.6 การติดต่อประสานงานระหว่างเครื อข่าย ต้องมี กฎกติกามารยาททีใ่ ช้เป็ น
แนวปฏิบตั ิร่วมกัน
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2.4.7 เครื อข่ายขนาดใหญ่ ถ้าจะให้ยงั่ ยืนต้องมีความเป็ นเจ้าของ มี ขอ้ ผูกพันและ
ได้รับผลตอบแทนทีค่ มุ ้ ค่า
2.5 จุดเสี่ ยงของการทางานในรูปเครือข่ าย
ข้อแนะนาต่อไปนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการทางานในรู ปเครื อข่าย ทีอ่ งค์กรหรื อหน่ วยงาน
ทั้งหลายต้องพึงหลีกเลี่ยงและระมัดระวัง เพื่อให้การดาเนิ นงานในรู ปของเครื อข่ายมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น
2.5.1 เครื อข่ายทางานไประยะหนึ่ ง อาจติดยึดไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2.5.2 เครื อข่ายอาจเริ่ มเบีย่ งเบน ไม่เป็ นทีส่ นใจของสมาชิก
2.5.3 เครื อข่ายอาจเริ่ มก่อตั้งโดยไม่มีวสิ ยั ทัศน์ ความต้องการไม่ตรงกันทาให้
ภารกิจไม่ชดั เจน
2.5.4 ไม่มีการกาหนดบทบาททุกฝ่ ายไว้ชดั เจน
2.5.5 กลุ่มผูร้ ู้บางคน หรื อบางหน่ วยงาน อาจมี ความเข้มแข็งทาให้อิทธิ พลเหนื อ
ผูอ้ ื่น ซึ่งอาจทาลายบรรยากาศของความร่ วมมือ
2.6 อุปสรรคของการจัดการความร่ วมมือ
นอกเหนื อจากจุดเริ่ มของการทางานในรู ปเครื อข่ายแล้ว เรื่ องของอุปสรรคในการ
จัดการความร่ วมมือของเครื อข่าย ก็เป็ นเรื่ องทีพ่ ึงระมัดระวังด้วย ทั้งนี้ เพราะองค์ประกอบของการ
ทางานในรู ปของเครื อข่ายทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ“คน” และพฤติกรรมของคนเป็ นสิ่ งทีท่ าให้เกิดอุปสรรค
ใน
การทางานมากมาย ดังนั้นในการทางาน เรามักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
2.6.1 ผูค้ นรู้สึกว่าเป็ นเรื่ องยาก ไม่มีแรงพลังพอทีจ่ ะทาให้เครื อข่ายความร่ วมมื อ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
2.7 ลักษณะของหน่ วยงานทีม่ ีความร่ วมมือทีด่ กี ับหน่ วยงานอื่น
พฤติกรรมบางอย่างทีผ่ คู้ นในองค์กรและนอกองค์กร สังเกตเห็ นได้โดยง่าย เป็ นสิ่ ง
ทีบ่ ง่ บอกถึงลักษณะของหน่ วยงานอื่น พฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่สิ่งเหล่านี้
2.7.1 แม้จะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่แต่กท็ าอะไรได้อย่างรวดเร็ ว
2.7.2 มี การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้อย่างเปิ ดเผย ซื่อตรง เพื่อเป็ นการขจัดความ
คิดเห็ นทีไ่ ม่เข้าท่า
2.7.3 มี ความคิดร่ วมกัน และยอมรับนับถือการทาดีของบุคคลในหน่ วยงาน

12

2.8 ปรัชญาของความร่ วมมือ
ภายใต้ผลงานทีป่ รากฏว่าหน่ วยงานนั้นมี ความร่ วมมือทีด่ ีตอ่ หน่ วยงานอื่น ถ้าเราจะ
หันกลับมามองถึงมูลเหตุของแรงจูงใจทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมของความร่ วมมื อทีด่ ี จะพบว่าหนึ่ งใน
ปัจจัยทั้งหลายทีม่ ีส่วนช่วยให้หน่ วยงานประสบความสาเร็ จได้น้ นั คือ การนาปรัชญาของความ
ร่ วมมือมาใช้ในหน่ วยงาน ซึ่งปรัชญาของความร่ วมมือ ได้แก่
1. ส่ งเสริ มให้ผปู้ ฏิ บตั ิงาน มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ดา้ นความคิด และข่าวสาร
ข้อมูลซึ่งกันและกันให้มากทีส่ ุ ด
2. ลดเงื่อนไขและปัจจัยปิ ดกั้นการมีส่วนร่ วมคิดร่ วมทาของคนทุกคนในหน่ วยงาน
3. ให้ขา่ วสารข้อมูลแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานให้มากทีส่ ุด
4. ส่ งเสริ มและจูงใจให้ผปู ้ ฏิ บตั ิคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
5. กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน เกิดความรู้สึกเป็ นเจ้าของในผลลัพธ์ของงานทีด่ ี แม้
ไม่ใช่เป็ นเจ้าของต้นความคิดก็ตาม

