
สรุปผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
ตุลาคม  ๒๕๕๗ - กนัยายน  ๒๕๕๘   
................................................................ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ยาเสพตดิ 
๑.  การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ 

๑.๑   ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่างเดือนตุลาคม 
 ๒๕๕๗ -  กนัยายน  ๒๕๕๘  สัปดาห์ละ ๑ ตอนๆ ละ ๖๐ นาที ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ 
 ช่อง NBT ทุกวนัเสาร์  เวลา  ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.   

๑.๒  ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY on radio ระหว่างเดือน
 ตุลาคม ๒๕๕๗  -  กันยายน  ๒๕๕๘  สัปดาห์ละ ๒ ตอนๆ ละ  ๖๐ นาที  ทางสถานีวิทยุ 
 FM  ๑๐๕  MHz.  ทุกวนัเสาร์และอาทติย์  เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   
 ๑.๓  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานโครงการฯ 

  ๑.๓.๑ รายการ “ Health Me ” ระหว่างเดอืน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มนีาคม ๒๕๕๘ 
   ทุกวนัพธุ  เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๕ น.  ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ฯ ช่อง ๕ 

  ๑.๓.๒ รายการ แฮปป้ีโซไซตี ้ “สู่แสงสว่างด้วยพระเมตตา” ระหว่างเดอืนเมษายน 
   - กนัยายน  ๒๕๕๘ ทุกวนัพฤหัสบด ีเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   
                         ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ฯ ช่อง ๕ 

                   ๑.๓.๓ ถ่ายทอดเทปบันทกึการแข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
   THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๑๕  วนัที ่ ๔  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ 
   เวลา ๑๐.๐๕ - ๑๑.๐๐ น.  ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ฯ ช่อง  NBT                                      

๑.๓.๔ ทางส่ือหนงัสือพมิพ์ระหว่างเดอืนตุลาคม  ๒๕๕๗ - กนัยายน  ๒๕๕๘ 
 ๑.๔   เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานโครงการฯ ในรูปแบบนิทรรศการ  จ านวน  ๓  คร้ัง  ดงันี ้

๑.๔.๑ งาน“เกษตรแฟร์” ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๗ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๘  ณ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๒  งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘  ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา           
แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 



 

๑.๔.๓   งาน “โครงการหลวง” ประจ าปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์   กรุงเทพมหานคร 

๒. การรณรงค์โดยการจดักจิกรรม 
๒.๑   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมติดตามผลการ

 ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
 ONE  ในจงัหวดัภูมภิาคและเขตกรุงเทพมหานคร          

 ๒.๑.๑  ในจงัหวดัภูมภิาค  ๑๘  จงัหวดั  ได้แก่ 
 ๑๔  พฤศจกิายน   ๒๕๕๗ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  โรงเรียนเมอืงพญาแลวทิยา    

     อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ จงัหวดัชัยภูม ิ
 ๒๕  พฤศจกิายน  ๒๕๕๗ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
      ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
      ONE  ณ  โรงเรียนมุกดาหาร 
      อ าเภอเมอืงมุกดาหาร  จงัหวดัมุกดาหาร 
  ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๕๗ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  มหาวทิยาลยัเจ้าพระยา 
     อ าเภอเมอืงนครสวรรค์  จงัหวดันครสวรรค์ 

  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  โรงเรียนบ้านท่ามหิร า 

      อ าเภอเมอืงพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ 
 ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  วทิยาลยัเทคนิคตาก 

     อ าเภอเมอืงตาก  จงัหวดัตาก 
 
 



 

 ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER  

     ONE  ณ  โรงเรียนเถินวทิยา   
     อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง 

 ๗  มกราคม  ๒๕๕๘  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

    ONE  ณ  มหาวทิยาลยัราชภัฎอดุรธานี 
       อ าเภอเมอืงอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี 
๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  

     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   
        ONE  ณ  โรงเรียนพนมวทิยาคม  

          อ าเภอเมอืงนครพนม  จงัหวดันครพนม 
 ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมวิทิยาคม  
          อ าเภอบางมูลนาก  จงัหวดัพจิติร 

 ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
ชัยนาท  อ าเภอเมอืงชัยนาท  จงัหวดัชัยนาท 

 ๑๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกลู 
          อ าเภอเมอืงกระบี่  จงัหวดักระบี ่

 ๑๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  โรงเรียนประจวบวทิยาลยั  และ 
วทิยาลยัเทคนิคประจวบครีีขนัธ์เขต ๒  
(ฝ่ังพาณชิยการ)  อ าเภอเมอืงประจวบครีีขนัธ์   
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
 



 

 ๒๕  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  โรงเรียนกนัตงัพทิยากร 
          อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง 

 ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนเขาสมงิวทิยาคม   

   อ าเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด 
  ๑๗  มถุินายน  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  และ
มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์          
อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลยั   

     อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 
 ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนก าแพงแสนวทิยา 

     อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 
 ๑๘  กนัยายน  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ วทิยาลยัเทคนิคนครนายก   

  อ าเภอเมอืงนครนายก  จงัหวดันครนายก  
  ๒.๑.๒  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ๕  เขต  ได้แก่ 

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนการเคหะท่าทราย   
เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 



 

๒๕  มถุินายน  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษณิา
บริหารธุรกจิ  เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 

๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  วิทยาลยัเทคโนโลยจีรัลสนิทวงศ์ 
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

๑  กนัยายน  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ณ โรงเรียนไตรมติรวทิยาลยั  
 เขตสัมพนัธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 

๑๖  กนัยายน  ๒๕๕๘ เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ โรงเรียนวดันิมมานรด ี  
เขตภาษเีจริญ  กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ ๑. จงัหวดัภูมภิาคทีอ่งค์ประธานเสดจ็เยีย่มนับแต่เร่ิมโครงการฯ  
  ถึงเดอืนกนัยายน  ๒๕๕๘  รวมทั้งส้ิน  ๗๕  จงัหวดั   
  ขาดจงัหวดัปัตตานี   
 ๒.  เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีอ่งค์ประธานเสดจ็เยีย่มนับแต่เร่ิม 
  โครงการฯ  ถึงเดอืนกนัยายน  ๒๕๕๘  รวมทั้งส้ิน  ๓๘  เขต 

๓.  จดัการแข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP  ๒๐๑๕ 

  วตัถุประสงค์ ๑) เพือ่เปิดพืน้ทีบ่วกให้เยาวชนได้แสดงออก เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ  
   นอกห้องเรียนให้กบัเยาวชน 

   ๒) ส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้มา สานฝัน แสดงพลงั ในรูปแบบการเต้น
  ๓)   เสริมสร้างพลงัความคดิสร้างสรรค์ ความสามคัค ีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท  

