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ภาคผนวก
1. แบบตอบรับเข๎ารํวมกิจกรรมคํายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง
2. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
3. แผนที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
4. ใบสมัคร พี่เลี้ยงพิเศษ คํายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง
5. กาหนดการ คํายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง

-11. ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ
ผู้รับบริการหลัก :เยาวชนสมาชิกTO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1.สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรม
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
2.e-mail social_dmh@hotmail.com
e-mail tobe_4@hotmail.com
- โทรสารหมายเลข 02-149-5531
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) ขั้นตอนที่1 การกาหนดระยะเวลา “คํายพัฒนาสมาชิก
TO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง” โดยที่ปรึกษา
โครงการฯ

ขั้นตอนที่2การกาหนดกลุํมเป้าหมาย
2) กลุํมที่1 จัดสรรโควตา จาก สมาชิก TO BE NUMBER ONE
ในชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONEทั่ว
ประเทศจานวน 400 คน/รุํน (โควตา250คน/เสียเงินเอง 150
คน)
โดยจัดสรรโควตาจาก
-ชมรมในจั งหวัด ที่องค์ป ระธานเสด็จฯเยี่ยมในรอบปี ที่
ผํานมา
-มีผ ลการด าเนิ น งานจั งหวัด/ชมรมฯ ในระดับต๎ นแบบ
และดีเดํน
-มีการดาเนินงานสม่าเสมอ เชํน เข๎ารํวมประกวดในระดับ
ภาคทุกปี
กลุํมที่2 สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่สนใจ
สมัครเข๎ารํวมกิจกรรม โดยเสียคําลงทะเบียน 3,000 บาท/คน
จานวน 150 คน/รุํน
กลุํมที่3ผู๎สังเกตการณ์ตามความประสงค์ โดยเสียคําลงทะเบียน
3,000 บาท/คน

ระยะเวลา
ปีละ 2 ครั้ง
ชํวงปิดเทอม คือ
เดือนมีนาคม
และเดือนตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎
ประสานงาน
ของสานักงาน
โครงการ TO
BE NUMBER
ONE

กํอนวันเข๎าคําย
2 เดือน

เจ๎าหน๎าที่ผู๎
ประสานงาน
ของสานักงาน
โครงการ TO
BE NUMBER
ONE

-2ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3)

ขั้นตอนที่3การทาหนังสือ/ประสานเชิญกลุํมเป้าหมายและ
ผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ ง แจ๎ ง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพื่ อ แจ๎ ง
สถานศึกษา/ชุมชนที่ได๎รับโควตา ให๎คัดเลือกเยาวชนในชมรม
ฯ พร๎อมทั้งเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมคํายฯ
-โทร. และ ส าเนาหนั งสื อถึงสถานศึกษา/ชุมชน เพื่อแจ๎ ง
โควตาโดยตรง
-สํงหนังสือเชิญชวนสถานศึกษา/ชุมชน และเครือขํายอื่นๆ ที่
ได๎ รั บ การจั ด สรรโควตา เข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมคํ า ยฯโดยเสี ย
คําลงทะเบียน 3,000 บาท/คน และเชิญชวนทาง Website
และ Facebook
-ประกาศรั บสมัครเยาวชนที่เคยเข๎าคํายฯ รํวมเป็นพี่เลี้ยง
พิเศษเพื่อเรียนรู๎ระบบการทางาน ผํานทาง Website และ
Facebook

กํอนเข๎าคําย
1 เดือน

เจ๎าหน๎าที่ผู๎
ประสานงาน
ของสานักงาน
โครงการ TO
BE NUMBER
ONE

4)

ขั้ น ตอนที่ 4 ประชุ ม เตรี ย มงาน โดยที่ ป รึ ก ษาโครงการฯ
ผู๎รับผิดชอบและบริษัทเซซูแป ครั้งที่1 เพื่อกาหนดแนวทาง
ดาเนินงาน ดังนี้
-การเชิญวิทยากร/ทีมทากิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ฯEQ
(In Door)
-Up date จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
-ปัญหาอุปสรรคตํางๆ
-เตรียมใบสมัครพี่เลี้ยงพิเศษและรายชื่อพี่เลี้ยงกรมสุขภาพจิต
เพื่อให๎ที่ปรึกษาพิจารณา คัดเลือก เมื่อได๎รายชื่อแล๎วจัดทีมพี่
เลี้ยง แบํงเป็น 6 สี ประกอบด๎วย
*พี่เลี้ยงจากสานักงานโครงการฯ 6 คน อยูํกองกลาง 2คน
*พี่เลี้ยงพิเศษ 6 คน
*พี่เลี้ยงจากบริษัท 6 คน

-ประชุมงาน 2 ครั้ง

เจ๎าหน๎าที่ผู๎
ประสานงาน
ของสานักงาน
โครงการ TO
BE NUMBER
ONE

-3ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5)

ขั้ น ตอนที่ 5 ประสานประชุ ม เตรี ย มการรั บ เสด็ จ ฯรํ ว มกั บ ทาหนังสือสํงหนํวยงาน เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
สานักพระราชวัง จังหวัดปทุมธานี และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎เสร็จภายใน 3 วัน สานักงานฯ
โดยทาหนังสือแจ๎งเรียนเชิญประชุม ดังนี้
โดยแจ๎งลํวงหน๎ากํอน ที่เป็นกองกลาง
-ผู๎วําราชการจังหวัดปทุมธานี /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด วันประชุมเตรียมรับ
ปทุมธานี
เสด็จ 10 วัน
-รักษาการผู๎อานวยการกองงานในพระองค์ฯ
-ผู๎อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่
-บริษัทเซซูแป/เดอะไพน์ รีสอร์ท

6)

