
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น รอบตัดสินระดับประเทศ   
ชมรม      จังหวดั      (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

 
              
              

     
              

              
              
              
              
              

              
              

       

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.  การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 20  
      1.1 มีแผนปฏิบติัการของชมรมท่ีสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์หลกัของโครงการ 

โดยระบุรายละเอียดกิจกรรม  วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา  เป้าหมาย   
งบประมาณ  และผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

2  

      1.2 องคป์ระกอบของชมรม ชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ 10  
 1.2.1 กรรมการ 2.5  
  - มีการคดัเลือกหรือสรรหามาโดยวิธีการท่ีเป็นท่ียอมรับของสมาชิก (0.5)  
  - มีโครงสร้างและหนา้ท่ีความรับผดิชอบชดัเจน (1.0)  
  - เป็นตวัแทนของสมาชิก ครอบคลุมทั้งองคก์ร / ชุมชน (0.5)  
  - มีระเบียบปฏิบติัและขอ้บงัคบัส าหรับกรรมการ  เช่น  การเขา้ประชุม  

วาระการปฏิบติัหนา้ท่ี ฯลฯ 
(0.5)  

 1.2.2 กองทุน 2.5  
  - มีบญัชีกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE เฉพาะ (0.75)  
  - มีระเบียบการเบิกจ่ายท่ีชดัเจน (1.0)  
  - มีการบริหารจดัการกองทุนท่ีดี  (การระดมทุน, การหมุนเวียนทุน 

      และบญัชีรายรับ-จ่าย) 
(0.75)  

 1.2.3 กิจกรรม (ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์หลกัของโครงการ) 5  
  - จ านวนและประเภทกิจกรรม หลากหลาย  เกิดประโยชน์และเพียงพอ 

กบัความตอ้งการของสมาชิก (เทียบกบัจ านวนสมาชิก) 
(0.5)  

  - มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ (0.5)  
  - กิจกรรมตามยทุธศาสตร์การรณรงคฯ์   
   o เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกสนใจ / ตอ้งการ / เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก (0.5)  
   o ช่วยปรับเปล่ียนค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกใหเ้ป็นคนเก่งและดี (0.5)  
  - กิจกรรมตามยทุธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตฯ   
   o กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพสมาชิก  ใหส้ามารถช่วยเหลือ

ผูอ่ื้นได ้
(0.5)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
   o การด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทาง 

ปรับทุกข ์ สร้างสุข  แกปั้ญหา  และพฒันา EQ  ครบทุกดา้น 
(0.5)  

   o มีการด าเนินงาน  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกใหเ้ขา้โครงการ 
ใครติดยายกมือข้ึน 

(0.5)  

   - กิจกรรมการสร้างและพฒันาเครือข่าย   
   o ช่วยสนบัสนุนหรือจดักิจกรรมร่วมกบัชมรมเครือข่ายเดิม 

ไม่นอ้ยกวา่ ปีละ 2 คร้ัง 
(0.5)  

   o ช่วยพฒันาศกัยภาพสมาชิก / แกนน า / ชมรมเครือข่ายเดิม   
โดยการถ่ายทอดความรู้  เทคนิค  และประสบการณ์การท างาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 

(0.5)  

   o สนบัสนุน/สร้างเครือข่ายใหม่  ปีละ 3 แห่งข้ึนไป (0.5)  
     1.3 การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2  
 1.3.1 มีหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนร่วมเป็น

กรรมการ / ท่ีปรึกษา / หรือร่วมสนบัสนุนงบประมาณ 
1  

 1.3.2 หน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งให้การสนบัสนุน และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 1  
     1.4 ผลการด าเนินงาน 2  
 1.4.1 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 0.75  
 1.4.2 มีการติดตามประเมินผลและน าประโยชน์มาใชใ้นการจดักิจกรรม 

และพฒันาชมรม 
0.75  

 1.4.3 กิจกรรมเด่นของชมรมท่ีภาคภูมิใจ / ไดรั้บการยกยอ่ง / ไดร้างวลั 0.5  
     1.5 ผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 4  
 1.5.1 ภายในชมรม   
  - มีผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิก / แกนน า ไดรั้บโอกาส / ประโยชน์ 

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(1)  

  - มีผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่องคก์ร / หน่วยงาน / ชุมชนไดรั้บโอกาส /
ประโยชน์จากการด าเนินงานชมรม 

(1)  

  - ชมรมและสมาชิก ไดรั้บรางวลั การยอมรับยกยอ่งชมเชยจากองคก์ร 
และหน่วยงานต่างๆ 

(0.5)  