   ในกลุ่มเยาวชน 

 รูปแบบกจิกรรม  

๑) การรวมกลุ่มของเยาวชนร่วมฝึกฝนในพืน้ที ่ 



 

๒) การคดัเลอืกจากจงัหวดัเข้าแข่งขนัระดบัภาค 

๓) การผ่านเข้ารอบระดบัประเทศ 

๔) การเข้าค่ายตามหลกัสูตรทีโ่ครงการ TO BE NUMBER ONE ก าหนด 

๕) การเข้าร่วมแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ ทีต้่องแสดงโชว์ต่อหน้าพระพกัตร์   

และเข้ารับพระราชทานรางวลัจากองค์ประธาน 

 การด าเนินการ  
  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  -  แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
      แกรนด์พระราม  ๙  กรุงเทพมหานคร 
  ๑ - ๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคใต้ ณ ศูนย์การค้า 
      จงัซีลอน จงัหวดัภูเกต็ 
  ๘ - ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ - แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
        ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   
      จงัหวดันครราชสีมา 
  ๑๕ - ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบักรุงเทพมหานครและ 
      ปริมณฑล  ณ  ศูนย์การค้าซีคอนบางแค   
      กรุงเทพมหานคร 
  ๒๒ - ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ - แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้า
              กาดสวนแก้ว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ๒๙ - ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ -  แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคกลางและ  
      ภาคตะวันออก  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  
      พทัยาบีช จงัหวดัชลบุรี 
  ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ -  จดัค่าย TO BE NUMBER ONE  ส าหรับทมี 
      ทีช่นะระดบัภาค  ณ  วงัรี รีสอร์ท  จงัหวดันครนายก                 
  ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘  -  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
      พรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานและพระราชทาน
      รางวลัแก่ทมีชนะเลศิระดับประเทศ  ณ ศูนย์การค้า
      เดอะมอลล์บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
 



 

๔.  จัดการแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) ประจ าปี ๒๕๕๘   

 วตัถุประสงค์   ๑) เพือ่สร้างเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE  ทีเ่ป็นทั้งคนเก่งและ 
   คนดขีองสังคม 

   ๒)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เห็นแบบอย่างการเป็น 
                                       สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี

  ๓)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เกดิแรงบันดาลใจที่จะ
เอาแบบอย่างเยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE 

   ๔)   เพือ่สร้างกระแสให้เกดิสังคม TO BE NUMBER ONE เยาวชนคนเก่ง 
                                   และคนด ี

 รูปแบบกจิกรรม   

  ๑)  คดัเลอืกเยาวชน  ตามคุณสมบัตทิีก่ าหนดในระดบัจงัหวดัและระดบัภาค 
  ๒)  น าเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนา  ทั้งด้านความรู้ 

ทักษะทางวิชาการ   ความสามารถพิเศษ  และทักษะทางอารมณ์  สังคม  
จากวทิยากรทีม่ช่ืีอเสียง 

         ๓)  น าเสนอพฒันาการ และความสามารถของเยาวชนเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์  

 การด าเนินการ     
  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘    -  แถลงข่าวการจดัการประกวด  ณ  แกรนด์ฮอลล์  ช้ัน  ๑
      ศูนย์การค้าสยามดสิคฟัเวอร่ี  กรุงเทพมหานคร 
  ๑๔  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  -  แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้า
      เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ๒๑  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  -  แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
        ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   
      จงัหวดันครราชสีมา 
  ๒๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  -  แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ณ ศูนย์การค้า
      จงัซีลอน  จงัหวดัภูเกต็  



 

  ๑๔  มนีาคม  ๒๕๕๘  - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคกลางและ  
      ภาคตะวันออก  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  
      พทัยา บีช  จงัหวดัชลบุรี 
  ๒๑  มนีาคม  ๒๕๕๘  - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบักรุงเทพมหานคร    
        ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  จงัหวดัปทุมธานี  
  ๒๘  มนีาคม  ๒๕๕๘  -  แถลงข่าวเปิดตวัผู้เข้าประกวดเข้าบ้าน TO BE  
      NUMBER ONE HOME  ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท 
      จงัหวดัปทุมธานี 
  ๒๙  มนีาคม  -  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ผู้เข้าประกวดเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
      (เข้าบ้าน) ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จงัหวดัปทุมธานี  
   ๔  เมษายน  ๒๕๕๘  - การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ คร้ังที ่๑    
                    ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๘  - การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดับประเทศ คร้ังที่ ๒  
         ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘  - การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ คร้ังที ่๓   
                         ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

   ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๘  - การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ คร้ังที ่๔   
                     ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
         ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
         พรรณวดี  เสด็จพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ  
         ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

๕. ผลติและเผยแพร่ส่ือต่างๆ  
 ๕.๑   เขม็สัญลกัษณ์โครงการ   
 ๕.๒ นิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายไตรมาส 

๖.   จดัประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  ๒๕๕๘  
 ๖.๑    รอบที ่๑ ระดบัภาค เพือ่คดัเลอืกจงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ดเีด่น 
  ระดบัภาค ดงันี ้



 

 ๖.๑.๑ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในวนัที ่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘   ณ  โรงแรมพูลแมน  
ขอนแก่น  ราชา  ออคดิ  จงัหวดัขอนแก่น   

  - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม  ๑๐  จงัหวดั   ได้รับคดัเลอืก 
                                         ดเีด่นระดบัภาค  ๕  จงัหวดั  
  -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
   *  ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานเข้าร่วม  ๓๖  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค 
                                                             ๗  แห่ง  
  * ระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเข้าร่วม ๑๓ แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค

  ๓ แห่ง 
  -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
                                        เข้าร่วม ๒๘ แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค ๕  แห่ง 
  -  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  
                เข้าร่วม  ๑๙  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  ๖  แห่ง 

 - จังหวัด  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  สถานศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   ชุมชนภูมิภาค   และสถานประกอบการ  เข้าร่วม
แสดงผลงานเพือ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ๓๘ แห่ง   

 ๖.๑.๒ ภาคเหนือ  ในวนัที ่ ๓  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมดเิอม็เพรส    
  จงัหวดัเชียงใหม่ 

- จงัหวดั TO BE NUMBER ONE   
     เข้าร่วม  ๑๐  จงัหวดั  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  ๔  จงัหวดั 
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานเข้าร่วม  ๑๙  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค
  ๖  แห่ง 
 * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาเข้าร่วม  ๙  แห่ง ได้รับคดัเลอืกดเีด่น 
  ระดบัภาค  ๓  แห่ง 
-    ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
     เข้าร่วม  ๑๗  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  ๓  แห่ง 
- ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ 
     เข้าร่วม  ๑๘  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  ๖  แห่ง 



 

              -   จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษาระดบั 
   อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค  และสถานประกอบการ  เข้าร่วม 
   น าเสนอผลงานเพือ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ๒๖  แห่ง 