ขั้ น ตอนที่ 6 ท าหนั ง สื อ เรี ย นเชิ ญ ผู๎ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งรํ ว มพิ ธี เ ปิ ด ท าหนั ง สื่ อ เรี ย นเชิ ญ เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
ได๎แกํ
กํอนถึงวันงาน 10 วัน สานักงานฯ
-อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดคํายฯ
ที่เป็นกองกลาง
-ทาคากลําวของอธิบดี
-เชิ ญ รองอธิ บ ดี / ผู๎ อ านวยการกอง,ส านั ก ,ศู น ย์ สั ง กั ด กรม
สุขภาพจิต รํวมพิธีเปิด
-ที่ปรึกษาโครงการฯ กลําวปฐมนิเทศ

7)

ขั้นตอนที่7ทาหนังสือเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ
ท าหนั ง สื่ อ เรี ย นเชิ ญ เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
-เชิ ญ รั ฐ มนตรี วํ า การฯ สธ . /รั ฐ มนตรี ชํ ว ยวํ า การฯ/ กํอนถึงวันงาน 10 วัน สานักงานฯ
ปลั ด กระทรวง/รองปลั ด /อธิบ ดี / รองอธิ บ ดี / ผู๎ อ านวยการ
ที่เป็นกองกลาง
หนํ ว ยงานสํ ว นกลาง กรมสุ ข ภาพจิ ต /คณะอนุ ก รรมการ
อานวยการฯ/คณะบูรณาการฯ/กรรมการมูลนิธิโครงการ TO
BE NUMBER ONE เฝ้ารับเสด็จ
-เชิญรัฐมนตรีวําการฯ กราบทูลรายงาน
-เชิญอธิบดีกรมสุขภาพจิต กราบทูลเบิกเยาวชนเข๎ารับเกียรติ
บัตร
-เตรียมคากราบทูล/ขําวแจก

-4ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

8)

ขั้นตอนที่8การประสานเชิญวิทยากร และขอความรํวมมือ
-วิทยากร EQ
-วิทยากรให๎คาปรึกษา
-ขอหนํ ว ยพยาบาล/ขอวงดุริ ย างค์/ขอเด็กนั กเรียนรํว มรั บ
เสด็จฯ
-วิทยากรสอนภาษา (อังกฤษ/จีน/เกาหลี)
-วิทยากรกิจกรรมสร๎างสุข(บีบอย/ร๎องเพลง/พิธีกร/เต๎น/เท
ควันโด/Acting)
-วิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุํน(ยืน/เดิน/นั่งและ
ราไทย/ลีลาศ)
-วิทยากรสอนวํายน้า

หลังจากวันที่ประชุม
เตรียมจัดงานคําย
ครั้งที่ 1

เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
สานักงานฯ
ที่เป็นกองกลาง

9)

ขั้น ตอนที่9 การขออนุ มัติ เดิน ทางไปราชการของเจ๎า หน๎า ที่ กํอนวันเดินทาง10วัน เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
สานักงานฯ
ที่เป็นกองกลาง

10)

ขั้นตอนที่10สรุปจานวนเยาวชน/ผู๎สังเกตการณ์

11)

ขั้นตอนที่11การบริหารจัดการระหวํางการอยูํคํายฯ
-ประชุมรํวมกัน ระหวําง พี่เลี้ยงจากกรมสุขภาพจิต พี่เลี้ยง
ของบริษัทเซซูแป พี่เลี้ยงพิเศษ
-แบํ งหน๎ าที่ ขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบ เชํนการลงทะเบียน
เรี ย นในแตํ ง ละวิ ช า การปฐมพยาบาล การดู แ ลความ
ปลอดภัย

12)

ขั้นตอนที่12ลงทะเบียนเยาวชน/ผู๎สังเกตการณ์
-แบํงสี 6 สี
-แจกเสื้อ /หมวก/ป้ายชื่อ/ปลอกข๎อมือ ตามสี
-จัดสรรห๎องพัก
- ดูแลการลงทะเบียนเรียนในแตํละกิจกรรม ทุกวัน

เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
กํอนวันงาน 1 อาทิตย์ สานักงานฯ
ที่เป็นกองกลาง
กํอนวันงาน 1 วัน

เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
สานักงานฯ
ที่เป็นกองกลาง
และพี้เ ลี้ ยงจาก
กรมสุขภาพจิต

วันแรกของการเข๎าคําย เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
จนถึงวันปิดคําย
สานักงานฯ
ที่เป็นกองกลาง
และพี้เ ลี้ ยงจาก
กรมสุขภาพจิต

-5ลาดับ
ขั้นตอน
13) ขั้น ตอนที่13ประชุมสรุ ป ปั ญหา อุปสรรค์ในแตํล ะวัน และ
ชี้แจงกาหนดการวันตํอไป
ระหวําง พี่เลี้ยงจากกรมสุขภาพจิต พี่เลี้ยงของบริษัทเซซูแป
พี่เลี้ยงพิเศษ
14)

15)

ขั้นตอนที่14 การเตรียมพร๎อมวันรับเสด็จฯ
-Confermรัฐมนตรีวําการ/ชํวยวําการ สธ./อธิบดี/
รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต /ผู๎บริหารทั้งหมดที่เชิญรับเสด็จ/
แขกอื่นๆ
-จัดเตรียมที่นั่งในห๎องพิธีการ
-เตรียมคิวการแสดงโชว์หน๎าพระพักตร์ เพื่อซักซ๎อมคิวกํอน
เสด็จฯ /คาปฏิญาณ
-การเตรียมการรับเสด็จฯทุกจุด
ขั้นตอนที่15หลังการเข๎าคํายฯ
-สรุปยอด และรายชื่อผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมคํายฯจริง เพื่อเป็น
ข๎อมูลในคํายฯรุํนตํอไป
-จัดทาทาเนียบรุํน/สํงตามที่อยูํ

ระยะเวลา
ทุกวันชํวงเวลา
Happy Hour

ผู้รับผิดชอบ
เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
สานักงานฯ
ที่เป็นกองกลาง
และพี้เ ลี้ ยงจาก
กรมสุขภาพจิต
ณ วันเสด็จฯ
เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
เริ่ม เตรียมงานตั้งแตํ สานักงานฯ
เวลา 08.30-20.00น. ที่เป็นกองกลาง
และพี้เ ลี้ ยงจาก
กรมสุขภาพจิต