3. ขั้นตอนของกระบวนสร้ างเครือข่ ายการทางาน
ดังคากล่าวทีว่ า่
หลายหัวดีกว่าหัวเดียว เป็ นจริ งเสมอในการทางานทุกงาน ทั้งนี้
เพราะถ้าคนหลายคนช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันวิเคราะห์และทบทวน รวมทั้งช่วยกันประเมิ นผล
คาตอบสุ ดท้ายทีไ่ ด้ คือ ผลสัมฤทธิ์ ของงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ทวี่ างไว้อย่างแน่ นอน ในทาง
ตรงกันข้าม งานชิ้นหนึ่ งมีผคู้ ิด ทา วิเคราะห์ หรื อขั้นตอนอื่น ๆ ของงานทีม่ ี คนทาอยูเ่ พียงคนเดียว
โอกาสแห่ งความสาเร็ จคงมีน้อย ทั้งนี้ เพราะอาจคิดไม่ถึง ขาดขั้นตอนทีส่ าคัญ ตีความในโจทย์บาง
ข้อไม่ออก หรื อมีการประเมินทีผ่ ิดวิธี สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้เสมอ ถ้างานนั้นมี คนทาและรับผิดชอบ
เพียงคนเดียว ดังนั้น หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวเสมอ ในความหมายนี้ การทางานทีม่ ี ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือจากหน่ วยงานอื่นในลักษณะกัลยาณมิ ตร ย่อมมี นัยเหมื อนกับคาว่า หลายหัวทีช่ ่ วยกันคิด
ช่ วยกันทางาน
ประเด็นสาคัญอยูท่ วี่ า่ แล้วเราจะเริ่ มสร้างเครื อข่ายการทางานได้อย่างไร อะไรคือจุดเริ่ มต้น
และจะสรุ ปสุดท้ายอย่างไรจึงจะสร้างเครื อข่ายความร่ วมมื อให้มีความสมบูรณ์ทสี่ ุ ด คาแนะนา
ต่อไปนี้ เป็ นคาแนะนาทีส่ ามารถนาไปสร้างเครื อข่ายความร่ วมมื อได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากทีส่ ุ ด
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3.1 ขั้นตอนของการสร้ างกระบวนการเครือข่ ายความร่ วมมือ
3.1.1 ทาให้เกิดความรู้สึกของคนในหน่ วยงาน ถึงความเร่ งด่วนทีต่ อ้ ง
มีเครื อข่าย โดยการประเมิ นสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ ี ผลกระทบต่อความสาเร็ จหรื อล้มเหลวตาม
วัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขมีหรื อไม่มีเครื อข่ายความร่ วมมื อ และชี้ให้เห็ นวิกฤติและโอกาส
ทางเลือกของความสาเร็ จ
3.1.2 ก่อตั้งแกนนาเครื อข่ายความร่ วมมื อด้วยการรวมตัวกันของคนใน
หน่ วยงานตน และกลุ่มต้องมีพลังพอทีจ่ ะขับเคลื่อนความร่ วมมื อในการทากิจกรรมร่ วมกันของ
แกนนา
3.1.3 ร่ วมกันสร้างจินตภาพ / วิสยั ทัศน์ของความร่ วมมื อ และกาหนด
กลยุทธ์ไปสู่ความสาเร็ จ
3.1.4 ขยายการรับรู้ และยอมรับในวิสยั ทัศน์ใหม่ ด้วยการใช้ทกุ ช่องทาง
ในการสื่อวิสยั ทัศน์ใหม่และกลยุทธ์ของกลุ่มแกนนา รวมทั้งลงมื อกระทาให้เห็ นเป็ นตัวอย่าง
3.1.5 ขับเคลื่อนการกระทากิจกรรมระหว่างหน่ วยงาน ลดอุปสรรคเปลี่ยน
ระบบและโครงสร้างทีห่ มัน่ ทวนการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริ มให้เกิ“ความคิ
ด
ดใหม่ และการทาใหม่ทดี่ ” ี
3.1.6 ชื่นชมความสาเร็ จทีละเล็กละน้อย กาหนดและชื่นชมการปรับปรุ ง
ผลงานทีเ่ ริ่ มเกิดขึ้นใหม่ ชื่นชมสรรเสริ ญคนทีป่ รับปรุ งตนเอง สร้างกระแสความเชื่อใน
ความสาเร็ จแม้จะเป็ นเรื่ องเล็กก็ตาม
3.1.7 ผนึ กกาลังให้ผลความสาเร็ จก่อตัวเป็ นคลื่นของการเปลี่ยนแปลง เมื่อ
ความคิดเริ่ มเคลื่อนเปลี่ยน รี บปรับระบบโครงสร้าง และนโยบายให้คล้อยตาม ตอกย้า ความเชื่อมัน่
ด้วยโครงสร้างใหม่และแกนนาการเปลี่ยนแปลงหน้าใหม่
3.1.8 ปลูกฝังแนวทางการทางานแบบเครื อข่ายให้เป็ นวัฒนธรรม ผลงานที่
ดีมาจากความร่ วมมื อและการยึดจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ผนวกกับการมี ภาวะผูน้ าทีด่ ีเชื่อมโยงให้เห็ นว่า
พฤติกรรมความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน นาไปสู่ ความสาเร็จของวัตถุประสงค์ ร่ วมกันคิดด้วย
กลไกและหนทางทีพ่ ฒั นาภาวะผูน้ า และการสร้างผูน้ าเครื อข่ายความร่ วมมื อของคนรุ่ นใหม่
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3.2 แนวทางการเสริมสร้ างความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน
นอกเหนื อจาก 8 ขั้นตอนสาคัญในการสร้างกระบวนการเครื อข่ายความร่ วมมือ
แล้ว เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการสร้างความร่ วมมื อของเครื อข่ายมากยิ่งขึ้น จึงได้พยายาม
เสริ มเติมเต็มในเรื่ องของแนวทางการเสริ มสร้างความร่ วมมื อระหว่างหน่ วยงาน ดังนี้
3.2.1 มี การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูป้ ฏิ บตั ิงาน
3.2.2 ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีใ่ นการเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
3.2.3 สร้างวิสยั ทัศน์ของกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิงาน
3.2.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานมี ส่วนร่ วมแข็งขันในกระบวนการทางาน
3.2.5 ทุกคนเป็ นกาลังสาคัญของกลุ่ม
3.2.6 ผูป้ ฏิบตั ิงานเห็ นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงาน
3.2.7 มี การเปิ ดโอกาสรับฟั งและติชมผลงาน
3.2.8 งานทีท่ าสร้างความรู ้สึกพอใจและความสาเร็ จแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ
3.2.9 มี การทบทวนสะท้อนความคิดต่อสิ่ งทีไ่ ด้ทาไปแล้ว
3.2.10 มี การเรี ยนรู้ผลการทางาน เพื่อปรับปรุ งทักษะและผลงานอย่างต่อเนื่ อง
3.2.11 สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญของคนอย่าง
ต่อเนื่ อง
3.3 แนวโน้ มเครือข่ ายทางการศึ กษา
ปัจจุบนั สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่งผลให้เกิดการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม ในแวดวงทางการศึกษาก็เช่นกัน จาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องมี การ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับบริ บททีเ่ ปลี่ยนไปทางสังคม ดังนั้นแนวโน้ม
เครื อข่ายทางการศึกษาน่ าจะมี สถานการณ์ดงั ต่อไปนี้
3.3.1 สถานศึกษาแต่ละแห่ งมี อิสระและได้รับอานาจในการจัดการมากขึ้น เพื่อ
ปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาให้พฒั นาอย่างยัง่ ยืน
3.3.2 มีเสี ยงเรี ยกร้องให้สถานศึกษาเร่ งมือสร้างชุมชน โดยการดึงชุมชนมาเป็ น
เครื อข่าย
การสร้างเครื อข่ายทาให้ความร่ วมมือกว้างและลึก มี การทางานในรู ปแบบประชาธิ ปไตย
ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมเสมอ มีการสร้างแรงจูงใจมากกว่าทีจ่ ะเป็ นฝ่ ายรับนโยบายทีส่ ่ งมาอย่างต่อเนื่ อง
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วิธีการถอดองค์ ความรู้และสั งเคราะห์ องค์ ความรู้
กระบวนการสร้ างเครือข่ ายการทางานงาน กศน.
การดาเนิ นการถอดองค์ความรู้ และสังเคราะห์องค์ความรู ้ การสร้างเครื อข่ายการทางาน
กศน. ผูถ้ อดองค์ความรู้ ได้ดาเนิ นการ ดังนี้

1. แนวคิดกระบวนการถอดองค์ความรู้
1.1 การถอดองค์ความรู้ครั้งนี้ จะพิจารณาเฉพาะวิธีการสร้างเครื อข่ายในการทางาน
กศน.ในทุกระดับ ทั้งในระดับสานักงาน กศน. ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับ
ตาบล การสร้างเครื อข่ายเป็ นการสร้างความสัมพันธ์การมี ส่วนร่ วมในการทางานจากบุคคลหลาย
ภาคส่วน ได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งสถานศึกษาที่
มิได้สงั กัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2 การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน. เป็ นเครื่ องมื อทีก่ ่อให้เกิดการรวมตัวกัน
ระหว่างหน่ วยงาน สถานศึกษา กศน. และหน่ วยงานเครื อข่าย เพื่อร่ วมมือจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี เป้ าหมายทีส่ าคัญการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชนร่ วมกัน
การถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน . จึงพิจารณาเฉพาะวิธีการสร้าง
เครื อข่ายการทางาน กศน. ปัญหาทีพ่ บในระหว่างการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย การพัฒนา
ศักยภาพของเครื อข่ายเพื่อการทางาน กศน.ร่ วมกันต่อไป