 1.5.2 ภายนอกชมรม   
  - มีการน ากิจกรรม / ผลงานของชมรมไปเผยแพร่หรือขยายผล 

เพื่อใชป้ระโยชน์ของชมรม / หน่วยงาน / องคก์รอ่ืนๆ 
(1)  

  - มีผูม้าศึกษาดูงาน โดยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า (0.5)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

2.  มคีวามต่อเน่ือง 5  
      2.1 มีการวางแผนพฒันาชมรมระยะสั้นและระยะยาว  ไวเ้พื่อแสดงความย ัง่ยนื 1  
      2.2 มีการรณรงคใ์ชส่ื้อและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในแต่ละปี  

ไม่ต ่ากวา่  6 คร้ัง 
0.5  

     2.3 มีการปรับกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของสมาชิกตลอดเวลา 0.5  
      2.4 มีการวางแผน  และด าเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง   

เพื่อสร้างและพฒันาคนรุ่นใหม่ต่อไป 
1  

     2.5 มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนน า / สมาชิกชมรมอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  
การศึกษาดูงาน  จดัอบรม  และส่งสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการระดบัประเทศ 

0.5  

     2.6 มีการจดัเก็บ  ตรวจสอบและพฒันาระบบขอ้มูลสมาชิกใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี 1  
     2.7 กรรมการชมรม มีการปรับเปล่ียนตามวาระ หรือตามความเหมาะสม 0.5  

3.  การน าเสนอ 10  
     3.1 ผูน้ าเสนอ 3  
 3.1.1 มาครบทีมกรรมการ 1  
 3.1.2 น ้าเสียง  บุคลิกภาพ  ความมัน่ใจ  น่าเช่ือถือ 0.5  
 3.1.3 เขา้ใจเน้ือหาท่ีน าเสนอ 0.5  
 3.1.4 เน้ือหาท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัส่ือประกอบการน าเสนอ 0.5  
 3.1.5 เป็นสมาชิก / แกนน า / ท่ีปรึกษาชมรม 0.5  
     3.2 ส่ือประกอบการน าเสนอ 5  
 3.2.1 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  ดึงดูดใจ  สร้างสรรค ์ 1.5  
 3.2.2 รูปภาพ  เน้ือหา  ขอ้มูล  ประกอบการน าเสนอถูกตอ้ง เช่ือถือได ้  

และตอ้งเป็นการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไม่ใช่จากโครงการอ่ืน 

2.5  

 3.2.3 มีความพร้อมในการน าเสนอทั้งดา้น สคริปต ์/ ส่ือภาพ และเสียง 1  
     3.3 ใชเ้วลาและกติกาการน าเสนอตามท่ีโครงการก าหนด 2  

รวม 35  

ลงช่ือ............................................................ กรรมการ 
        (                                                       ) 
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เกณฑ์คะแนนความประทบัใจในการน าเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

คะแนนส่วนน้ี (5 คะแนน)  จะน าไปรวมกบัคะแนนความประทบัใจในรอบในพื้นท่ี (5 คะแนน)   แลว้หาร 2 

 1. ความประทบัใจทมีน าเสนอ (เลือกให้คะแนนเพยีงข้อเดียว)  2.5  

 o ประธานชมรม และเลขานุการชมรม  หรือ  
     ประธานชมรม และผูจ้ดัการศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

2.5  

    o ประธานชมรม และกรรมการชมรม  หรือ 
     ประธานชมรม และอาสาสมคัรศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

2  

 o รองประธานชมรม  และเลขานุการชมรม  หรือ 
     รองประธานชมรม และผูจ้ดัการศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

1  

 o กรรมการชมรมหรืออาสาสมคัรศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  0.5  
 2. ความประทบัใจเน้ือหา และรูปแบบการน าเสนอ (ให้คะแนนครบทุกข้อ)   1.5 

 

 o สคริปต ์เรียงล าดบัความส าคญัตามคะแนนท่ีก าหนดในแต่ละระดบั  0.5  
 o รูปแบบ การน าเสนอกระชบั 0.5  
 o ขอ้มูลท่ีน าเสนอในระดบัของผลงาน มีความชดัเจน 

     (ใช ้Fact Sheet หรือ Power Point ประกอบ) 
0.5  

 3. ความประทบัใจภาพรวม 1  

รวม 5  
 

 

   

 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ............................................................ กรรมการ 
        (                                                       ) 