ภายใน 15วัน
หลังจากวันปิดคําย

รวมระยะเวลาในการดาเนินการทั้งสิ้น

เจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
สานักงานฯ
ที่เป็นกองกลาง

75 วัน

3. เอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับบริการ
ลาดับ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
1) แบบตอบรับเข๎ารํวมกิจกรรมคํายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
สูํความเป็นหนึ่ง
2) สาเนาบัตรประชาชน
3) สาเนาการโอนเงิน ของ รายชื่อกลุํมที่2 และกลุํมที่3

จานวน (ฉบับ)
1
1
1
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4. ค่าธรรมเนียมการบริการ
ลาดับ
1)

รายละเอียดการบริการที่มีค่าธรรมเนียม
คําสมัครเข๎ารํวมกิจกรรม ในกลุํมรายชื่อที่2 และ กลุํมที่3เป็นเงิน
3,500 บาท/คน เป็นคําอาหาร ที่พัก (ไมํรวมคําเดินทาง)
ตลอดระยะเวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
3,500บาท/คน

5. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ
ลาดับ
ผลสาเร็จของการบริการที่จะส่งมอบแก่ผู้รับบริการ
1) ร๎อยละ 75 เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎เรื่องการชํวยเหลือ
ผู๎อื่นด๎วยการให๎คาปรึกษา,การพัฒนาบุคลิกภาพ,การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ),การปรับ
พฤติกรรมกล๎าคิด กล๎าทา เพื่อการแสดงออกอยํางเหมาะสม
6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
1) สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONEกรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02-5908888,20-5908411,02-5908
โทรสาร 02-1495531
2) Website (www.tobenumber1.net)
3) E-mail (social_dmh@hotmail.com)
4) Facebook(โฟโต๎ ทูบีนัมเบอร์วัน)
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(TO BE NUMBER ONE CAMP)
-----------------------------------วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให๎สํวนราชการมีการจัดคูํมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยํางเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอี ย ดขั้น ตอนการปฏิบั ติงานของกิจ กรรม/กระบวนงานตํางๆ ของหนํ ว ยงาน และสร๎างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุํงไปสูํการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได๎มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได๎ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข๎อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถํายทอดให๎กับผู๎เข๎ามาปฏิบัติงานใหมํ พัฒนาให๎
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช๎ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรํ
ให๎กับบุคคลภายนอก หรือผู๎ใช๎บริการ ให๎สามารถเข๎าใจและใช๎ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยูํเพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต๎องการเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก๎ ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในยุทธศาสตร์การดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 “การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ทางจิตใจให๎แกํเยาวชนในชุมชน” คือ การจัดคํายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง
(TO BE NUMBER ONE CAMP)ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อชํวยเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ให๎อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานและทาหน๎าที่ในศูนย์ฯ คูํมือการปฏิบัติงาน “กระบวนงานสํงเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต” ฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหากระบวนการดาเนินงานการจัดคํายพัฒนาสมาชิ ก TO BE
NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) ทั้งกระบวนการตั้งแตํเริ่มต๎นจนจบ
กระบวนการ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับบุคคล และองค์กรตํางๆ ดังนี้
1.4 อาสาสมัครแกนนาประจาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
1.5 วัยรุํนและเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มาใช๎บริการในศูนย์ฯ
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ความเป็นมา
เนื่องจากโครงการ TO BE NUMBER ONEได๎ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ในห๎างสรรพสินค๎าใน กรุงเทพมหานคร ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการบริการแกํสมาชิกอยํางเต็มรูปแบบ ซึ่ง
สมาชิกผู๎มาใช๎บริการสํวนใหญํมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให๎สมาชิก TO BE
NUMBER ONE ในสํวนภูมิภาคได๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่จัดขึ้นอยํางเต็มรูปแบบ เชํนเดียวกับบริการของศูนย์เพื่อน
ใจTO BE NUMBER ONEในห๎างสรรพสินค๎าใน กรุงเทพมหานคร ตลอดจนได๎รับการพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา
EQและพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม ได๎เพื่อนและประสบการณ์จาก
การเรียนรู๎ ซึ่งจะชํวยเสริมสร๎างภูมิคุ๎ มกันทางจิตใจและพัฒนาสูํความเป็นหนึ่งที่เหมาะสมกับตนเอง โครงการ
TO BE NUMBER ONE จึงได๎จัดคํายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง(TO BE NUMBER
ONECAMP FOR MEMBER) ขึ้นโดยรับสมัคร/คัดเลือกสมาชิกคํายจากสมาชิก TO BE NUMBERONE จังหวัด
ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ โดยมุํงเน๎นให๎สมาชิกมีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมคํายในชํวงปิดเทอม
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
1. ได๎รับการฝึกฝนทักษะในการชํวยเหลือเพื่อนและผู๎อื่นด๎วยการให๎คาปรึกษา
2. ได๎เรียนรู๎เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุํน
3. ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางด๎านจิตใจ
4. ได๎เรียนรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิก
5. มีโอกาสเข๎าถึงกิจกรรมที่ทาแล๎วตนเองและผู๎อื่นเกิดความสุขทาให๎เกิดความมั่นใจกล๎าคิดกล๎าทา
และกล๎าแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์
กลุ่มเป้าหมาย
1.กลุํมเป้าหมายหลักสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดภูมิภาค และ กรุงเทพมหานคร
รุํนละไมํต่ากวํา๒๐๐คน โดยมีคุณสมบัติครบ๕ข๎อดังนี้
2.เป็นผู๎สมัครใจและได๎รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา/จังหวัด/ศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE
3.อายุ 12-24 ปี