2. กรอบการถอดองค์ความรู้
การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน. เป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร กศน. กับ
บุคคลจากหลายหน่ วยงาน ซึ่งร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการทางานกับหน่ วยงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การทางานร่ วมกับเครื อข่ายจึงเป็ นงานเฉพาะกิจ ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ใน
แต่ละโครงการเป็ นหลัก ซึ่งบางโครงการอาจมีความสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย
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หน่ วยงาน การถอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน . จึงกาหนดกรอบในการ
ถอดองค์ความรู ้ ไว้ดงั นี้
2.1 วิธีการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.
2.2 ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.
2.3 การพัฒนาศักยภาพการทางาน กศน.ร่ วมกับเครื อข่าย

3. วิธกี ารถอดองค์ความรู้
3.1 ทบทวนนโยบายและจุดเน้นการดาเนิ นงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปี งบประมาณ 2552 ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุ นภาคี
เครื อข่ายการทางาน กศน.
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3.2 ทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 ในมาตราต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสนับสนุ นภาคีเครื อข่ายให้มีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.3 ทบทวนแนวคิด หลักการ การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน . จากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
3.4 ในการทบทวนแนวคิด หลักการ นามาสู่การกาหนดกรอบการถอดองค์
ความรู้การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน. ในแต่ละระดับ คือ ระดับสานักงาน กศน. ระดับภาค
ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล
3.5 ดาเนิ นการถอดองค์ความรู้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
 วิเคราะห์เอกสารจากการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
จากการอบรมในปี 2551
 วิเคราะห์จากเวทีถอดองค์ความรู ้ การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน .
ที่ ภู ชมจันทร์ รีสอร์ ท อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
 วิเคราะห์จากเรื่ องเล่าของผูเ้ ข้าร่ วมถอดองค์ความรู้ จากหัวข้อ
“เรี ยนรู้ ... ประสบการณ์การทางานกับเครื อข่าย กศน.”
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ผลการถอดองค์ ความรู้และสังเคราะห์ องค์ ความรู้
การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
การนาเสนอผลการถอดองค์ความรู้ การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน . ได้จาแนกเนื้ อหา
ออกเป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
1. วิธีการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.
2. ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.
3. การพัฒนาศักยภาพการทางาน กศน.ร่ วมกับเครื อข่าย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. วิธกี ารสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้บญั ญัติ
ให้หน่ วยงาน สถานศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัด
การศึกษาร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น ๆ
รวมทั้งสถานศึกษาอื่นทีม่ ิ ได้สงั กัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งในการจัดทาพระราชบัญญัติดงั กล่าว ได้มีภาคีเครื อข่ายเป็ นผูร้ ่ วมคิดในการจัดทาพระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการจัดการศึกษาทีย่ ดึ หลักของ
การส่ งเสริ มการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวติ ดังนั้นงานการศึกษานอกโรงเรี ยนไม่เพียง
เป็ นการมองเฉพาะการให้บริ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่เป็ นการจัดการศึกษา
เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวติ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสอดคล้
กับอง
วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชน ในสภาพปัจจุบนั สภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปและบางส่ วน
กาลังก้าวเข้าสู่สงั คมสารสนเทศทีเ่ คลื่อนตัวไปอย่างพลวัตในยุคโลกาภิ วตั น์ ไม่สามารถฉุ ดรั้งสังคม
ให้อยูก่ บั ทีไ่ ด้ ทาให้เกิดปัญหามากมายในสังคมเมืองและในสังคมชนบท ครอบครัวมี หนี้ สิน
ปัญหายาเสพติดแพร่ ระบาด ชุมชนพึ่งพาตนเองไม่ได้ การจัดการศึกษานอกระบบจึงมี รูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย ยืดหยุน่ ขึ้นอยูก่ บั สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน กระบวนการจัดการ
ศึกษานอกระบบจึงเน้นกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการ
พึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
นอกจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็ นพื้นฐานชีวติ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องให้กบั
ประชาชนแล้ว การจัดการศึกษายังรวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวติ และ
พัฒนาสังคมและชุมชน อีกด้วย
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยบุคลากร กศน. ตามลาพัง
ภายใต้ทรัพยากรทีม่ ีอย่างจากัด จึงไม่สามารถตอบสนองต่อชุมชนให้เกิดการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตนเองได้อย่างต่อเนื่ องได้ จากความหลากหลายของกลุ่มเป้ าหมายทีอ่ ยูใ่ นพื้นที่ และมี
สภาพปัญหาในการดาเนิ นชีวติ ทีซ่ บั ซ้อนเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย ประกอบกับมี บคุ ลากรจาก
หลายหน่ วยงานปฏิ บตั ิงานเพื่อการพัฒนาในพื้นทีอ่ ยูแ่ ล้ว และมี กลุ่มเป้ าหมายเดียวกันกับ กศน.
ดังนั้นการเชื่อมสัมพันธ์กบั ภาคีเครื อข่ายเพื่อการทางานร่ วมกันอย่างกัลยาณมิ ตร จึงเป็ นแนวทาง
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หนึ่ งของการทางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประสบผลสาเร็ จ ในการ
ทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายการยึดเป้ าหมายร่ วมกันและเรี ยนรู ้ การทางานไปพร้อมกัน มี อิสระใน
การทางาน ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน บนความไว้เนื้ อเชื่อใจกัน จะทาให้หน่ วยงาน
กศน.และหน่ วยงานเครื อข่าย ได้รับผลประโยชน์ทเี่ กิดจากความร่ วมมือกันทั้งสองฝ่ าย
ทีผ่ า่ นมาองค์กรเครื อข่ายทีร่ ่ วมจัดการศึกษานอกระบบส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มองค์กรทีม่ ี
ประสบการณ์การทางานในพื้นทีร่ ่ วมกันมาก่อน มี ความคุน้ เคยในฐานะปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็ นความ
สนใจเฉพาะบุคคลมากกว่าการเป็ นตัวแทนของหน่ วยงานหรื อองค์กรนั้น ๆ ในพื้นที่ การเป็ นภาคี
เครื อข่ายเกิดจากการร่ วมเป็ นคณะทางาน มีส่วนร่ วมในการให้การสนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ บุคลากร ร่ วมทั้งด้านวิชาการเพื่อการบรรลุเป้ าหมายการทางานร่ วมกัน
ความเป็ นกัลยาณมิตรของภาคีเครื อข่าย จะก่อให้เกิดกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการ
ทางานทีส่ ร้างความกระจ่างในเรื่ องทีอ่ ยูใ่ นความสนใจร่ วมกัน มี ความคิดในเชิงบวกของการทางาน
ร่ วมกัน ร่ วมกันสร้างสรรค์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทีจ่ ะก่อให้เกิด
สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ร่ วมกัน ซึ่งเป็ นการร่ วมกันทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ
เป็ นการเรี ยนรู้ จากการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทีก่ ่อให้เกิดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ หากภาคีเครื อข่ายมีความรู้ ความเข้าใจและเห็ นความสาคัญของการจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยนแล้ว จะเกิดพลังในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนให้ดาเนิ นการไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การถอดองค์ความรู ้วธิ ี การสร้างภาคีเครื อข่ายการทางาน กศน . ครั้งนี้ เป็ นการถอดองค์ความรู้
จากผูม้ ีประสบการณ์ในการทางานร่ วมกับเครื อข่ายในแต่ละพื้นที่ ของหน่ วยงานสถานศึกษาสังกัด
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เกิดจากการปฏิ บตั ิจริ งของ
บุคลากรในระดับสานักงาน กศน. ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบลทีเ่ ป็ น
ศูนย์การเรี ยนชุมชน ตามทีไ่ ด้นาเสนอ ดังนี้
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1.1 การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน. ในระดับ สานักงาน กศน.
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะผูก้ าหนด
นโยบาย และเพื่อให้บรรลุตามภารกิจทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ตลอดจนนโยบาย ปี งบประมาณ 2552 สานักงาน กศน.ได้
ดาเนิ นการประสานขอความร่ วมมือจากหน่ วยงานในระดับกระทรวงทุกกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ ร่ วมส่งเสริ มสนับสนุ นและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ ร่ วมกับหน่ วยงานสถานศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในพื้นที่ โดยอ้างถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และมีการสร้างแรงจูงใจให้กบั
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยการมอบเกียรติบตั รให้กบั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดใน
วันสาคัญของการศึกษานอกโรงเรี ยน
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1.2 การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน. ในระดับภาค
สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคต่าง ๆ ได้ประสานภาคี
เครื อข่ายการทางาน กศน.ในเชิงกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมในทุกจังหวัดทีภ่ าครับผิดชอบ เช่น
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความรู ้ ในเชิงวิชาการ นามาพัฒนา
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรื อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาทีส่ ามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ดาเนิ นการดังนี้
1. ใช้รูปแบบคณะกรรมการจากภาคีเครื อข่าย บุคคลภายนอกมาพัฒนาองค์ความรู ้
2. ใช้พ้ืนทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการวิจยั ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ขององค์กรตามประเด็นที่
ต้องการของแต่ละพื้นที่ และให้มีคนภายนอกมาร่ วมสร้างการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
3. จัดเวทีนาเสนอผลงาน องค์ความรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ในระดับภาค ประเทศ
นานาชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกัน
4. เผยแพร่ องค์ความรู้ ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ถึงมื อผูป้ ฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง

1.3 การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน. ในระดับจังหวัด
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ทาหน้าที่
เป็ นผูน้ านโยบาย และนาองค์ความรู้ สู่การปฏิบตั ิ ประสานภาคีเครื อข่ายในระดับองค์กร แหล่งเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญา เพื่อสร้างฐานข้อมูล และฐานความรู้ ให้บริ การแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ และร่ วมกับองค์กรภาคีเครื อข่ายในระดับจังหวัด ดาเนิ นการดังนี้
1. พัฒนาฐานข้อมูลองค์กรภาคีเครื อข่าย
2. กาหนดบทบาทหน้าทีร่ ่ วมกับองค์กรภาคีเครื อข่าย
3. พัฒนาฐานความรู้ เชิงวิชาการทีส่ ถาบัน กศน.ภาคพัฒนาจัดทาเป็ นองค์ความรู ้
4. พัฒนาศักยภาพคนในองค์กร กับภาคีเครื อข่ายให้ทดั เทียมกัน เพื่อยกระดับ
ความรู้
5. กาหนดแนวทาง วิธีการติดตาม ประเมิ นผลการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
6. ร่ วมสร้างงานและส่งเสริ มให้เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ ในการทางานร่ วมกับภาคี
เครื อข่าย

23

1.4 การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน. ในระดับอาเภอ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และสถานศึกษาพิเศษ
สังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นหน่ วยงานทีต่ อ้ ง
ดาเนิ นการจัดการศึกษาร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวติ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสังคมและชุมชน รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใน
รู ปแบบต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน ในการดาเนิ นการจัดการศึกษาร่ วมกับภาคีเครื อข่ายทีผ่ า่ นมา
สถานศึกษา กศน.มี การสารวจข้อมูลพื้นฐานของเครื อข่าย เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ทางานร่ วมกัน ซึ่งในบางสถานศึกษามีการวิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็งร่ วมกับเครื อข่าย มี การหารื อ
แนวทางการทางานร่ วมกัน ทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ สร้างความสัมพันธ์ สร้าอง ุดมการณ์
ในการทางานร่ วมกัน การสร้างภาคีเครื อข่ายเพื่อการทางานร่ วมกันขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายของแต่ละกิจกรรม ในการทางานการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน . สถานศึกษา กศน.
ระดับอาเภอใช้ยทุ ธศาสตร์ของการทางานในลักษณะการเปิ ดตัวให้เครื อข่ายเห็ นความสาคัญของ
งาน กศน. เมื่อเป้ าหมาย อุดมการณ์การทางานตรงกัน ชัดเจน จะมี การจัดทาบันทึกข้อตกลงการ
ทางานร่ วมกัน ( MOU) และมีการสรุ ปบทเรี ยนการทางานในแต่ละโครงการ รายงานผลให้
สานักงาน กศน.จังหวัดทราบ การทางานร่ วมกับเครื อข่ายในแต่ละโครงการจึงได้รับความร่ วมมือ
จากเครื อข่ายในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ความร่ วมมือจากเครื อข่ายจึงมี ลกั ษณะทีห่ ลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ของโครงการและความสัมพันธ์ของบุคคลเป็ นหลัก ซึ่งการมี ส่วนร่ วมจะเป็ นลักษณะ
ของการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมประเมินผล ร่ วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วน
ร่ วมในการสนับสนุ นงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อเอื้ออานวยการจัดกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้ าหมายทีห่ น่ วยงาน สถานศึกษา กศน.และภาคีเครื อข่ายกาหนดไว้
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1.5 การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน. ในระดับตาบล
ศูนย์การเรี ยนชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทอี่ ยูใ่ นชุมชน มี ครู ประจากลุ่มหรื อครู ศูนย์
การเรี ยนชุมชนเป็ นผูด้ ูแล จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกับภาคีเครื อข่าย ครู จึงมี ความสาคัญอย่างมาก
ในการประสาน เชื่อมโยงการทางาน กศน.ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ทั้งภาคีเครื อข่ายทีเ่ ป็ นบุคคล
ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนทีป่ ฏิ บตั ิงานในพื้นทีอ่ ยูก่ ่อนแล้ว รวมทั้งเครื อข่ายทีเ่ ป็ น
องค์กรส่วนท้องถิ่นทีม่ ีหน้าทีใ่ นการพัฒนาประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพื้นที่ การสร้างภาคีเครื อข่ายการ
ทางาน กศน.ทีผ่ า่ นมา ครู ซ่ ึงเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในชุมชนจึงต้องมีทกั ษะ เทคนิ ค วิธีการ
ทางานกับเครื อข่าย ซึ่งทักษะดังกล่าวจากการถอดองค์ความรู ้ การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน .
ทาให้ทราบว่า ครู ตอ้ งเป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพทีด่ ีจึงจะทาให้เครื อข่ายมี ความไว้วางใจ
เมื่อมัน่ ในศักยภาพของครู และพร้อมทีจ่ ะทางานร่ วมกัน ให้การส่ งเสริ มสนับสนุ น และร่ วมมือใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยน การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน . ครู จะต้องมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในงาน กศน. ครู จะต้องรู ้ ถึงเป้ าหมายของการทางาน กศน.
ในแต่ละโครงการหรื อแต่ละกิจกรรมได้อย่างชัดเจน มีทกั ษะของการเป็ นผูป้ ระสานงาน รู ้ จกั
แสวงหาความรู้ในชุมชน เป็ นวิทยากรกระบวนการหรื อผูอ้ านวยความสะดวก ในการส่ งเสริ มการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ประชาชน ซึ่งจะทาให้เครื อข่ายมี ความเชื่อมัน่ เห็ นความสาคัญในงาน กศน .
รวมทั้งเห็นศักยภาพในตัวครู กศน. อยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทีก่ ่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั
ประชาชนร่ วมกันกับ กศน.
2) บุคลิกลักษณะของครู กศน. ครู ตอ้ งมีบคุ ลิกลักษณะทีน่ ่ าเชื่อถือ สร้างความมัน่ ใจใน