 ๖.๑.๓ ภาคใต้  ในวนัที ่ ๖  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  
  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
  - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  
       เข้าร่วม  ๘  จงัหวดั    ได้รับคดัเลอืกดเีด่น   ระดบัภาค  ๔  จงัหวดั  
  -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
   * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานเข้าร่วม  ๑๖  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  

   ๗  แห่ง     
  * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาเข้าร่วม ๘ แห่ง ได้รับคดัเลอืกดเีด่น 
   ระดบัภาค ๓  แห่ง 

  -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
   เข้าร่วม  ๑๑  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  ๔ แห่ง 
  -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
       เข้าร่วม  ๑๑  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค ๖ แห่ง 

  -   จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษาระดบั 
   อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค  และสถานประกอบการ  เข้าร่วม 

   น าเสนอผลงานเพือ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ๒๕  แห่ง   
  ๖.๑.๔ ภาคกลางและภาคตะวนัออก  ในวนัที ่ ๒  มนีาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรม 
   แอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้จอมเทยีน พทัยา  จงัหวดัชลบุรี 
  - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  
   เข้าร่วม  ๑๓  จงัหวดั  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค ๕ จงัหวดั  
  -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
   * ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเข้าร่วม  ๓๔ แห่ง  ได้รับคัดเลือกดีเด่นระดับภาค

   ๗  แห่ง  
   * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาเข้าร่วม ๑๐ แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  

   ๒  แห่ง 



 

  -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค    
  เข้าร่วม  ๒๕  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  ๔  แห่ง 

  -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
                เข้าร่วม  ๒๙ แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  ๗  แห่ง 

             -  จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษาระดบั 
    อาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค  และสถานประกอบการ  เข้าร่วม 

   น าเสนอผลงานเพือ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ๕๒  แห่ง   
 ๖.๑.๕  กรุงเทพมหานคร  ในวนัที ่๕ - ๖ มนีาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมดเิอมเมอรัลด์  
                       เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  
                  -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
               เข้าร่วม  ๔๒  ชุมชน ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบักรุงเทพมหานคร  ๑๐  ชุมชน  
           -  ชุมชนเข้าร่วมน าเสนอผลงานเพือ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ๙  ชุมชน    

 ๖.๒  รอบที่ ๒  ลงพืน้ที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของจังหวัด และชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ทีไ่ด้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค และผ่านเกณฑ์รักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบ  รวม  ๒๕๗  แห่ง 

 ๖.๓   รอบที่ ๓  ตัดสินระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE  
ประจ าปี  ๒๕๕๘    

ผลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

  ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE  
  -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ ๒    
  ได้แก่  จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัภูเกต็  จงัหวดัยโสธร     
  -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร ปีที ่๒    
                                           ได้แก่  จงัหวดัสระบุรี  จงัหวดัหนองบัวล าภู 
     -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร ปีที ่๑     
        ได้แก่ จงัหวดัพงังา  จงัหวดัอบุลราชธานี  
        -  ต้นแบบระดบัทอง  
         ได้แก่  จงัหวดัเชียงใหม่  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จงัหวดัชลบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
 
 



 

  -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง ปีที ่๑      
           ได้แก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์  จงัหวดัร้อยเอด็  จงัหวดัสมุทรปราการ   
    จงัหวดัสระแก้ว  จงัหวดัอ านาจเจริญ 
       -   ต้นแบบระดบัเงนิ  
         ได้แก่  จงัหวดัเชียงราย  จงัหวดันราธิวาส  จงัหวดัระยอง  จงัหวดัอตุรดติถ์   
       -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิปีที่ ๒  
                             ได้แก่  จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัหนองคาย  จงัหวดันครราชสีมา   
     จงัหวดัเพชรบุรี 
       -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่๑ 
            ได้แก่  จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์  จงัหวดัยะลา  จงัหวดัสุโขทยั   
     จงัหวดัอดุรธานี 

      -  ดเีด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘  
     ได้แก่ จงัหวดัล าปาง  รางวลัชนะเลศิ           
                   จงัหวดัสตูล  รางวลัรองชนะเลศิ    
                   จงัหวดัมุกดาหาร   รางวลัที ่๓ 

                     จงัหวดันครสวรรค์       รางวลัที ่๔ 
                   จงัหวดัสมุทรสาคร รางวลัที ่๕ 

   ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   -    ต้นแบบระดบัเพชร   
   ได้แก่    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จงัหวดัราชบุรี 

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ ๒  
   ได้แก่  โรงเรียนวดัจนัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)  จงัหวดัเพชรบุรี   
             โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร  จงัหวดัหนองบัวล าภู 

             -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ ๑   

    ได้แก่   โรงเรียนอตุรดติถ์  จงัหวดัอตุรดติถ์   

   โรงเรียนลาซาลจนัทบุรี (มารดาพทิกัษ์) จงัหวดัจนัทบุรี   

   โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยันครศรีธรรมราช   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   โรงเรียนปทุมวไิล   จงัหวดัปทุมธานี   



 

             โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จงัหวดัล าพูน   
   โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวทิยา จงัหวดั พงังา   

   -   ต้นแบบระดบัทอง   
           ได้แก่    โรงเรียนขามแก่นนคร  จงัหวดัขอนแก่น 
         โรงเรียนเซนต์ปอลล์   คอนแวนต์  จงัหวดัชลบุรี    
               โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
                    โรงเรียนค าแสนวทิยาสรรค์  จงัหวดัหนองบัวล าภู 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ ๑   
        ได้แก่   โรงเรียนนราสิกขาลยั  จงัหวดันราธิวาส   
                    โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  จงัหวดัปทุมธานี 
       โรงเรียนปทุมพทิยาคม  จงัหวดัอบุลราชธานี 

          -  ต้นแบบระดบัเงนิ   
  ได้แก่   โรงเรียนหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์   
  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  จงัหวดันนทบุรี      
  โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็  

         โรงเรียนท่าเกษมพทิยา  จงัหวดัสระแก้ว  
  โรงเรียนมธัยมศรีส าเภาลูน จงัหวดัสุรินทร์ 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๒ 
   ได้แก่   โรงเรียนศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี   
    โรงเรียนมธัยมเทศบาล  ๖  นครอดุรธานี   จงัหวดัอดุรธานี   
   โรงเรียนกนัตงัพทิยากร จงัหวดัตรัง  
   โรงเรียนอตุรดติถ์ดรุณ ีจงัหวดัอตุรดติถ์  
   โรงเรียนบ้านสวน  (จัน่อนุสรณ์)  จงัหวดัชลบุรี   
   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   
   โรงเรียนกระทุ่มแบน “วเิศษสมุทคุณ”  จงัหวดัสมุทรสาคร 
   - รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่ ๑   
   ได้แก่   โรงเรียนดรุณศาสน์วทิยา  จงัหวดัปัตตานี 
   โรงเรียนมธัยมวดัดอนตูม  จงัหวดัราชบุรี 
   โรงเรียนเถินวทิยา  จงัหวดัล าปาง 