4.มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎
5.ผู๎ปกครองอนุญาต
6.มีคุณสมบัติการเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ดี เชํน ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
เยาวชนสนใจใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์เข๎ารํวมกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE และ
กิจกรรมตํางๆ ในโครงการอยํางตํอเนื่อง
7.กลุํมเป้าหมายทั่วไปผู๎ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากจังหวัด และสถานศึกษาตํางๆ
กาหนดระยะเวลา
ปีละ 2 ครั้ง ชํวงปิดภาคเรียน ในเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม ระยะเวลาครั้งละ๖ วัน 5 คืน
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1. จัดรูปแบบ และกิจกรรมคํายฯตามรูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยยึดเยาวชนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู๎ภายใต๎แนวคิด “ปรับทุกข์ สร๎างสุขแก๎ปัญหาพัฒนา EQ”
2. ให๎เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได๎รํวมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และฝึกทักษะตํางๆ โดย
กิจกรรมคํายฯที่จัดประกอบด๎วย
- กิจกรรมให๎ความรู๎ และฝึกทักษะด๎านการให๎คาปรึกษา
- กิจกรรมให๎ความรู๎ และฝึกทักษะด๎านการพัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
- กิจกรรมสร๎างสรรค์ และกิจกรรมสร๎างสุขโดยจัดตารางกิจกรรมตลอดระยะเวลาการเข๎า
คํายฯให๎มีความหลากหลายอยํางน๎อย๑๐กิจกรรมเพื่อให๎สมาชิกได๎เลือกเรียนรู๎และฝึก
ทักษะตามความสนใจและความต๎องการ
- กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวให๎เกิดขึ้น
ในกลุํมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มาเข๎าคําย
- กิจกรรมออกกาลั งกายเพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัยและเสริมสร๎างนิสัยรักการออก
กาลังกายให๎กับสมาชิก
3. กาหนดคุณสมบัติของวิทยากรที่ให๎ความรู๎และฝึกทักษะในคํายดังนี้
- เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ถํายทอดและมีความสามารถในการฝึกทักษะ
ในเรื่องที่ถํายทอด ด๎วยเทคนิควิธีการที่นําสนใจแปลกใหมํเหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย
เยาวชนวัยรุํน
- เป็นผู๎ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องที่ถํายทอดเป็นที่เยาวชนรู๎จักชื่นชอบ และเป็นผู๎มี
พฤติกรรมเหมาะสมสามารถเป็นแบบอยํางที่ดีแกํเยาวชนได๎
4. ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER
ONEเสด็จปิดคํายโดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้
- การแสดงความสามารถของสมาชิกฯซึ่งได๎เรียนรู๎จากคํายตํอหน๎าพระพักตร์
- จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการกิจกรรมคํายและบอร์ดความประทับใจของสมาชิก
เพื่อถวายทอดพระเนตรในระหวํางเส๎นทางเสด็จฯ
การเรียนรู้และฝึกทักษะในค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ประกอบด้วย
เรื่องที่ต้องเรียนรู้
1.ทักษะการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
1.1 ความรู๎พื้นฐานด๎านการให๎คาปรึกษา
รูปแบบ : บรรยาย และสร๎างการมีสํวนรํวม โดยซักถาม และ บอกเลํา
ประสบการณ์ที่สมาชิกเคยได๎รับจากการทาหน๎าที่ผู๎ให๎คาปรึกษาอยํางไมํเป็นทางการ
1.2 ฝึกทักษะการให๎คาปรึกษา
รูปแบบมี 3 ขั้นตอน ได๎แกํ
ขั้นตอนที่ 1 แบํงกลุํมแสดงบทบาทสมมติผู๎ให๎การปรึกษา และผู๎รับคาปรึกษา
ขั้นตอนที่ 2 เปิดโอกาสให๎เพื่อนๆตํางกลุํมวิเคราะห์วิจารณ์บทบาทของผู๎ให๎การปรึกษา
ขั้นตอนที่ 3 วิทยากรสรุปบทบาทของผู๎ให๎การปรึกษาโดยชื่นชมบทบาทที่ดี
ถูกต๎อง และเติมเต็มสํวนที่ขาดประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับความรู๎และทักษะในการให๎คาปรึกษาเบื้องต๎นสามารถ
นาความรู๎และทักษะที่ได๎รับไปชํวยเหลือให๎คาปรึกษาแกํเพื่อนๆได๎
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2.1กิจกรรมนันทนาการกลุํมสัมพันธ์ประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับ
- เรียนรู๎มิตรภาพการสร๎างความคุ๎นเคยการสร๎างสัมพันธภาพกับเพื่อนใหมํ
- เรียนรู๎ทักษะการใช๎ไหวพริบในการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าและไหวพริบในการแก๎ปัญหา
ในสภาวะคับขัน
- เรียนรู๎การทางานเป็นทีมการใช๎สติแก๎ปัญหายามคับขันการวางแผนการทางาน
ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช๎ในการทางานเครือขํายโครงการ TO BE NUMBER ONE ได๎
- ฝึกความสามัคคีในกลุํม ซึ่งจะชํวยให๎งานสาเร็จลุลํวงไปได๎ดีฝึกทักษะพื้นฐาน
ที่จะนาไปใช๎ในการสร๎างเครือขํายโครงการ TO BE NUMBER ONE ได๎
3.ความรู้พื้นฐานเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
รูปแบบ: บรรยาย บทบาทสมมติ
เนื้อหา
- ความรู๎พื้นฐานเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
- ตัวอยํางการจัดการกับปัญหาโดยใช๎ทักษะในเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับ ได๎รับความรู๎และทักษะในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ที่
สามารถนาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและแนะนาเพื่อนๆได๎
4.ฝึกการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผํานกิจกรรม OUT DOOR
ประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับ
- ความกล๎าตัดสินใจ ความอดทนการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
- การทางานเป็นทีม
- การวางแผนในการทางาน
- คิดบวก
5.เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางด๎านจิตใจผําน IDOL
รูปแบบ:การพูดคุย บอกเลําประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่เยาวชน วัยรุํนชื่นชอบ เนื้อหา
- ประสบการณ์ชีวิตทั้งด๎านบวก และลบ
- แนวคิด มุมมองในการแก๎ปัญหาในชีวิต
- ข๎อคิด ข๎อเตือนใจ สาหรับเยาวชนประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับ
เยาวชนเห็นตัวอยําง และมุมมองในการดาเนินชีวิตที่สามารถนาไปเป็นแบบอยํางกับตนเองได๎
6.ฝึกการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผํานกิจกรรม Camp Fire
รูปแบบ: จัดกิจกรรมสันทนาการให๎เยาวชนมีสํวนรํวมมีการแสดงออกอยํางทั่วถึงประโยชน์ที่เยาวชน
ได๎รับ
1.) ฝึกการสํงเสริมความกล๎าแสดงออกทางสร๎างสรรค์ ฝึกความคิดสร๎างสรรค์
2.) ฝึกการทางานรํวมกันเป็นทีมฝึกการยอมรับกติกาสังคมที่กาหนดรํวมกัน
3.) ฝึกการยอมรับความคิดเห็นรํวมกันการแก๎ปัญหาในยามที่คับขันและเฉพาะหน๎า
4.) ผู๎เข๎ารํวมโครงการจะได๎ตระหนักในความเป็น TO BE NUMBER ONE
5.) ผู๎เข๎ารํวมโครงการจะได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการแสดงออกทั่วถึงทุกคน