การทางานร่ วมกันให้กบั ภาคีเครื อข่ายได้ มีจิตอาสาในการทางาน กศน . มี มารยาททางสังคม
ให้เกียรติกบั เครื อข่ายในการทางานร่ วมกัน อ่อนน้อมถ่อมตน มี ความรักและศรัทธาในอาชีพครู
มุ่งมัน่ ในการทางาน ประสานงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
มีความเข้าใจยอมรับในความแตกต่างของวัฒนธรรมการทางานของ กศน .และเครื อข่าย
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2. ปั ญหาอุป สรรคในการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
ในการสร้างภาคีเครื อข่ายการทางาน กศน. จากการดาเนิ นงานจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทีผ่ า่ นมา พบว่า หน่ วยงาน สถานศึกษา กศน .ทีป่ ฏิ บตั ิงานในพื้นที่ มี
ข้อจากัดหลายประการทีส่ ่งผลให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่บรรลุ
เป้ าหมายได้อย่างมีคุณภาพ การสร้างเครื อข่ายเพื่อร่ วมมือในการจัดการศึกษา ยังคงมี ความสาคัญใน
การผลักดันการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมี คุณภาพ
ปัญหาอุปสรรคจากการถอดองค์ความรู ้การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน . จึงเป็ นข้อมูลหนึ่ งที่
สะท้อนผลการดาเนิ นงานในพื้นทีใ่ นระดับต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ปั ญหาอุปสรรคในการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.ระดับภาคและจังหวัด
ปัญหาภายในองค์กร
สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค และสานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กาลังมี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.ในสถานศึกษาระดับภาค และระดับจังหวัด คือ
บุคลากรมี ภาระงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิในสานักงานในสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ เคยชินกับความคิด
และการทางานแบบเดิม ไม่แสวงหาเครื อข่ายทีร่ ่ วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากความไม่เชื่อมัน่ ในตนเองในการประสานเครื อข่าย ขาดทักษะของ
การประสานงานกับเครื อข่าย รวมทั้งไม่ปรับวิธีการทางานร่ วมกับเครื อข่าย
ปัญหาภายนอกองค์กร
หน่ วยงาน สถานศึกษา กศน.ขาดการประชาสัมพันธ์ตนเอง นัน่ คือไม่มีการ
แสดงผลงานให้คนภายนอกองค์กรรับรู ้ เข้าใจในงาน กศน. ทาให้เครื อข่ายไม่มีความเชื่อมัน่ ใน
คุณภาพของงานการศึกษานอกโรงเรี ยน รวมทั้งไม่ทราบช่องทางในการสื่ อสารกับหน่ วยงานอื่น
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2.2 ปั ญหาอุปสรรคในการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.ระดับอาเภอ
ปัญหาภายในองค์กร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเป็ นสถานศึกษาที่
ให้บริ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ มี หน้าทีป่ ระสานเครื อข่ายเพื่อ
ร่ วมจัดการเรี ยนรู้ ผูบ้ ริ หาร และครู กศน.เป็ นหัวใจสาคัญของการประสานงานเครื อข่ายใน การ
จัดการเรี ยนรู ้ ในการดาเนิ นการจัดการศึกษาทีผ่ า่ นมามี ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครื อข่าย การ
ทางาน กศน. คือ การขาดภาวะผูน้ า ขาดบุคลิกภาพทีด่ ี ขาดภูมิรู้ ภู มิฐาน และภู มิธรรม ขาด
ระบบการบริ หารจัดการทีด่ ี ไม่กระจาย อานาจให้อิสระในการตัดสิ นใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ในส่ วนของบุคลากรซึ่งเป็ นครู กศน. ขาดทักษะของการทางานในลักษณะจิตอาสา รวมทั้งขาด
ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เครื อข่าย
ปัญหาภายนอกองค์กร
จากปัญหาภายในองค์กรดังกล่าว ส่งผลให้เครื อข่ายไม่ให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริ ม สนับสนุ นการทางานร่ วมกับ กศน. ซึ่งบางครั้งต่างฝ่ ายต่างมองทีผ่ ลประโยชน์ของตนเอง
เป็ นหลัก เครื อข่ายจะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการโดยดูทคี่ วามชัดเจนในวัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายของงาน เมื่อการจัดกิจกรรมเสร็ จสิ้นไม่มีการสานต่อความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง เช่น การ
ถอดบทเรี ยนร่ วมกัน หรื อการสร้างความสัมพันธ์อื่นทีจ่ ะเป็ นการส่ งเสริ มการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
ร่ วมกัน ทาให้การดาเนิ นงานตามภารกิจของสถานศึกษา กศน.ร่ วมกับเครื อข่ายไม่ครอบคลุมทุก
กิจกรรม

2.4 ปั ญหาอุปสรรคในการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.ระดับตาบล
ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรี ยน และครู ศูนย์การเรี ยนชุมชน นอกจากการเป็ น
ผูจ้ ดั กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นทีแ่ ล้ว ครู ยงั มี ภาระหน้าทีใ่ น
การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน และหน่ วยงานต่าง ๆ ทีป่ ฏิ บตั ิงานในพื้นทีเ่ พื่อร่ วมจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ให้กบั ประชาชน ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.ในพื้นที่ เกิดจากการที่
ครู ไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องงานการศึกษานอกโรงเรี ยนอย่างชัดเจน และไม่เข้าใจในวัฒนธรรม
การทางานของเครื อข่ายในแต่ละพื้นที่ ขาดความเข้าใจในวิธีการทางานในรู ปแบบของ กศน .
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ขาดทักษะการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรี ยน วิธีการประสานงานกับผูน้ าชุมชน
เพื่อให้ผนู้ าชุมชนเห็นความสาคัญของการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้กบั คนในชุมชน การประสานงานระหว่างครู กบั เครื อข่ายไม่เกิดความต่อเนื่ อง ครู ไม่ได้อาศัย
อยูใ่ นพื้นทีแ่ ละต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าพื้นที่ นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
ร่ วมกันในการทางานร่ วมกับเครื อข่ายแล้ว เครื อข่ายยังต้องการขวัญกาลังใจ และสิ่ งตอบแทนอีกด้วย

3. การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ ายการทางาน กศน.
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการจัดการศึกษาให้กบั
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายทีม่ ีความหลากหลาย ทั้งอายุ อาชีพ วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน
ตามสภาพบริ บทสังคมทีอ่ ยูใ่ นแต่ละพื้นทีข่ องประเทศไทย การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จึงต้องร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้กบั ประชาชนซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายร่ วมกัน การพัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย จึงเป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งทีจ่ ะสร้างพลังใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้
จากการถอดองค์ความรู้ ของหน่ วยงาน สถานศึกษา กศน.ในทุกระดับ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การ
ทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน ได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
เครื อข่ายการทางาน กศน. ไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้

สถาบัน กศน.ภาค
1) เพิ่มระดับของการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรี ยนให้มากยิ่งขึ้น
2) พัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร กศน.ด้วยเนื้ อหาและรู ปแบบทีห่ ลากหลายตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ
3) ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน ควรบริ หารจัดการเวลาสาหรับการทางานกับเครื อข่ายให้
มากขึ้น
4) ใช้ศกั ยภาพของเครื อข่ายมาพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ให้มากขึ้น
5) พัฒนาฐานข้อมูลของเครื อข่ายให้ครอบคลุมกับภารกิจงาน
6) ให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลการพัฒนางาน กศน.
7) เพิ่มกิจกรรมทีท่ าร่ วมกับภาคีเครื อข่ายให้มากขึ้น
8) จัดการศึกษาในสถาบัน กศน.ภาค
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สานักงาน กศน.จังหวัด
1) สารวจความพร้อม ความต้องการของภาคีเครื อข่ายในการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มการ
จัดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
2) ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรู ปแบบ
เพื่อให้เครื อข่ายเข้าใจ และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3) กาหนดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับภาคีเครื อข่าย อย่างน้อย
อาเภอละ 1 กิจกรรม
4) กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยการถอดบทเรี ยนการทางานร่ วมกันกับภาคีเครื อข่าย
ในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
5) การพิจารณาบุคลากรเข้าทางานในหน่ วยงาน กศน. ควรกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ในด้านการประสานเครื อข่ายไว้พิจารณาด้วย
6) มี การกาหนดมาตรการจูงใจ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจกับหน่ วยงาน สถานศึกษาทีม่ ี
การประสานและร่ วมมื อกับเครื อข่ายจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรี ยน และมีการถอดองค์ความรู้
การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.เพื่อสร้างความรู้ ใหม่ในการพัฒนางาน กศน.
7) กาหนดระดับความสาคัญกับภาคีเครื อข่าย เพื่อประเมินผลการสร้างเครื อข่ายการ
ทางาน ของหน่ วยงาน สถานศึกษา กศน.ดังนี้
ระดับที่ 1 มี ฐานข้อมูล รู้วา่ ใคร ทาอะไร อยูท่ ไี่ หน
ระดับที่ 2 มี เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถอดบทเรี ยนการทางานร่ วมกัน
ระดับที่ 3 มี กิจกรรมร่ วมกัน อย่างน้อย 1 ประเด็น
ศู นย์ กศน.อาเภอ
1) ให้ความสาคัญกับเครื อข่าย และร่ วมมื อกับเครื อข่ายจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุเป้ าหมาย
2) จัดทาฐานข้อมูลของเครื อข่าย และกาหนดเป้ าหมายการทางานให้ชดั เจน ทั้งในเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ
3) ผูบ้ ริ หารและครู กศน.ต้องรู ้จกั การบูรณาการกิจกรรม กศน.ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของเครื อข่าย
4) มี การจัดทาแผนและกาหนดกิจกรรมร่ วมกันระหว่าง กศน.กับภาคีเครื อข่าย
5) มี ยทุ ธศาสตร์การทางานในเชิงรุ ก โดยใช้เครื อข่ายเป็ นเครื่ องมื อในการทางานให้
บรรลุเป้ าหมาย
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6) ไว้วางใจครู โดยให้ครู กศน.ปฏิ บตั ิงานอยูป่ ระจาในพื้นที่ เพื่อจัดทาข้อมูลเครื อข่ายที่
เป็ นประโยชน์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง
7) ผูบ้ ริ หารต้องทันเหตุการณ์ รู ้ วา่ กิจกรรมใดทีก่ าลังดาเนิ นการในชุมชน
8) สร้างอุดมการณ์การทางานให้กบั ครู กศน. ซึ่งต้องมี จิตอาสาในการทางานร่ วมกับ
เครื อข่ายโดยมี บทบาทเป็ นผูเ้ ชื่อมประสานงานในทุกมิ ติในเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชน
9) พัฒนาศักยภาพครู กศน.ให้ทางานในชุมชนได้ดว้ ยตนเอง
10) มี การยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจให้กบั ครู และภาคีเครื อข่าย

ศู นย์ การเรียนชุ มชน
1) จัดทาฐานข้อมูลเครื อข่ายในระดับตาบล ชุมชน ทาความเข้าใจในภารกิจงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ชดั เจน
2) จัดอบรมพัฒนาครู กศน. ให้มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
3) จัดสรรงบประมาณให้กบั ครู กศน. เป็ นค่าเดินทางในการประสานงานจัดกิจกรรม
ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
4) ผูบ้ ริ หาร หรื อข้าราชการในศูนย์ฯอาเภอ ควรเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั ครู ในการสร้างความ
เข้าใจในการทางานร่ วมกับเครื อข่ายในพื้นที่
5) ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมร่ วมกับภาคีเครื อข่าย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างกัลยาณมิ ตรร่ วมกับเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีให้กบั องค์กร
6) สร้างขวัญ กาลังใจ ให้กบั ภาคีเครื อข่าย โดยการให้เกียรติ ยกย่อง เชิดชูภาคีเครื อข่าย
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ข้ อสรุปจากการถอดองค์ ความรู้การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.

การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน. เป็ นกระบวนการสร้างเครื อข่ายทางสังคมเพื่อความ
ร่ วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปี งบประมาณ 2552 ได้เน้นย้า ให้
หน่ วยงาน สถานศึกษา สังกัด กศน. ส่งเสริ ม สนับสนุ น ร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายจัดการศึกษา
ร่ วมกัน จากการถอดองค์ความรู้ ในประเด็นการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน .จากการปฏิ บตั ิจริ ง
ของบุคลากร กศน.ในแต่ละพื้นที่ พบว่า การสร้างเครื อข่ายเริ่ มก่อเกิดจากความสัมพันธ์ในระดับ
ปัจเจกบุคคล นัน่ คือ ผูบ้ ริ หาร ครู ในหน่ วยงาน สถานศึกษาสังกัด กศน. มี การสร้างความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลในการทางานร่ วมกันในระดับพื้นทีม่ าก่อน ก่อให้เกิดความคุน้ เคย เกิดความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลและเคยร่ วมจัดกิจกรรมในพื้นทีร่ ่ วมกันมาก่อน มี ความไว้วางใจในการทางานซึ่งกัน
และกัน จากนั้นมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกลุ่ม องค์กร กระบวนการความร่ วมมื อที่
ก่อให้เกิดการทางานร่ วมกันขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัดกิจกรรมในแต่ละโครงการ
เป็ นหลัก เมื่อมีเป้ าหมายการทางานในโครงการนั้น ๆ ตรงกัน ความร่ วมมื อในการทางานใน
แต่ละครั้งจึงเกิดขึ้น
กระบวนการในการทางานร่ วมกัน หน่ วยงาน สถานศึกษา กศน. มี การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานเพื่อทราบถึงบริ บทของเครื อข่าย จากการพูดคุยเป็ นการส่ วนตัว และการร่ วมประชุมเพื่อให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของความร่ วมมือในการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษา ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับตัว
บุคคลทีเ่ ป็ น ผูป้ ระสานงานของภาคีเครื อข่าย ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าทีต่ า่ งๆของ
ภาคีเครื อข่าย วัฒนธรรมโครงสร้างการบริ หารงานของภาคีเครื อข่าย รวมทั้งข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น
หน่ วยงานทีอ่ งค์กรเครื อข่ายมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อทางานร่ วมกันใน
ขณะนั้น เมื่อมีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่ วยงานภาคีเครื อข่ายแล้ว หน่ วยงาน สถานศึกษา กศน.จึง
ได้มีการประสานขอความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
การสร้างความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายในระดับสานัก สานักงาน กศน .ได้มีการจัดทา
หนังสื อขอความร่ วมมือ หน่ วยงาน องค์กร ทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางาน กศน. ในระดับกระทรวง และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่าง ๆ โดยอ้างถึงเหตุและความจาเป็ นในการจัดการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวติ ให้กบั ประชาชนทีด่ อ้ ยโอกาส ขาดโอกาส
และพลาดโอกาสทางการศึกษา ตามทีพ่ ระราชบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
สถานศึกษา กศน.ในระดับภาค มี การประสานสร้างความเข้าใจกับภาคีเครื อข่ายเพื่อ
ร่ วมมือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงกว้าง ทีค่ รอบคลุมทุกจังหวัดทีภ่ าค
รับผิดชอบ เช่น สถาบันอุดมศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ แสวงหาความรู ้ ในเชิงวิชาการ
นามาเป็ นข้อมูล พัฒนาและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ใช้ความรู ้ ใหม่เป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่ วมกับ กศน.จังหวัด
การสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.ของสานักงาน กศน.จังหวัด หลายแห่ งมีการจัดทา
ฐานข้อมูลภาคีเครื อข่าย มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่ วมมื อการทางานร่ วมกันกับภาคีเครื อข่าย ใน
แต่ละกิจกรรมหรื อโครงการทีม่ ีวตั ถุประสงค์เป้ าหมายการทางานเดียวกัน ร่ วมสร้างงานกับ
เครื อข่ายเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ ในกิจกรรมใหม่ ๆ ร่ วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ของภาคี
เครื อข่ายในระดับจังหวัดส่ วนหนึ่ งเกิดจากการสัมพันธ์ คุน้ เคย ในการทางานร่ วมกันมาก่อนกับ
หัวหน้าหน่ วยต่าง ๆ และอีกส่ วนหนึ่ งเกิดจากความร่ วมมื อในบทบาทหน้าทีข่ องการเป็ นหัวหน้า
ส่วนราชการทีต่ อ้ งบูรณาการการทางานร่ วมกันภายใต้การกากับดูแลของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ในระดับอาเภอ ส่ วนใหญ่มีการสร้างเครื อข่ายจากความสัมพันธ์ในปัจเจกบุคคล เพราะมี
การร่ วมมือกันทางานในพื้นทีจ่ ากหลายกิจกรรมภายใต้การกากับดูแลของนายอาเภอ ความสัมพันธ์
ก่อให้เกิดการสร้างเครื อข่ายอย่างเป็ นธรรมชาติในระดับพื้นที่ ประกอบกับอาเภอมี กิจกรรมทีต่ อ้ ง
ดาเนิ นการร่ วมกันกับเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ องทั้งปี ทาให้ความสัมพันธ์กบั เครื อข่ายเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการดาเนิ นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในพื้นทีน่ ้ นั ผูบ้ ริ หารและครู การศึกษานอกโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ทางานในพื้นทีม่ านาน บางคนเป็ นคนในพื้นทีอ่ ยูแ่ ล้วจึงรู ้ จกั เครื อข่ายทีด่ าเนิ นกิจกรรมในพื้นทีเ่ ป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะภาคีเครื อข่ายซึ่งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งมี หน้าทีใ่ นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดกับประชาชน การสร้างภาคีเครื อข่ายซึ่งเป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสาคัญในการผลักดันงาน กศน. ให้เกิดการพัฒนาเพราะมี
ความสอดคล้องในภารกิจเดียวกัน รวมทั้งภาคีเครื อข่ายอื่น ๆ ก็มีความสาคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยเช่น กัน เช่น ภมิปัญญาท้องถิ่น ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น ๆ ทีม่ ิ ได้มีทตี่ ้งั อยูใ่ นชุมชนแต่มี
ภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชนในพื้นที่
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จากการดาเนิ นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในการทางานของหน่ วยงาน
สถานศึกษา กศน. กระบวนการกลุ่มเป็ นสิ่งสาคัญในการสร้าง รักษา และพัฒนาภาคีเครื อข่าย เพื่อ
การทางาน กศน.ร่ วมกัน นัน่ คือ ความสามัคคีในองค์กร กศน.และภาคีเครื อข่าย การปฏิบตั ิงานใน
ลักษณะเอื้ออาทรถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน การรู้ จกั การให้และรับบนความเท่าเทียม ไม่พยายามครอบงา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเกินไป แสวงหากิจกรรมทีส่ ่งเสริ มความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง มี การสื่อสาร
ถึงเป้ าหมายการทางานร่ วมกันอย่างชัดเจน การมอบหมายภารกิจการปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน เข้าใจ
วัฒนธรรมการทางานของเครื อข่ายด้วยการแสวงหาจุดรวม สงวนจุดต่าง เพื่อรักษาความสัมพันธ์
และพัฒนาความสัมพันธ์กบั ภาคีเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง หน่ วยงานสถานศึกษา กศน . จึงมี การ