 

  -  ดเีด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
   ได้แก่   โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม  จงัหวดันนทบุรี รางวลัชนะเลศิ 

 โรงเรียนสวนพระยาวทิยา  จงัหวดันราธิวาส รางวลัรองชนะเลศิ   
 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพทิยาสรรพ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ รางวลัที ่๓    
 โรงเรียนเรืองวทิย์พทิยาคม  จงัหวดัก าแพงเพชร รางวลัที ่๔    
 โรงเรียนเลงินกทา  จงัหวดัยโสธร   รางวลัที ่๕    

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา    

               -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ ๒ 
  ได้แก่  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 
  -    ต้นแบบระดบัเงนิ   
  ได้แก่  วทิยาลยัเทคนิคพงังา  จงัหวดัพงังา   
  วทิยาลยัเทคนิคยโสธร  จงัหวดัยโสธร 
  มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๒ 
  ได้แก่  มหาวทิยาลยัเจ้าพระยา  จงัหวดันครสวรรค์  
  วทิยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา  จงัหวดัยะลา   
  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวฒัน์-ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
  วทิยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ  จงัหวดัอ านาจเจริญ 
      -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๑ 
  ได้แก่ วทิยาลยัเทคนิคชัยภูม ิ จงัหวดัชัยภูม ิ  
  วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
  วทิยาลยัเทคนิคอตุรดติถ์  จงัหวดัอตุรดติถ์ 

     -   ดเีด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
   ได้แก่ มหาวทิยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี   จงัหวดัอบุลราชธานี  รางวลัชนะเลศิ

  มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง    จงัหวดัล าปาง รางวลัรองชนะเลศิ    
 วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุรดติถ์  จงัหวดัอตุรดติถ์ รางวลัที ่๓    
 วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี   จงัหวดัจนัทบุรี รางวลัที ่๔    
 วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร   จงัหวดัตรัง รางวลัที ่๕    
 
 



 

  ประเภทชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมภิาค   

       -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ ๒   
   ได้แก่    ชุมชนต าบลวดัแก้ว  จงัหวดัราชบุรี  
   ชุมชนบ้านลพิอนเขาล้าน  จงัหวดัภูเกต็ 

   ชุมชนศรีดอนชัย  จงัหวดัเชียงราย  

   ชุมชนต าบลบ้านหม้อ  จงัหวดัลพบุรี 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ ๑   
   ได้แก่    ชุมชนบ้านเปลาะปลอ  จงัหวดันครราชสีมา   
   ชุมชนบ้านกดุเต่า  จงัหวดัหนองบัวล าภู 
   -  ต้นแบบระดบัทอง   
   ได้แก่   ชุมชนบางมรา - ตอตั้ง  จงัหวดัพงังา  
             ชุมชนบ้านหนองแก   จงัหวดัหนองบัวล าภู 
   -  มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ ๑  
    ได้แก่   ชุมชนบ้านคลองหกวา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
     ชุมชนเทศบาลต าบลมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี     
     ชุมชนบ้านหนองตะไก้    จงัหวดันครราชสีมา   
                     ชุมชนบ้านแคนน้อย  จงัหวดัยโสธร 

       -   ต้นแบบระดบัเงนิ   
   ได้แก่   ชุมชนบ้านดงกลาง  จงัหวดัขอนแก่น   
   ชุมชนบ้านไผ่งาม  จงัหวดัสระแก้ว    
   ชุมชนต าบลน า้อ่าง  จงัหวดัอตุรดติถ์ 
     -    รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๒  
    ได้แก่   ชุมชนบ้านคลองท่อมใต้  จงัหวดักระบี่  
     ชุมชนบ้านป่าลนั  จงัหวดัเชียงราย 
      -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๑   
    ได้แก่  ชุมชนบ้านสว่าง  จงัหวดัขอนแก่น  
     ชุมชนผดุงมาตร  จงัหวดันราธิวาส 
   ชุมชนบ้านบ้านนายม  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 



 

           -   ดเีด่นประจ าปี  ๒๕๕๘  
             ได้แก่ ชุมชนมหาชัย  จงัหวดัก าแพงเพชร  รางวลัชนะเลศิ  

 ชุมชนบ้านหนองไทร  จงัหวดัชลบุรี  รางวลัรองชนะเลศิ    
 ชุมชนบ้านโคกล่าม   จงัหวดัหนองบัวล าภู  รางวลัที ่๓    
 ชุมชนลโุบะบือซา   จงัหวดันราธิวาส  รางวลัที ่๔    

     ชุมชนเกษตรพฒันา   จงัหวดัสมุทรสาคร  รางวลัที ่๕     

  ประเภทชมรม TO BE  NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ   
   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ ๑ 

     ได้แก่    บริษทั  ซูมโิตโม  อเีลค็ตริก  ไวร่ิง  ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  จงัหวดัระยอง 
   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ ๒ 

   ได้แก่   บริษทั แป้งมนัเอีย่มเฮงอตุสาหกรรม  จ ากดั  จงัหวดันครราชสีมา   
           -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ ๑ 
   ได้แก่  บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า 
    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดัขอนแก่น   
                                บริษทั ฟินิคซ พลพั แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัขอนแก่น    
    บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) สาขาโคราช จงัหวดันครราชสีมา    
    บริษทั พ.ีเจ. ๓๗ พาราวู้ด จ ากดั   จงัหวดัยะลา   
                               บริษทั ซาบีน่า  จ ากดั  (มหาชน)  จงัหวดัยโสธร   
    บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้า  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
   -  ต้นแบบระดบัทอง   
   ได้แก่   บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้า CDC๑ บางบัวทอง   
   จงัหวดันนทบุรี    
   บริษทั สหเรือง จ ากดั  จงัหวดัมุกดาหาร  
   บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)  จงัหวดัสมุทรปราการ 
   - รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ ๑   
  ได้แก่   บริษทั พานาโซนิค แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  สาขาขอนแก่น   
  จงัหวดัขอนแก่น  
  บริษทั แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคลิ เซ็นเตอร์ จ ากดั  จงัหวดัราชบุรี 
   บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จ ากดั  โรงงานบางปู  จงัหวดัสมุทรปราการ  



 

  บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  อ าเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  -  ต้นแบบระดบัเงนิ   
   ได้แก่   บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จ ากดั โรงงานบางชัน  กรุงเทพมหานคร   
   บริษทั ทบีีเคเค (ประเทศไทย) จ ากดั  จงัหวดัชลบุรี 
     บริษทั ท้อปเทร็นด์  แมนูแฟคเจอร่ิง  จ ากดั  จงัหวดัชลบุรี   
                    บริษทั เอน็ไวรอนเมน็ท์พลัพ์  แอนด์  เปเปอร์  จ ากดั  จงัหวดันครสวรรค์ 
   บริษทั ฟูจคูิระ  อเิลก็ทรอนิกส์  (ประเทศไทย)  จ ากดั  จงัหวดัปราจนีบุรี 
  บริษทั โคห์เลอร์  (ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน)  จงัหวดัสระบุรี 
   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๒   
  ได้แก่    บริษทั แก่นขวญั จ ากดั  จงัหวดัขอนแก่น   
  บริษทั ซอยส์  มนิิสโตร์  จ ากดั  จงัหวดัเชียงใหม่     
  บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่  
  จงัหวดัเชียงใหม่    
  บริษทั บางกอกแลป็  แอนด์  คอสเมตคิ  จ ากดั  จงัหวดัราชบุรี   
  บริษทั น า้ตาลและอ้อยตะวนัออก จ ากดั  จงัหวดัสระแก้ว 
   บริษทั ศรีพงษ์กรุ๊ปมาร์เกต็ติง้  จ ากดั  จงัหวดัอตุรดติถ์  
   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๑  

 ได้แก่   บริษทั ซีพ ีออลล์จ ากดั (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมติร 
   กรุงเทพมหานคร  
                                     บริษทั ซีพ ี ออลล์  จ ากดั  (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC สุวรรณภูม ิ
   กรุงเทพมหานคร   
                                     บริษทั ซาบีน่า  จ ากดั  (มหาชน)  จงัหวดัชัยนาท 
     บริษทั พเีอม็เค ไดมอนด์ กลาส จ ากดั  จงัหวดัราชบุรี   
    บริษทั ผลติภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากดั (มหาชน)  จงัหวดัตรัง  
    บริษทั นันยางการ์เม้นท์ จ ากดั  จงัหวดันครสวรรค์   
    โรงแรมรอยลั  ภูเกต็  ซิตี ้ จงัหวดัภูเกต็   
    บริษทั กจิตรงยามาฮ่าอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี 
    -  ดเีด่น ประจ าปี  ๒๕๕๘  ประกอบด้วย 
     ได้แก่   บริษทั  น า้ตาลวงัขนาย  จ ากดั   จงัหวดัมหาสารคาม    รางวลัชนะเลศิ 
                 บริษทั  ซีพ ีออลล์  จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC ส าโรง   

  จงัหวดัสมุทรปราการ                                                   รางวลัรองชนะเลศิ    



 

  บริษทั  ซีพ ีออลล์  จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC๕ สุวรรณภูม ิ  
 (เขตลาดกระบัง)   กรุงเทพมหานคร  รางวลัที ่๓    
     บริษทั  นันยางการ์เม้นท์  จ ากดั  สาขาพจิติร  จงัหวดัพจิติร   รางวลัที ่๔    

        บริษทั  บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์  จ ากดั (มหาชน)  
   สาขาตรัง  จงัหวดัตรัง รางวลัที ่๕     

 ประเภทชมรม TO BE  NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร   
       -    ต้นแบบระดบัเงนิ   
   ได้แก่   ชุมชนฟ้ืนนครร่มเกล้าระยะ  ๔  โซน  ๑๐  ส านักงานเขตลาดกระบัง  
   ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง  ๓๒๔  ส านักงานเขตหลกัส่ี 

             -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที่  ๒ 
   ได้แก่   ชุมชนแผ่นดนิทองวดัล าพะอง   ส านักงานเขตหนองจอก  
            -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ ๑ 
  ได้แก่   ชุมชนอลักุ๊บรอ  ส านักงานเขตสวนหลวง 
   -  ดเีด่น ประจ าปี  ๒๕๕๘  ประกอบด้วย  
    ชุมชนแก้วสวสัดิ์-ใจบุญ   ส านักงานเขตมนีบุรี รางวลัชนะเลศิ 

 ชุมชนรุ่งสว่างวลิเลจ  ส านักงานเขตบางเขน รางวลัรองชนะเลศิ    
                          ชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่   ส านักงานเขตประเวศ  รางวลัที ่๓    

             ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์   ส านักงานเขตบึงกุ่ม รางวลัที ่๔    
    ชุมชนคนรักถิ่น   ส านักงานเขตหลกัส่ี รางวลัที ่๕   

๗.   จดังานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  ๒๕๕๘   
 วตัถุประสงค์   ๑)  เพือ่กระตุ้น และพฒันาการด าเนินงานของจงัหวดัและชมรม  

    TO BE NUMBERONE  ให้เกดิความเข้มแขง็ และต่อเนื่อง   
   ๒) เปิดโอกาสการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานด้านการ 

    ป้องกนัปัญหายาเสพตดิในกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายทัง่ประเทศ  
   ๓)  สร้างกระแสที่เอือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง

    โครงการเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ 
รูปแบบกจิกรรม 

๑) การน าเสนอผลงานและจดันิทรรศการแสดงผลงานของจงัหวดั TO BE  
 NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE  



 

๒) การแสดงความสามารถของสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทัว่ประเทศ 
๓) การเรียนรู้และฝึกทกัษะกจิกรรมสร้างสุข/ สร้างสรรค์     
๔) การสาธิต และฝึกปฏิบัตกิารพฒันา EQ  
๕) พธิีการรับเสดจ็ฯ และพระราชทานรางวลั 

การด าเนินการ   
   ระหว่างวนัที ่๑๔ - ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  Hall ๙  ศูนย์การประชุม  IMPACT 
 Forum  เมอืงทองธานี  จงัหวดันนทบุรี 

๘.   ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ในโครงการ     

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจ 

๑.   จดัค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง  

 วตัถุประสงค์    ๑) เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้รับการฝึกฝนทกัษะ 
   การช่วยเหลอืเพือ่นและผู้อืน่ด้วยการให้ค าปรึกษา   
   ๒)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้การพฒันา 
   บุคลกิภาพส าหรับวยัรุ่น 
   ๓) เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ได้เข้าร่วมกจิกรรม 
    การพฒันา EQ  เพือ่เสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางด้านจติใจ 
   ๔)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เรียนรู้และแลกเปลีย่น 
   ประสบการณ์กบัเพือ่นสมาชิก 
          ๕)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มโีอกาสเข้าถึงกจิกรรม 
                                  ทีท่ าแล้วตนเองและผู้อืน่เกดิความสุข  ท าให้เกดิความมัน่ใจ  กล้าคดิ   
   กล้าท า  และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