-11เรื่องที่ควรเรียนรู้ ประกอบด๎วย
1.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมได๎แกํ
รูปแบบกิจกรรม
- บอกวัตถุประสงค์และความสาคัญของการเรียนรู๎เกี่ยวกับบุคลิกภาพและมารยาททาง
สังคม
- สาธิตการยืนการไหว๎การนั่งการเดินที่ถูกต๎อง
- มารยาทบนโต๏ะอาหาร
- ให๎ตัวแทนน๎องๆออกมาแสดงสาธิตหน๎าชั้น
1.2 ทักษะเพื่อการเข้าสังคม
รูปแบบกิจกรรม
- ฝึกราวงมาตรฐาน
- ฝึกราไทย สอนการกราบไหว๎ครูฝึกการดัดมือดัดแขนดัดตัวสอนทําราเบื้องต๎นและรา
ประกอบเพลงสีนวล
- เต๎นลีลาศ
ประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับ
1. ความสนุกสนามเพลิดเพลินมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
2. ผํอนคลายความตึงเครียดทางด๎านรํางกาย จิตใจอารมณ์และสังคมเป็นกิจกรรม
ที่กํอให๎เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
3. สื่อสัมพันธ์ทางสังคมผู๎ชายและผู๎หญิงสามารถเข๎ารํวมในกิจกรรมพร๎อมกันได๎
ทาให๎มีรูปรํางทรวดทรงงดงาม สมสํวน มีบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ดูแล๎ว
สงํางามยิ่งขึ้น
1.3 การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษจีน เกาหลี รูปแบบ :
1.ให๎สมาชิกรู๎สึกรักภาษาและเข๎าใจวําเป็นภาษาที่เรียนสนุก เรียนไมํยาก
2.ให๎สมาชิกเรียนรู๎การออกเสียงพื้นฐานอํานและเข๎าใจคาศัพท์พร๎อมทั้งประโยคภาษางํายๆ
3.สามารถเข๎าใจโครงสร๎างภาษาอํานและเข๎าใจคาศัพท์ใหมํๆ พร๎อมทั้งประโยคภาษางํายๆ
ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับเยาวชนได๎รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการเรียนภาษาตํางประเทศ และ
ได๎รับทักษะพื้นฐานในการเรียนขั้นตํอไป
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1.4 กิจกรรมสร้างสุข
รูปแบบ : สอน และฝึกทักษะกิจกรรมที่สมาชิกชื่นชอบ อาทิ เทควันโด๎, ร๎องเพลง,
พิธีกร, เต๎น, บีบอย, การแสดง
ประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับ เสริมสร๎างความภาคภูมิใจในตนเอง
1.5 กิจกรรม HAPPY HOUR
รูปแบบ : ปลํอยให๎สมาชิกเลือกกิจกรรมตามอิสระ อาทิ วํายน้า, แบดมินตัน, ปิงปอง,
คาราโอเกะ, ดูหนัง
ประโยชน์ที่เยาวชนได๎รับ ผํอนคลายความเครียด และเรียนรู๎การใช๎เวลาวํางอยํางสร๎างสรรค์
-------------------------------------สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2560

ภาคผนวก
แบบยืนยันการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่.......
ระหว่างวันที่ …..............................................
ณ เดอะไพน์รีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี
___________________________________
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ด้วยตัวบรรจง
ชื่อ โรงเรียน/ชุมชน/สถานประกอบการ..................................................................จังหวัด...............................
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับโควต้าจากกรมสุขภาพจิต สนับสนุนงบประมาณในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
1.) ชื่อ-สกุล………………………………….ชื่อเลํน …………..……..อายุ……… ศาสนา …………….การศึกษา………….…น้า
หนัก............
วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................เลขบัตรประชาชน. ………………...............………
โทร. ………………...........................ขนาดเสื้อ..S ,..M,..L,..XL
2.) ชื่อ-สกุล………………………………. ชื่อเลํน …………..……..อายุ……… ศาสนา …………….การศึกษา………….…น้าหนัก
............
วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................................เลขบัตรประชาชน. ….................………………………………..
โทร. ………………...........................ขนาดเสื้อ..S ,..M,..L,..XL
3.) ชื่อ-สกุล………………………………. ชื่อเลํน …………..……..อายุ……… ศาสนา …………….การศึกษา………….…น้าหนัก
............
วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................เลขบัตรประชาชน. ………………….................…
โทร. ………………............................ขนาดเสื้อ..S ,..M,..L,..XL
4.) ชื่อ-สกุล………………………………ชื่อเลํน …………..……..อายุ……… ศาสนา …………….การศึกษา………….…น้าหนัก
............
วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................................เลขบัตรประชาชน. ……………….................…
โทร. ………………............................ขนาดเสื้ อ..S ,..
M,..L,..XL
________________________________________