ทบทวนสรุ ปบทเรี ยนการทางานร่ วมกัน จากการสรุ ปผลการดาเนิ นการในรอบปี ติดตาม
ประเมิ นผลอย่างมีส่วนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน จัดการความรู ้ ดว้ ย
การถอดองค์ความรู้ และพัฒนาเป็ นชุดความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนางานร่ วมกันต่อไป
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ , ดร. การคิดเชิงสร้ างสรรค์ . พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ:
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โครงการเสริ มสร้างเรี ยนรู้เพื่อชุมชนเป็ นสุข , 2547.
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย .พระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย
. (ออนไลน์) เข้าถึงจาก
www.nfe.go.th วันทีเ่ ข้าถึง 12 กันยายน 2552.
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย .นโยบายและจุดเน้ น
การดาเนินงานการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย ประจาปี งบประมาณ 2552.
(ออนไลน์) เข้าถึงจาก
www.nfe.go.th วันทีเ่ ข้าถึง 12 กันยายน 2552.
สมชาติ กิจยรรยง. เกมและกิจกรรมผสมผสานเพือ่ การพัฒนาบุคลากร.กรุ งเทพฯ :
ธี ระป้ อมวรรณกรรม, 2543.
สมนึ ก โทณผลิน . การทางานรูปแบบเครือข่ ายและการทางานเป็ นทีม . เอกสารประกอบ
การฝึ กอบรมกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการศึกษาและ
พัฒนาต่อเนื่ องสิ รินธร. นครราชสี มา
: มิ ตรภาพการพิมพ์, 2551.
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รายชื่อคณะทางานฝ่ ายถอดบทเรียนและสั งเคราะห์ องค์ความรู้
การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ หัวหน้าคณะทางาน
นางนลินี ศรี สารคาม จันทร์ตรี คณะทางาน
นางสุ ภาวดี วาทิกทินกร คณะทางาน
นางอุบลวรรณ เสถียรรัตน์ คณะทางาน
นางญานิ ศา สุ ขอุดม คณะทางาน
นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน คณะทางาน
นายสุนิตย์ ชูใจ คณะทางาน
นางณัฐพร เชื้อมหาวัน คณะทางาน
นางวารุ ณี เผือกจันทึก คณะทางาน
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รายชื่อผู้ร่วมถอดองค์ความรู้
การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
1 นางนลินี ศรี สารคาม จันทร์ตรี ผอ.สถาบัน กศน.ภาคใต้
2. นางอุบลวรรณ เสถียรรัตน์ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
3. นางญาณิศา สุขอุดม ศูนย์วทิ ย์ฯ เอกมัย
4. นางอินทราณี การัตน์ สานักงาน กศน.จังหวัดลาปาง
5. นายปราโมทย์ กลับทอง ศูนย์ฝึกฯ สุรินทร์
6. นายศุภชั ณัฏฐ์ หลักเมือง ศูนย์ กศน.อ.สามร้อยยอด
7. ส.อ.สราวุธ พยัคฆพงษ์
ศูนย์ กศน.อ.ปากช่อง
8. นางสาวอุษา เทียนทอง สถาบัน กศน.ภาคกลาง
9. นางสุ ภาวดี วาทิกทินกร สานักงาน กศน.จังหวัดน่ าน
10. นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ศูนย์ กศน.เขตห้วยขวาง
11. นางสุ มาลี ไชยเพชร ศูนย์ กศน.อาเภอเมืองมุกดาหาร
12. นางสาวปาริ ชาติ ไชยสถิตย์ ศูนย์ กศน . อาเภอห้วยผึ้ง
13. นางจุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก ศูนย์ กศน.อาเภอด่านขุนทด
14. นายธิ ติพล ระลอกแก้ว ศูนย์ กศน.อาเภอบ้านหมี่
15. ศูนย์ กศน.อาเภอเกษตรวิสยั
16. นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่ องสิ รินธร
17. นายสุนิตย์ ชูใจ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่ องสิ รินธร
18. นางณัฐพร เชื้อมหาวัน สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่ องสิ รินธร
19. นางวารุ ณี เผือกจันทึก สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่ องสิ รินธร
20. จ่าสิ บเอกสมสอด กลิ่นสุคนธ์ เครื อข่ายคลังแสง อาเภอปากช่อง
21. นายเอกธนัส ปรี ชาตระกูล เครื อข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22. นายเชิดชัย กลึงพุดซา ศูนย์ กศน.อาเภอปากช่อง
23. นายวีรเวช อ่อนศิริ ศูนย์ กศน.อาเภอปากช่อง
24. นายสุพร นุ ชารัมย์ ศูนย์ กศน.อาเภอปากช่อง
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คานา
เอกสารเล่มนี้เป็ นการถอดองค์ความรู ้ และสังเคราะห์ความรู้ ทเี่ กิดจากการปฏิ บตั ิงานจริ ง
ในการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน.ในระดับพื้นที่ จากการดาเนิ นงานของสถาบันการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และศูนย์การเรี ยน
ชุมชน การถอดองค์ความรู ้ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงวิธีการสร้างเครื อข่ายการทางาน กศน .ทีป่ ระสบ
ผลสาเร็ จ ซึ่งสถานศึกษา กศน.จะต้องดาเนิ นการจัดการศึกษาร่ วมกับภาคีเครื อข่าย ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั
พ.ศ.2551
ย
และตามนโยบายสานักงาน กศน.
ข้อ 7 ทีก่ าหนดให้หน่ วยงานและสถานศึกษา กศน.ประสานงานและสร้างความร่ วมมื อกับภาคี
เครื อข่ายทุกระดับ ทุกประเภท ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
ร่ วมดาเนิ นงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระบวนการถอดองค์ความรู ้ดงั กล่าวข้างต้น เป็ นการจัดการความรู ้ จากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เรื่ องการสร้างเครื อข่ายของผูป้ ฏิบตั ิจริ ง ทีม่ ี ลกั ษณะของการเปิ ดกว้าง รับฟั งสภาพปัญหา
ชื่นชมยินดีกบั การดาเนิ นงานการสร้างเครื อข่ายทีป่ ระสบผลสาเร็ จ ทาให้ผถู ้ อดองค์ความรู ้
สามารถสรุ ป วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายได้ ซึ่ง
ถือเป็ นศาสตร์ ใหม่ในการทางาน ของ กศน. ทีใ่ ช้การจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน
พัฒนางาน กศน.ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ทางคณะผูถ้ อดองค์ความรู ้ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานักงาน กศน . และ
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่ องสิ รินธร ขอขอบคุณผูร้ ่ วมถอดองค์ความรู ้ ทมี่ ี ส่วนสาคัญในการ
สร้างความรู้ ใหม่ในการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายของหน่ วยงาน กศน. ทีเ่ กิดจากการปฏิ บตั ิจริ ง
ความรู้ทไี่ ด้นาไปสู่ปัญญาและนวัตกรรมใหม่ในการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายของ กศน .

คณะทางานการจัดการความรู ้
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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สารบัญ
หน้ า
บทนา
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
 นโยบายและจุดเน้นการดาเนิ นงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2552
 การสร้างเครื อข่ายการทางานการศึกษานอกโรงเรี ยน
 องค์ประกอบในการทางานแบบเครื อข่าย
 ขั้นตอนของกระบวนการสร้างเครื อข่ายการทางาน
วิธีการถอดองค์ความรู้และสั งเคราะห์ ความรู้
ผลการถอดองค์ความรู้ และสั งเคราะห์ องค์ความรู้
 วิธีการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
 ปัญหาอุปสรรคในการสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน.
 การพัฒนาศั กยภาพการทางาน กศน.ร่ วมกับเครือข่ าย
ข้ อสรุปจากการถอดองค์ความรู้ การสร้ างเครือข่ ายการทางาน กศน .
บรรณานุ กรม
รายชื่อคณะทางานฝ่ ายถอดองค์ความรู้ และสั งเคราะห์ องค์ความรู้
รายชื่อผู้ร่วมถอดองค์ความรู้
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