   รูปแบบกจิกรรม 

   แบ่งกจิกรรมเป็น ๓  กลุ่ม  ได้แก่  
๑) กลุ่มกจิกรรม  “ ต้องเรียนรู้”  ได้แก่  การฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น  

และเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  เพื่อให้พวกเรามีความรู้ 
ความสามารถกลบัไปเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  และเป็นผู้น าจัดกจิกรรมพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์  ให้กบัเพือ่นๆในพืน้ที ่     



 

๒) กลุ่มกจิกรรม “ควรเรียนรู้”  ได้แก่ การพฒันาบุคลกิภาพ  มารยาททางสังคม   
การพฒันาด้านภาษา ต่างประเทศ    

๓) กลุ่มกิจกรรม  “น่าเรียนรู้”  ได้แก่  การพฒันาความสามารถในกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่ตนเองสนใจ  เช่น  ด้านการแสดง  การเต้น  การร้องเพลง  
ศิลปะ  ดนตรี  กฬีา   

   การด าเนินงาน 
 รุ่นที ่๑๔   ระหว่าง วนัที ่ ๑๒ - ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๗  จ านวน  ๔๐๐  คน   
 รุ่นที ่๑๕  ระหว่างวนัที ่ ๒๒ - ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๘  จ านวน  ๔๐๔  คน   

๒. ด าเนินกจิกรรมในศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND 
 CORNER)  ในห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร  ๔  แห่ง  ได้แก่     
 -   ศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์     
 -   ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต     
 -   ศูนย์ซีคอนสแควร์ 
 -   ศูนย์เดอะมอลล์  บางแค 

 และมผู้ีมาใช้บริการในปี  ๒๕๕๘ รวมทั้งส้ิน ๗๐,๓๒๕  คน  ดงันี ้
-   ศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์        จ านวน  ๑๓,๐๙๓  คน 
-   ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต         จ านวน  ๑๔,๖๒๑  คน 
-   ศูนย์ซีคอนสแควร์          จ านวน  ๒๖,๙๕๑  คน 
-   ศูนย์เดอะมอลล์  บางแค            จ านวน  ๑๕,๖๖๐  คน 

๓. ผลติและพฒันาส่ือส าหรับอาสาสมคัร/แกนน าศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน  ๔  เร่ือง  
  ๓.๑ คู่มอืการจดักจิกรรม “ฝึกคดิแก้ปัญหาพฒันา EQ” 
  ๓.๒  คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะของเยาวชนเร่ือง “การป้องกนัและแก้ไขปัญหาเร่ือง 
            เพศ และการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ” 
  ๓.๓  คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะของเยาวชนเร่ือง “การเตรียมตวัเข้าสู่ประชาคม 
                     อาเซียน” 
        ๓.๔   คู่มอื“ประสบการณ์การท างานของแกนน าโครงการ  TO BE NUMBER ONE” 
 
 



 

๔. ผลติและพฒันาส่ือส าหรับเครือข่ายและสมาชิก  TO BE NUMBER ONE  จ านวน  ๔  เร่ือง  
  ๔.๑ หนังสือ  “รู้ทนั ยาบ้า” 
  ๔.๒ หนังสือ  “เครียด..คลายเครียด” 
  ๔.๓   หนังสือ “ความรู้เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง”  
  ๔.๔  หนังสือ เร่ือง “เส้นทางรอดปลอดยาบ้า 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การสร้างและพฒันาเครือข่าย   

๑. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม  วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗                  
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ช้ัน  ๒  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
มคีณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ  ๑๕๐  คน  

๒. จดัสัมมนาคณะกรรมการตดัสินการประกวดผลงานจงัหวดั และชมรม TO BE NUMBER ONE 
 ประจ าปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล 

จงัหวดัอดุรธานี 
๓.  จดัอบรมเร่ือง “หลกัการแนวคดิ และแก่นความรู้ TO BE NUMBER ONE ส าหรับคณะกรรมการ

ตัดสินการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE” วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ  กรมสุขภาพจติ 

๔.  สัมมนาเครือข่ายการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที ่
๑๙ - ๒๐ มนีาคม ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

  กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งส้ิน  ๕๗๕  คน ประกอบด้วย 
               -  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั 
               -  ผู้รับผดิชอบชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทัว่ประเทศจาก 
       *  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
    *  สถานศึกษาของจงัหวดั 
    *  สถานประกอบการ 
    *  ชุมชนภูมภิาค 
    *  ชุมชนกรุงเทพมหานคร 
    *  ศูนย์สุขภาพจติเขต 
 



 

๕.  ประชุมคณะอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
 ยาเสพตดิ TO BE  NUMBER ONE      
๖.   พฒันา Website เพือ่การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและติดต่อส่ือสารระหว่างเครือข่าย

และสมาชิกทัว่ประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลลพัธ์การด าเนินงานเชิงปริมาณ ณ ปี  ๒๕๕๘ (จากการส ารวจล่าสุด ณ  เดอืนกนัยายน ๒๕๕๘) 
 

 เหนือ กลาง อสีาน ใต้ 
กทม 

(ส านักอนามยั) 
รวม 

๑.  จ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE       
๑.๑ กลุ่มอายุ ๑๐ – ๒๔ ปี         

๑.๑.๑   สมาชิกในสถานศึกษา ๑,๗๔๒,๙๖๖ ๑,๘๕๗,๘๗๒ ๒,๖๒๙,๔๖๔ ๑,๐๒๗,๐๓๙ ๓๑๑,๖๙๕ ๗,๕๖๙,๐๓๖ 
๑.๑.๒   สมาชิกในสถานประกอบการ ๑๑๐,๓๕๓ ๔๘๖,๘๗๑ ๑๗๑,๒๖๔ ๒๒๐,๙๔๓ ๖,๘๑๓ ๙๙๖,๒๔๔ 
๑.๑.๓   สมาชิกในชุมชน ๑,๒๓๑,๑๖๔ ๙๙๑,๓๓๓ ๑,๓๕๓,๓๕๐ ๑,๐๐๖,๘๘๐ ๑๒,๘๗๑ ๔,๕๙๕,๕๙๘ 
๑.๑.๔   อืน่ๆ ๒,๓๓๖ ๑๐,๖๑๒ ๘๓๗,๐๘๙ ๒๐๔,๔๖๔ ๐ ๑,๐๕๔,๕๐๑ 

๑.๒ กลุ่ม อายุ ๖ - ต า่กว่า ๑๐ ปี   ๙๗,๐๖๓ ๑๕๖,๙๕๕ ๒๗๓,๒๖๕ ๖๐,๕๓๘ ๐ ๕๘๗,๘๒๑ 
๑.๓ กลุ่มอายุ อืน่ๆ ๑,๕๐๒,๗๕๖ ๔,๒๗๒,๗๗๘ ๒,๔๙๐,๘๗๘ ๑,๙๘๓,๙๙๐ ๐ ๑๐,๒๕๐,๔๐๒ 