รายชื่ อกลุ่มเป้ าหมาย 2.กลุ่มเป้ าหมายที่ไม่ ได้ รับการจัดสรรโควต้ า / ผู้สังเกตการณ์ ซึ่ งประสงค์ สมัครเข้ า
ร่ วมกิจกรรม โดยยินดีจ่ายเงินค่ าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน เป็ นค่ าอาหาร ที่พัก (ไม่ รวมค่ าเดินทาง)
ตลอดระยะเวลาในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
เยาวชน (เข้าร่วมกิจกรรม)
1.) ชื่อ-สกุล……………………………ชื่อเลํน …………….…..อายุ……… ศาสนา …………….…การศึกษา………….…น้าหนัก ............
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................เลขบัตรประชาชน (สาหรับการทาประกันภัยอุบัติเหตุ)………..…..……….....
โทร. ………………............................ขนาดเสื้อ..S ,..M,..L,..XL
2.) ชื่อ-สกุล……………………………ชื่อเลํน …………….…..อายุ……… ศาสนา …………….…การศึกษา………….…น้าหนัก ............
วัน/เดือน/ปีเกิด...........................เลขบัตรประชาชน (สาหรับการทาประกันภัยอุบัติเหตุ)…………...................
โทร. ………………............................ขนาดเสื้อ..S ,..M,..L,..XL
3.) ชื่อ-สกุล………………………….ชื่อเลํน ……………..…..อายุ……… ศาสนา …………….…การศึกษา………….…น้าหนัก ............
วัน/เดือน/ปีเกิด......................เลขบัตรประชาชน (สาหรับการทาประกันภัยอุบัติเหตุ)…………......................…..
โทร. ………………............................ขนาดเสื้อ..S ,..M,..L,..XL
4.) ชื่อ-สกุล…………………………ชื่อเลํน ………………....อายุ……… ศาสนา …………….…การศึกษา………….…น้าหนัก ............
วัน/เดือน/ปีเกิด......................เลขบัตรประชาชน (สาหรับการทาประกันภัยอุบัติเหตุ)…………......................…..
โทร. ………………............................ขนาดเสื้อ..S ,..M,..L,..XL
หมายเหตุ

:

กรณีเยาวชนที่เข๎ารํวมคํายมีความประสงค์
1.) จะเดินทางมาพร๎อมกับเยาวชนที่ได๎รับโควต๎าขอให๎ประสานกับสานักงานสาธารณสุข

จังหวัด
2.) จะเดินทางมาเองขอให๎แจ๎งกาหนดการเดินทางกับบริษัท
___________________________________________

รายชื่อกลุ่ม 3. บุคลาการ / ผู้ปกครอง (เข้าร่วมสังเกตการณ์)
1.ชื่อ-สกุล………………………………….………ชื่อเลํน…………..ตาแหนํง......................................................
อายุ…………………..
ศาสนา ………….…โทร.........................วันเดือนปีเกิด....................................หมายเลขบัตรประชาชน........................
2.ชื่อ-สกุล………………………………………….ชื่อเลํน………..… ตาแหนํง.....................................................
อายุ………………....
ศาสนา …………..…โทร..........................วันเดือนปีเกิด.................................หมายเลขบัตรประชาชน........................
*** (ขอสงวนสิทธิ์การจัดห้องพักแยกห้อง ชายและหญิง)
___________________________________________
การชาระเงินค่าลงทะเบียน
1. ชาระเงิน โดยโอนเงินผํานบัญชี ธนาคารกสิกรไทยสาขาติวานนท์ 8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท เซซูแป เอเจนซี จากัด เลขที่ 465-1-01615-6
2. ส่ งหลักฐานการโอนเงิน พร้ อมระบุ ชื่ อ - ทีอ่ ยู่ ในการออกใบเสร็จ (เพื่อนาเป็ นหลักฐานการเบิกจ่ ายจากต้ น
สั งกัด)ทางโทรสารหมายเลข 02149-5531 / 02-962-5098
3. เก็บหลักฐานการโอนเงิน (ตามข้อ 2) ไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรมพร้อมติดต่อ
ขอรับใบเสร็ จรับเงิน
___________________________________________
ชื่อ-สกุลผูป้ ระสานงาน…………………………….…………………โทร………………….……………………
*****โปรดสํงแบบตอบรับกลับทางโทรสาร 02-1495531 , 02-5908187
E-mail :social_dmh@hotmail.com, som_pmaker@hotmail.com
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
1. เยาวชนฯ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม ต๎องไมํมีโรคประจาตัว(หาตรวจพบในระหวํางการเข๎ารํวมกิจกรรม
จะต๎องถูกสํงตัวกลับ)
2. เยาวชนฯ ที่เข๎ ารํ ว มกิ จ กรรม ต๎ องไมํมี อาการป่ว ยภายใน1สั ป ดาห์ กํอนวันเดิน ทางมาเข๎า รํว ม
กิจกรรม
3. เยาวชนฯ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 ไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ หากมาเกิน 2 ครั้งต้อง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข๎ารํวมกิจกรรมคํายครั้งนี้

