
ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
ได้เต็ม ได้

1 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1  แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินโครงการ 1
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบูรณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บุคลากรของ 1
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 2
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนินงานโครงการ TO BE 1
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพ่ือนใจ)  โดยจ าแนกประเภทให้เห็นชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบูธนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.5
1.6  เน้ือหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.5

2 ความสวยงาม 2
3 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

ลงช่ือกรรมการ ...........................................................
(                                        )

รวม

จังหวัด  .....................................................  

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE  NUMBER ONE  ระดับดีเด่น

(10  คะแนน)

หมำยเหตุคะแนน

                                                                วันท่ี ................เดือน............................พศ.........................



ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
ได้เต็ม ได้

1 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

1.1  แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินโครงการ 0.5
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบูรณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บุคลากรของ 0.5
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 1.5
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนินงานโครงการ TO BE 0.5
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพ่ือนใจ)  โดยจ าแนกประเภทให้เห็นชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบูธนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.25
1.6  เน้ือหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.25

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 2.5
การด าเนินงาน

3 ความสวยงาม 2
4 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

ลงช่ือกรรมการ ...........................................................
(                                        )

รวม

จังหวัด  .....................................................  

หมำยเหตุคะแนน

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับเงิน

(10  คะแนน)

                                                                วันท่ี ................เดือน............................พศ.........................



ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
ได้เต็ม ได้

1 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1  แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินโครงการ 0.25
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบูรณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บุคลากรของ 0.25
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 1
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนินงานโครงการ TO BE 0.20
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพ่ือนใจ)  โดยจ าแนกประเภทให้เห็นชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบูธนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.15
1.6  เน้ือหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.15

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 2
การด าเนินงาน

3 แสดงนวัตกรรมในการด าเนินงาน 2
4 ความสวยงาม 2
5 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

ลงช่ือกรรมการ ...........................................................
(                                        )

(10  คะแนน)

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับทอง

คะแนน หมำยเหตุ

จังหวัด  .....................................................  

รวม

                                                                วันท่ี ................เดือน............................พศ.........................



ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
ได้เต็ม ได้

1 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

1.1  แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินโครงการ 0.15

      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด

1.2  แสดงการบูรณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บุคลากรของ 0.15

      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง

1.3  แสดงผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 0.25

      ยุทธศาสตร์ของโครงการ

1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนินงานโครงการ TO BE 0.15

      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม

      ศูนย์เพ่ือนใจ)  โดยจ าแนกประเภทให้เห็นชัดเจน

1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบูธนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.15

1.6  เน้ือหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.15

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 1.5

การด าเนินงาน

3 แสดงนวัตกรรมในการด าเนินงาน 1.5

4 แสดงองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการด าเนินงานและการขยายผล 2

5 ความสวยงาม 2

6 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

ลงช่ือกรรมการ ...........................................................
(                                        )

หมำยเหตุ

จังหวัด  .....................................................  

                                                               วันท่ี ................เดือน............................พศ.........................

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับเพชร

(10  คะแนน)

คะแนน

รวม



ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
ได้เต็ม ได้

1 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1  แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินโครงการ 0.15
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบูรณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บุคลากรของ 0.15
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 0.25
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนินงานโครงการ TO BE 0.15
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพ่ือนใจ)  โดยจ าแนกประเภทให้เห็นชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบูธนิทรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.15
1.6  เน้ือหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.15

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 1.5
การด าเนินงาน

3 แสดงนวัตกรรมในการด าเนินงาน 1.5
4 แสดงองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการด าเนินงานและการขยายผล 2
5 ความสวยงาม 2
6 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

ลงช่ือกรรมการ ...........................................................
(                                        )

รวม

                                                               วันท่ี ................เดือน............................พศ.........................

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับยอดเพชร

(10  คะแนน)

จังหวัด  .....................................................  

คะแนน หมำยเหตุ