รวม ๔,๖๘๖,๖๓๘ ๗,๗๗๖,๔๒๑ ๗,๗๕๕,๓๑๐ ๔,๕๐๓,๘๕๔ ๓๓๑,๓๗๙ ๒๕,๐๕๓,๖๐๒ 

๒.  จ านวนสมาชิก ใครตดิยายกมอืขึน้ ๔๖,๘๔๗ ๕๗,๑๘๔ ๑๖๓,๔๖๔ ๓๑,๓๗๒ ๓,๙๖๙ ๓๐๒,๘๓๖ 

๓.  จ านวนชมรม TO BE  ฯ       
๓.๑  สถานศึกษา ๔,๘๑๙ ๔,๗๔๘ ๑๑,๗๓๕ ๔,๑๘๐ ๔๕๐ ๒๕,๙๓๒ 
๓.๒ สถานประกอบการ ๖๙๒ ๒,๒๙๑ ๑,๕๓๘ ๕๖๘ ๖ ๕,๐๙๕ 
๓.๓ ชุมชน ๒,๙๓๔ ๘,๑๗๙ ๑๙,๑๘๒ ๓,๖๘๘ ๑๔๒ ๓๔,๑๒๕ 
๓.๔ สถานพนิิจ ๑๐ ๑๖ ๑๐ ๑๔ ๐ ๕๐ 



 

ผลลพัธ์การด าเนินงานเชิงปริมาณ ณ ปี  ๒๕๕๘ (จากการส ารวจล่าสุด ณ  เดอืนกนัยายน ๒๕๕๘) 
 

 เหนือ กลาง อสีาน ใต้ 
กทม 
(ส านัก
อนามยั) 

รวม 

๓.๕ เรือนจ า,ทณัฑสถาน ๑๗ ๒๖ ๑๙ ๑๒ ๐ ๗๔ 
๓.๖  คุมประพฤต ิ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๓ 

รวม ๘,๔๗๓ ๑๕,๒๖๐ ๓๒,๔๘๕ ๘,๔๖๓ ๕๙๘ ๖๕,๒๗๙ 

๔.  ศูนย์เพือ่นใจ ฯ        
 ๔.๑   สถานศึกษา ๑,๑๐๓ ๑,๒๕๐ ๒,๖๒๔ ๔๓๖ ๑๒ ๕,๔๒๕ 
 ๔.๒   สถานประกอบการ ๑๗๓ ๒๙๗ ๑๔๓ ๗๗ ๔ ๖๙๔ 
 ๔.๓   ชุมชน ๓๓๐ ๒๐๗ ๑,๙๗๙ ๒๒๔ ๑ ๒,๗๔๑ 
 ๔.๔   สถานพนิิจ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๐ ๓๖ 
 ๔.๕   เรือนจ า , ทณัฑสถาน ๒๓ ๑๓ ๑๕ ๖ ๐ ๕๗ 
 ๔.๖   คุมประพฤต ิ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๓ 

รวม ๑,๖๓๘ ๑,๗๗๘ ๔,๗๗๐ ๗๕๓ ๑๗ ๘,๙๕๖ 



จ านวนจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ทีเ่ข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนินงาน เปรียบเทยีบ 
ระหว่างปี ๒๕๔๗  -  ๒๕๕๘ 

 
ผลลพัธ์การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เชิงคุณภาพ  
๑. การวจิยัประเมนิผลโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๒ พบว่า 

๑.๑ การเปิดบริการโปรแกรมนอกเวลาเรียนของโครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นการ
 เพิ่มโอกาสที่เยาวชนกลุ่มเส่ียง  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของโครงการ TO BE NUMBER 
 ONE  สามารถเข้าถึงบริการได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
๑.๒ ผลกระทบทางบวกของโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อเยาวชนมคีวามชัดเจน 
๑.๓ โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่เน้นด้านการส่งเสริมป้องกันการใช้ 
 สารเสพติดในเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  โดยมีจุดแข็งคอื  องค์ประธานโครงการท าให้
 เกดิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และการมีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน  คอื  กรมสุขภาพจิต  

ปีทีเ่ข้า
ร่วม

ประกวด 

จงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมประกวด 

จงัหวดั  
(แห่ง) 

ชุมชน
ภูมภิาค  
(ชมรม) 

สถานศึกษา 
(ชมรม)   

ชุมชน 
กทม.    
(ชมรม) 

สถาน
ประกอบการ 
(ชมรม) 

รวม 
(แห่ง/
ชมรม) 

๒๕๔๗ ๑๓ ๑๒ ๑๒ - ๑๒ ๔๙ 

๒๕๔๘ ๘ ๙ ๑๓ - ๑๒ ๔๒ 
๒๕๔๙ ๘ ๙ ๑๓ ๙ ๑๒ ๕๑ 

๒๕๕๐ ๒๓ ๕๓ ๕๙ ๙ ๓๘ ๑๘๒ 
๒๕๕๑ ๒๘ ๕๖ ๖๓ ๔๓ ๔๙ ๒๓๙ 
๒๕๕๒ ๓๒ ๖๕ ๘๑ ๓๒ ๖๖ ๒๗๖ 

๒๕๕๓ ๓๔ ๖๙ ๘๔ ๔๐ ๗๘ ๓๐๕ 
๒๕๕๔ ๓๔ ๖๙ ๘๓ ๓๗ ๗๕ ๒๙๘ 
๒๕๕๕ ๕๐ ๖๘ ๘๗ ๔๔ ๘๕ ๓๓๔ 

๒๕๕๖ ๗๒ ๙๓ ๑๔๙ ๕๔ ๑๐๘ ๔๗๖ 
๒๕๕๗ ๗๑ ๙๓ ๑๖๒ ๖๐ ๑๑๐ ๔๙๖ 

๒๕๕๘ ๗๔ ๑๐๒ ๑๙๒ ๕๑ ๑๑๗ ๕๓๖ 



 

 ภายใต้ส านักงานระดับกองที่ด าเนินภารกิจเฉพาะด้าน  ดังนั้นการด าเนินโครงการ 
 จึงสามารถผลักดันไปในทิศทางให้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทาง   และต้นแบบ 
 การด าเนินการส่งเสริมป้องกนัเยาวชนในบริบทของชุมชนและกลุ่มเส่ียงทีห่ลากหลาย 
๑.๔ กจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ก าหนดจากองค์ประกอบทางพฤติกรรมที่
 เป็นปัจจยัปกป้องให้เยาวชนห่างไกลสารเสพตดิ  เพือ่หวงัผลให้กลุ่มเยาวชนเกดิพฤตกิรรมที่
 เป็นปัจจยัปกป้อง  เช่น  การสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้ใหญ่  การตดัสินใจ   การส่ือสาร  การใช้
 เวลาว่าง  และการปฏิบัตติามระเบียบ  การรับรู้คุณค่าในตนเอง  ความพงึพอใจในชีวติ 
๑.๕ การเข้าร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์  และเปิดเวทีการประกวดให้เยาวชนได้ทดสอบความท้าทาย
 และได้แสดงออก  ท าให้เกดิผลกระทบต่อพฤติกรรมทางบวกของเยาวชน  เช่น  ความอดทน
 การเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม  การรอคอย  การเห็นอกเห็นใจสมาชิก 

