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หลักเกณฑ์

1.

ความครบถ้วนของเนื้อหา
* ครอบคลุมประเด็น/แนวทางการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่
1.1 การก่อเกิดชมรม TO BE NUMBER ONE
1) ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักการของโครงการ
* ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
* ยุทธศาสตร์การดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
2) สื่อความหมายสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE
ได้อย่างถูกต้องตามแนวคิด ปรัชญาโครงการ
* คาขวัญ
* สัญลักษณ์โครงการ/เข็มสัญลักษณ์
* เพลง TO BE NUMBER ONE (Version 1, 2)
3) ยึดหลักเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
4) การสนับสนุนของผู้บริหาร (สถานศึกษา/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป)
5) มีแนวทางการรณรงค์หาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
6) มีการจัดทาทะเบียนสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน/ติดตามได้
7) สัดส่วนและข้อมูลเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก
8) สถานทีจ่ ัดตั้งชมรม (เอื้อต่อการดาเนินการ/มั่นคง/ยั่งยืน)
9) มีแผนการจัดกิจกรรม แผนการพัฒนาชมรม แผนสู่ความยั่งยืนของชมรม
1.2 ศักยภาพชมรม มีองค์ประกอบหลัก 3 ก. คือ
1) กรรมการ
* เน้นโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน (ผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน)
* อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชัดเจน
* ความเข้มแข็ง เสียสละ และสม่าเสมอของกรรมการ
* การมีส่วนร่วมของกรรมการ (ร่วมคิด/ร่วมมือ/ร่วมใจ)
* มีการทางานอย่างเป็นระบบ (ชัดเจน/ตรวจสอบได้)
2) กองทุน
* มีกองทุนที่ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
* มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดี
- วิธีระดมทุน
- การหมุนเวียนทุน
- ระเบียบการเบิกจ่าย (หลักฐานตรวจสอบได้/ถูกต้อง/ชัดเจน)
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3) กิจกรรม (ตอบสนอง 3 ยุทธศาสตร์ฯในโครงการ)
* ความต่อเนื่อง ความสม่าเสมอในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และการจัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน
* กิจกรรมมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิก (ร่วมคิด / ร่วมวางแผน / ร่วมจัดกิจกรรม)
* เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิก
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
* สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้โอกาสผู้ที่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึน้ ”
* มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการดาเนินกิจกรรม
* มีการดาเนินงาน “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE”
แนวคิด
ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ
สัญลักษณ์ (Logo ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE)
กิจกรรม ให้คาปรึกษา พัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุข
(กิจกรรมสร้างสุข = กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมศักยภาพ
ตามความชื่นชอบ / ความใฝ่ฝัน)
โครงสร้าง ที่ตงั้ พื้นที่ การจัดพื้นที่ให้บริการ เวลาในการให้บริการ
ผู้ดาเนินการ โดยแกนนานักเรียน (ผู้จัดการ&อาสาสมัคร)
1.3 ความสาเร็จของชมรมฯ
* การเข้าใช้บริการในชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ของสมาชิก
* ความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
* ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดแก่แกนนา/สมาชิก/บุคคลอื่น
สถาบัน/ชุมชนและสังคม
การนาเสนอ
2.1 ผู้นาเสนอ
* ไม่เกิน 4 คน
* สอดคล้องแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน”/รู้จริง ทาจริง
* มีภาวะความเป็นผู้นา มีไหวพริบ ปฏิภาณ
2.2. วิธกี ารนาเสนอ
* รูปแบบ เทคนิค มีความพร้อม น่าสนใจชวนติดตาม
* ชัดเจน เป็นรูปธรรม เชื่อถือได้
2.3. เนือ้ หา
* ถูกต้อง ครบถ้วน / ชัดเจน เชื่อถือได้
2.4. เวลาในการนาเสนอ
* ใช้เวลาตามที่กาหนด
รวม
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