
การทาํงานเครอืขา่ย 
สรา้งพลงัขบัเคลือ่น 

“โรงเรยีนปลอดบหุรี”่ 
 

.. 

กรณีศกึษา : 
เครอืขา่ยครเูพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรี ่จงัหวดัขอนแกน่ 

 



  สิง่ทีจ่ะไดรู้ ้
 
 

 - องคป์ระกอบของเครอืขา่ย 
 

 - แนวทางการทาํงานแบบเครอืขา่ย 
 

 - ตวัอยา่งการทาํงานเป็นเครอืขา่ย 
    : เครอืขา่ยครเูพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรี ่
       จงัหวดัขอนแกน่ 



“เครอืขา่ย” 
เป็นรปูแบบความสมัพันธท์างสงัคม 
ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้กดิการปฏสิมัพันธ ์ 

เพือ่แลกเปลีย่น และ รว่มกนัทาํงาน  
อยา่งมฐีานะเทา่เทยีมกนั  

ภายใตค้วามเคารพสทิธ ิเชือ่ถอื 
และเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั 

 



องคป์ระกอบของเครอืขา่ย 



1. สมคัรใจเป็นเครอืขา่ย 
 
- ไมไ่ดเ้กดิจากการบงัคบัหรอืคําสัง่

ของผูบ้งัคบับญัชา 
- เป็นไดท้ัง้ระดบับคุคลและหน่วยงาน 
- มคีวามพรอ้มทัง้เวลาและความคดิ 
 

 
 

 



2. รบัรูม้มุมองรว่มกนั  
 
เชน่ 
- แนวทางการแกปั้ญหาการสบูบหุรี ่
    ของนักเรยีนวธิอีะไรบา้งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ู

และบคุลากร จะชว่ยป้องกนัการสบูบหุรี่
ของนักเรยีนไดอ้ยา่งไร 

 



3. มวีสิยัทศันร์ว่มกนั 
 
เชน่ 
- ในอกี 1 ปี ขา้งหนา้ เครอืขา่ยของเรา

จะบรรลผุลอะไรบา้ง 
- ในอกี 2 ปีขา้งหนา้ สถานทีส่าธารณะ

ในจังหวดัของเรา อะไรบา้งทีจ่ะ
ปลอดบหุรีอ่ยา่งแทจ้รงิ 



4. มสีว่นรว่มของสมาชกิเครอืขา่ย 
 
เชน่ 
- จัดประชมุรว่มกนัวางแผน 
- แบง่บทบาทหนา้ทีใ่นแตล่ะกจิกรรม 



5. ปฏสิมัพนัธเ์ชงิแลกเปลีย่น 
    ซึง่กนัและกนั 
 
เชน่  
- สรปุและประเมนิผลกจิกรรมทีผ่า่นมา 
- ทบทวนเพือ่พัฒนาปรับปรงุงาน 
- คน้หาตน้แบบและนําไปขยายผล 



แนวทางการทาํงานเครอืขา่ย 

1. มกีารชว่ยเหลอืกนัและกนั 
2. มกีารเสรมิสรา้งกนัและกนั 
3. มกีารแลกเปลีย่นขา่วสาร 
    หรอืความคดิเห็น 
4. มสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่ง ๆ 
5. มกีารตดิตอ่สือ่สารอยา่งตอ่เนือ่ง 

Presenter
Presentation Notes
ตระหนักถึงปัญหา/บริบทขององค์กรเครือข่าย และช่วยเหลือสนับสนุน



เครอืขา่ยครเูพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรี ่
จงัหวดัขอนแกน่ 



 

  
 