4. กรณีมีเหตุผลความจ าเป็ นต๎องเปลี่ยนตัว เยาวชนฯ ที่ เข๎ารํวมกิจกรรม /ผู๎ สังเกตการณ์ขอได๎โ ปรด
คัดเลือกตัวแทนที่เป็นเพศเดียวกับที่ได๎สํงรายชื่อในใบตอบรับ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลความจาเป็นใน
การจัดที่พักที่ต๎องแล๎วเสร็จลํวงหน๎า2 สัปดาห์ (เพื่อความสะดวกในการดูแลและความปลอดภัยของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม)
5. สิ่งของจาเป็นที่เยาวชนต้องนาติดตัวมาด้วย
- เสื้อแจ็คเก็ต- ชุดออกกาลังกาย- ชุดวํายน้าและแวํนตากันน้า(ถ๎ามี)
- ผ๎าเช็ดตัว
- ยาประจาตัว
- กางเกงขายาว (ใสํวันรับเสด็จฯ)
- กุญแจสาหรับล็อคกระเป๋า- รองเท๎าผ๎าใบและรองเท๎าใสํสบาย
6. ติดตํอสอบถามรายละเอียด กาหนดการและภาพรวมของกิจกรรม กับเจ๎าหน๎าที่กรมสุขภาพจิต ได๎ที่...
- คุณอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ (วรรรณ)
โทร.02-590-8888 , 081-9867309
- คุณสุมาลี หวะสุวรรณ
(ติ๊ก)
โทร.02-590-8187 , 092-9351955
- คุณวิจิตรา สันคนุช
(ใหมํ)
โทร.02-590-8257 , 093-4756942
7. ติดตํอสอบถามเรื่องการสนับสนุนคําพาหนะการเดินทาง กับเจ๎าหน๎าที่บริษัทเซซูแป เอเจนซี จากัดได๎ที่..
- ภาคเหนือ
คุณนุสรา(หวาย) โทร.084-4660996
- ภาคใต๎
คุณณฐา(ฟ้า)
โทร.098-9698928,087-4973394
- ภาคกลางและภาคตะวันออก คุณฉวีวรรณ (ส๎ม) โทร.081-8592897
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณณฐา(ฟ้า)
โทร.098-9698928 , 087-4973394
- กรุงเทพมหานคร
คุณฉวีวรรณ (ส๎ม) โทร.081-8592897
___________________________________________

แผนที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานีสอบถามเส้นทาง
โทร.02-9788851-3 กด 0

ใบสมัคร
พี่เลี้ยงพิเศษ ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
(TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่.....................
ระหว่าง.....................................................
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

รูปถ่ าย

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ - สกุล .............................................................................ชื่อเลํน................................... ..
1.2 เพศ ( ) หญิง ( ) ชาย
1.3 อายุ......................ปี
1.4 วัน / เดือน / ปีเกิด.......................................................
1.5 ระดับชั้นการศึกษา.........................โรงเรียน / สถาบันการศึกษา..............................................
1.6 ที่อยูํ.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
1.7 เบอร์โทรศัพท์มือถือ..........................................
เบอร์โทรศัพท์บ๎าน.............................................
1.8 ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................
1.9 มีโรคประจาตัวหรือไมํ ( ) ไมํมี
( ) มี คือ..............................................................
2. ข้อมูลการรับบริการในศูนย์เพื่อนใจ/ชมรม TO BE NUMBER ONE
2.1 ประเภทการเป็นสมาชิก
( ) ศูนย์เพื่อนใจฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
( ) ศูนย์เพื่อนใจซีคอนสแคว์
( ) ศูนย์เพื่อนใจเดอะมอลล์ บางแค
( ) ศูนย์เพื่อนใจแฟชั่น ไอส์แลนด์
( ) เป็นกรรมการ / อาสาสมัคร / สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ
โรงเรียน.........................................................................จังหวัด.....................................
2.2 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในศูนย์ฯ/ชมรม TO BE NUMBER ONE...................ปี.................เดือน
2.2 ความถี่ในการเข๎ารับบริการในศูนย์ฯ/เข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชน
( ) ทุกวัน
( ) 5 - 6 ครั้ง/สัปดาห์
( ) 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห์
( ) 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์
( ) เดือนละ 2 - 3 ครั้ง
( ) เดือนละครั้ง
( ) อื่นๆ ระบุ.............................................................
3. ข้อมูล / ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
(TO BE NUMBER ONE CAMP)
3.1 เคยเข๎ารํวมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP กํอนหน๎านี้หรือไมํ
( ) เคย ในฐานะสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุํน ....................
( ) เคย ในฐานะพี่เลี้ยงพิเศษ TO BE NUMBER ONE CAMP รุํน....................
( ) ไมํเคย

(

-23.2 กรณี ไม่ได้ รับการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงพิเศษในครั้งนี้
) ยินดีเข๎ารํวม โดยเสียคําใช๎จํายเอง (3,000 บาท / คน)เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงพิเศษ
( ) ไมํยินดี
3.3 การอนุญาตจากผู๎ปกครอง
( ) อนุญาต
( ) ต๎องขออนุญาตอีกครั้งภายหลังจากที่ได๎รับการคัดเลือก
( ) อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................

4. อื่นๆ
4.1 SIZE เสื้อ.........................
4.3 โปรดแสดงความคิดเห็นวําเหตุใดทํานจึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมได๎รับการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงพิเศษ
คําย พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่งในครั้งนี้
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................
5. ความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม / ประธานชมรม / ผู้จัดการศูนย์ ฯ ต่อผู้สมัคร
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .............................................
(ลงชื่อผู้ให้ความคิดเห็น) .............................................................
ตาแหน่ง ............................................................
(ลงชื่อผู้สมัคร) ............................................................
ขอขอบคุณ
สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 โทร. 02 - 590 - 8187