๒. การศึกษาวจิยั ความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE พบว่า
ผู้รับริการมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้จากการรับบริการของศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE  ระดบัมากทุกประเดน็ค าถาม  เรียงสูงสุด  ๕  อนัดบัแรก  ดงันี ้                

 ๒.๑ ท าให้รู้จกัการปฏิเสธเมือ่ถูกเพือ่นชวนไปในทางทีไ่ม่ถูกต้อง  เหมาะสม    
 ๒.๒ ท าให้ตระหนักว่าความส าเร็จในชีวติไม่ได้ไกลเกนิกว่าทีจ่ะสามารถท าได้  
 ๒.๓ ท าให้ท่านรู้สึกว่าตวัเองมคุีณค่า และมคีวามสุขในชีวติมากขึน้   
 ๒.๔ ท าให้ท่านมคีวามมัน่ใจในตนเอง และรู้สึกว่าสามารถท าส่ิงต่างๆ ได้มากกว่าทีค่ดิ   
 ๒.๕ ท าให้ท่านกล้าคดิ กล้าท า กล้าแสดงออก มากขึน้   
๓. การศึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE  เชิงคุณภาพ ปี ๒๕๕๓  พบว่า 

๓.๑ เยาวชน สมาชิกและอาสาสมัครแกนน า TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ในโครงการอย่างต่อเนื่อง  มกีารเปลีย่นแปลงดงันี ้
  - เรียนรู้และเติบโตขึน้  มกีารเรียนรู้หลกัคดิของการมีชีวิตที่ดีงาม  เช่น  เรียนรู้ว่าการให้มี
   ค่ากว่าการรับ  
  - มีการพัฒนาความสามารถที่เห็นเด่นชัดในเร่ือง  ความกล้าพูด  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  
   มจีติอาสา  มภีาวะผู้น า  
  - มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี เช่น ลดพฤติกรรมเกเร สนใจการเรียนมากขึ้น 
   เข้าใจผู้อืน่มากขึน้  
  - ช่วยให้ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม  การศึกษาและการท างาน  มีความสัมพันธ์ในครอบครัว
   แน่นแฟ้นขึน้ 



 

  - มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท หนีเรียน 
   เลกิดืม่สุรา 
๓.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่องค์กร เช่น 

- ท าให้โรงเรียนมช่ืีอเสียง นักเรียนมาเรียนมากขึน้ 
- ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชนดีขึ้น  มีการท า
กจิกรรมร่วมกนัและช่วยเหลอืกนัมากขึน้ 

- ก่อให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการเข้ามาสนับสนุนเยาวชน  
ให้ท ากจิกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ TO BENUMBER ONE มากขึน้ 

๔. การส ารวจความรู้และทกัษะในการป้องกนัการติดสารเสพตดิของแกนน า TO BE NUMBER ONE  
ปี ๒๕๕๖  พบว่า 
๔.๑ แกนน า TO BE NUMBER ONE ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ได้รับประโยชน์  ๕ อนัดบัแรก  ได้แก่ 
๑)  ได้รับความรู้เร่ืองยาเสพตดิ 
๒)  ได้พฒันาตนเอง  ด้านอารมณ์  ความคดิ  บุคลกิภาพ  และภาวะผู้น า 
๓)  ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  แสดงออกในส่ิงทีช่อบและสนุก 
๔)  ได้รับประสบการณ์ สามารถน าไปปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้ 

๔.๒ แกนน า TO BE NUMBER ONE ทีเ่คยใช้บริการในศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE
 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากการเข้ารับบริการ  ๕ อนัดบัแรก  ได้แก่ 

๑)  ได้รับค าแนะน าทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 
๒)  ได้ปรับทุกข์กบัพี่ๆ  เพือ่นๆ เวลามคีวามทุกข์ 
๓)  ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และพฒันาความรู้ในส่ิงทีช่อบ 
๔)  คลายเครียด และสนุก  
๕)  ได้รู้จกัคุณค่าตนเองและเห็นคุณค่าผู้อืน่ 

๕. การวจิยัประเมนิผล “ค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง”  ปี ๒๕๕๗  
พบว่า แกนน าและสมาชิก TO BE NUMBERONE ที่เข้าร่วมกจิกรรม “ค่ายพฒันาสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง”  น าความรู้ ทกัษะต่างๆ ทีไ่ด้เรียนรู้จากการเข้าค่ายฯ 
ไปปรับใช้ให้ประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อืน่   ดงัตารางแสดง 

 
 



 

ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม 
ความกล้าคดิ  กล้าท า  และกล้าแสดงออก  
มัน่ใจในตนเอง 

การบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ  จากการเข้าค่าย 
ถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าค่าย 

มภีาวะความเป็นผู้น ามากขึน้ เอาทกัษะเชิงสร้างสรรค์ไปท ากจิกรรมชมรม/
โรงเรียน 

มวีนัิย รู้จกัรักษาและตรงต่อเวลามากขึน้ น าทกัษะเชิงสร้างสรรค์ขยายผล ต่อยอด โดยการ
สอนน้องๆในชมรม เพือ่จดักจิกรรม/ประกวด
ผลงาน/เปิดชมรมฯ ใหม่ 

การปรับบุคลกิภาพ เป็นผู้รับผดิชอบจดักจิกรรมของชมรม/โรงเรียน 
เช่น จดัค่าย จดัปฐมนิเทศ 

พฒันาความเป็นแกนน า การให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นกบัน้องๆ เพือ่นๆ 
ในชมรม/โรงเรียน 

พฒันาทกัษะเชิงสร้างสรรค์ มส่ีวนร่วมในการรับรู้ปัญหาและช่วยเหลอืปัญหา
ทีรุ่นแรง เช่น ท้องไม่พร้อม ยาเสพตดิ ตดิบุหร่ี 

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดขีึน้ เข้าใจผู้อืน่ และใจเยน็ต่อคนรอบข้างขึน้   
รู้จกัการท างานเป็นทมี  ฝึกการเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามในการท างานร่วมกนั เป็นแบบอย่างทีด่ ี

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE     

มนีาคม ๒๕๕๙ 