 •2551 เขา้รว่มโครงการโรงเรยีนปลอดบหุรี ่

           กบัมลูนธิริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบหุรี ่
•2552 ดาํเนนิกจิกรรมในโรงเรยีนตนเอง/ถอดบทเรยีน 
•2553 จดัต ัง้เป็นเครอืขา่ยครฯู จ.ขอนแกน่ 
•2554 ขยายผลโรงเรยีนปลอดบหุรีสู่โ่รงเรยีนตา่ง ๆ  
           ในจงัหวดัขอนแกน่ 
•2555 ขยายผลโรงเรยีนปลอดบหุรีสู่โ่รงเรยีนตา่ง ๆ  
           ในจงัหวดัมหาสารคาม       
•2556 ขยายผลโรงเรยีนปลอดบหุรีสู่โ่รงเรยีนตา่ง ๆ  
           ในจงัหวดัพษิณุโลก 

6 ปี ทีผ่า่นมา 
...เครอืขา่ยครฯู จ.ขอนแกน่ 



จดัต ัง้ศนูยป์ระสานงาน 
เครอืขา่ยครเูพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรี ่

จงัหวดัขอนแกน่ 



 

  
 
 

 

กจิกรรมทีผ่า่นมา (1/5) 
 
 

- จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพครเูพือ่โรงเรยีนปลอดบหุรี ่         
ในอําเภอตา่ง ๆ ของจังหวัดขอนแกน่ 

- จัดกจิกรรมเนือ่งในวันงดสบูบหุรีโ่ลก โดยรวมพลังเครอืขา่ย
โรงเรยีนปลอดบหุรีท่ัง้จังหวัดขอนแกน่ กวา่ 40 โรงเรยีน 



 

  
 
 

 
 

กจิกรรมทีผ่า่นมา (2/5) 

 

ขยายการดาํเนนิงานโรงเรยีนปลอดบหุรี ่
ไปยงัจงัหวดัมหาสารคาม 



 

  
 
 

 
 

กจิกรรมทีผ่า่นมา (3/5) 

 
 

ขยายการดาํเนนิงานโรงเรยีนปลอดบหุรี ่
ไปยงัจงัหวดัพษิณุโลก 



 

  
 
 

 
 

กจิกรรมทีผ่า่นมา (4/5) 

 

ตอ้นรับคณะศกึษาดงูานโรงเรยีนปลอดบหุรี ่ 
จากโรงเรยีนนาเยยีศกึษา รัชมังคลาภเิษก จ.อบุลราชธาน ี



 

  
 
 

 
 

กจิกรรมทีผ่า่นมา (5/5) 

 

ขยายผลการดําเนนิงานโรงเรยีนปลอดบหุรี ่
ในการจัดงานสาธติวชิาการ  

(นทิรรศการของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ) 



 

  
 
 • ความรู ้ประสบการณ ์การทาํงานรว่มกบั

หนว่ยงานอืน่/บคุคลอืน่  
• ทาํงานดว้ยจติอาสาปกป้องเยาวชน 
• นําความรูท้ ีเ่กดิจากการทํางานไปขยาย
ผลตอ่ เชน่ เป็นวทิยากรใหโ้รงเรยีนตา่ง ๆ 
• ไดเ้ห็นความรกั ความสามคัค ีจากเพือ่น
รว่มงาน ทีต่า่งองคก์ร ตา่งสถาบนัฯ   
 
 
 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการทาํงาน 



 

คณะทาํงานเครอืขา่ยคร ูฯ จ.ขอนแกน่ 
 

ที� ชื�อ โรงเรียน มือถือ

1 ครูกาญจนา จันทรโคตร ขอนแก่นวิทยายน 084-4185831

2 ครูวินิตย์ นาสถิตย์ นํ�าพองพัฒนศึกษา 083-3398589

3 ครูเกรียงไกร รักษาวงศ์ นํ�าพองศึกษา 086-2400385

4 ครูโกศล ราษฎร์เหนือ โนนหันวิทยายน 086-2237763

5 ครูชัชชัย โชมขุนทด บัวใหญ่พิทยาคม 081-9741495

6 ครูทัศนีย์ ศรีหาบุตร บ้านสะอาด 081-3922318

7 ครูสายหยุด ขันขวา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 081-0494218

8 ครูน่านฟ้า อินทะรังษี บ้านโนนค้อ 089-7118101

9 ครูอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช ทุ่งบ่อวิทยา 081-8738249
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