กาหนดการ TO BE NUMBER ONE CAMP
“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง”รุ่นที่.............
ระหว่างวันที่...................................................
ณเดอะไพน์รีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี
__________________________________
วันที1่
08.00 -11.00 น. : ลงทะเบียนณเดอะไพน์รีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี
11.00 น.
:
เก็บสัมภาระบริเวณจุดที่จัดเตรียมไว๎,เปลี่ยนชุดพร๎อมทากิจกรรม
12.00 น.
:
อาหารกลางวัน
13.30 น.
:
กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา EQ (In Door)
15.30 น.
:
อาหารวําง
15.45 น.
:
กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา EQ (In Door)
17.00 น.
:
เรียนวํายน้า
18.30 น.
:
อาหารเย็น
19.30 น.
:
Happy Hour
21.00 น.
:
อาหารวํางกํอนนอน
22.00 น.
:
เข๎านอน
วันที2่
06.00 น.
:
ตื่นนอน
06.30 น.
:
บริหารรํางกาย
07.30 น.
:
รับประทานอาหารเช๎า
08.30 น.
:
ปฐมนิเทศ
10.30 น.
:
พิธีเปิด และให้โอวาทแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMPรุ่นที่18
โดย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต(นายแพทย์พงศ์เกษมไข่มุกด์)
10.45 น.
:
อาหารวําง
11.00 น.
:
เรียนภาษาอยํางมีความสุข
12.30 น.
:
อาหารกลางวัน
13.30 น.
:
กิจกรรมสร๎างสุข
15.00 น.
:
อาหารวําง
15.10 น.
:
กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาEQ(Out Door)
16.45 น.
:
เรียนวํายน้า
18.30 น.
:
อาหารเย็น
19.30 น.
:
Happy Hour
21.00 น.
:
อาหารวํางกํอนนอน
22.00 น.
:
เข๎านอน

วันที3่
06.00 น.
06.30 น.
07.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
10.45 น.
12.15 น.
13.30 น.
15.00 น.
15.15 น.
16.45 น.
18.30 น.
19.30 น.
21.00 น.
22.00 น.
วันที4่
06.00 น.
06.30 น.
07.30 น.
09.00 น.
10.30 น.
10.45 น.
12.15 น.
13.30 น.
15.00 น.
15.15 น.
16.45 น.
18.30 น.
19.30 น.
21.00 น.
22.00 น.
วันที5่
06.00 น.
06.30 น.
07.30 น.
09.00 น.
10.45 น.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ตื่นนอน
บริหารรํางกาย
รับประทานอาหารเช๎า , อาบน้า แตํงตัว
บทบาทการเป็นแกนนา TO BE NUMBER ONE
อาหารวําง
เรียนภาษาอยํางมีความสุข
อาหารกลางวัน
กิจกรรมสร๎างสุข
อาหารวําง
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุํน
เรียนวํายน้า
อาหารเย็น
Happy Hour
อาหารวํางกํอนนอน
เข๎านอน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ตื่นนอน
บริหารรํางกาย
รับประทานอาหารเช๎า
เรียนภาษาอยํางมีความสุข
อาหารวําง
ความรู๎ EQ
อาหารกลางวัน
กิจกรรมสร๎างสุข
อาหารวําง
กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา EQ (Out Door)
เรียนวํายน้า
อาหารเย็น
Happy Hour
อาหารวํางกํอนนอน
เข้านอน

:
:
:
:
:

ตื่นนอน
บริหารรํางกาย
รับประทานอาหารเช๎า
การให๎คาปรึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุํน

12.15 น.
13.30 น.
15.00 น.
15.15 น.
18.30 น.
19.30 น.
21.00 น.
22.30 น.
วันที6่
08.45 น.
10.30 น.
10.45 น.
12.15 น.
13.30 น.
15.30 น.
16.00 น.
17.00 น.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

อาหารกลางวัน
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวัยรุํน
อาหารวําง
กิจกรรมสร๎างสุขและซ๎อมโชว์การแสดงหน๎าพระพักตร์
อาหารเย็น
ซ๎อมการแสดงโชว์หน๎าพระพักตร์
อาหารวํางกํอนนอน
เข้านอน

ซ๎อมการนาเสนอผลงานและความสามารถของสมาชิกถวายหน๎าพระที่นั่ง
อาหารวําง
ซ๎อมการนาเสนอผลงานและความสามารถของสมาชิกถวายหน๎าพระที่นั่ง
อาหารกลางวัน
ซ๎อมการนาเสนอผลงานและความสามารถของสมาชิกถวายหน๎าพระที่นั่ง
ซ๎อมพิธีการรับเสด็จฯ
เตรียมพร๎อมรับเสด็จฯ
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงเดอะไพน์รีสอร์ทอาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
:
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขกราบทูลรายงาน
:
อธิบดีกรมสุขภาพจิตกราบทูลเบิกสมาชิกคํายTO BE NUMBER ONE
รับพระราชทานเกียรติบัตร
:
ทอดพระเนตรกิจกรรมที่ได๎ดาเนินการภายในคํายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONE
สูํความเป็นหนึ่งรุํนที่18
:
พระราชทานพระดารัส
:
เสด็จกลับ(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
20.30 น.
:
รับประทานอาหารรอบดึกและงานเลี้ยงสํง
-------------------------------------------------------------------------------การแตํงกายระหวํางเข๎าคําย
- เสื้อยืดประจารุํนซึ่งสมาชิกจะได๎รับในวันลงทะเบียน
- กางเกงตามความสะดวกและเหมาะสม(กางเกงขาสั้นไมํสั้นเกินไป)
- รองเท๎าผ๎าใบ,รัดส๎น
ผู๎ควบคุม / ผู๎สังเกตการณ์
- ตามความเหมาะสม
(วันเสด็จฯ แตํงกายชุดสุภาพ)
ผู๎บริหาร แขกผู๎มีเกียรติ ผู๎เฝ้ารับเสด็จฯ - สูทสากล / ชุดสุภาพ

รายชื่อผู้จัดทา
1.นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ ผู๎อานวยการโครงการ
2.นางสาวนิศกร ตั้วสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2.นางนาฎเชาวดี บุญศิริชัย
นายชํางศิลป์ชานาญงาน
3.นายฉัตรชัย บุญโหล เจ๎าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
4.น.ส.สุจีรา นิลโสม นักประชาสัมพันธ์
5.น.ส.ทัญากร ศรีทอง นักวิชาการเผยแพรํ
6.นายจตุรวิทย์ขวัญศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
7.นายมงคล ไชยผง นายชํางศิลป์

