การเตรียมตัวเข้าประกวดผลงานจังหวัด อาเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค ประจาปี ๒๕๖๓
-------------------------------------------------๑. ประเภทการประกวด
๑.๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
๑.๒. อาเภอ TO BE NUMBER ONE ***(จัดประกวดปีนี้เป็นปีแรก)
๑.๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
๑.๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)
๑.๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
๑.๖. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
๑.๗. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑.๘. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจา/ทัณฑสถาน
๑.๙. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ
๑.๑๐. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
๒. พื้นที่การประกวด
- ภาคเหนือ
ครอบคลุม ๑๗ จังหวัด (จัดประกวดทุกประเภท)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครอบคลุม ๒๐ จังหวัด (จัดประกวดทุกประเภท)
- ภาคใต้
ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด (จัดประกวดทุกประเภท)
- ภาคกลางและตะวันออก
ครอบคลุม ๒๕ จังหวัด (จัดประกวดทุกประเภท)
- กรุงเทพมหานคร
ครอบคลุม ๕๐ เขต
(จัดประกวดเฉพาะประเภทชุมชน)
หมายเหตุ : สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจา/ทัณฑสถาน
และสานักงานคุมประพฤติ ทีต่ ั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าประกวดในภาคกลางและตะวันออก
๓. การคัดเลือกระดับภาค
๓.๑. เกณฑ์คะแนน
กลุ่มต้นแบบ
- คะแนนกลุ่มต้นแบบ ระดับเงิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐, ระดับทอง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๕,
ระดับเพชร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเพชร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๕
โดย จังหวัด และชมรมฯ กลุ่มต้นแบบ ที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดจะผ่าน
เข้ารอบระดับประเทศทั้งหมด
กลุ่มดีเด่น
- คะแนนกลุ่มดีเด่นระดับภาค ที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
โดย จังหวัด อาเภอ และชมรมฯ กลุ่มดีเด่น ที่มีคะแนนมากที่สุดและมากรองลงมา
ตามจานวนที่ได้จัดสรรแต่ละภาคจะผ่านเข้ารอบระดับประเทศ
หมายเหตุ : แต่ละจังหวัดสามารถส่งอาเภอ/ชมรม กลุ่มดีเด่น ได้ไม่เกินประเภทละ 3 แห่ง
แต่โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายประเภทละ 1 แห่งเท่านั้น

-๒๓.๒. จานวนที่จัดสรร
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลางและตะวันออก

๑๗ จังหวัด คัดเลือกประมาณประเภทละ ๓ แห่ง
(ขึ้นอยู่กับจานวนที่เข้าประกวดในแต่ละประเภทด้วย)
๑๔ จังหวัด คัดเลือกประมาณประเภทละ ๒ แห่ง
(ขึ้นอยู่กับจานวนที่เข้าประกวดในแต่ละประเภทด้วย)
๒๐ จังหวัด คัดเลือกประมาณประเภทละ ๓ แห่ง
(ขึ้นอยู่กับจานวนที่เข้าประกวดในแต่ละประเภทด้วย)
๒๕ จังหวัด คัดเลือกประมาณประเภทละ ๔ แห่ง
(ขึ้นอยู่กับจานวนที่เข้าประกวดในแต่ละประเภทด้วย)

๔. รางวัลระดับภาค
๔.๑. กลุ่มต้นแบบ
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
๔.๒. กลุ่มดีเด่น
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
๕. การเดินทางและเข้าที่พักของผู้เข้าประกวด
๕.๑. ผู้จัดฯ จะสนับสนุนเงินค่าพาหนะสมทบให้กับผู้เข้าประกวด (เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้จัดฯ
กับผู้แทนจังหวัด)
๕.๒. ผู้จัดฯ จะสนับสนุนเบี้ยเลี้ยง ให้กับผู้เข้าประกวด ๒๐๐ บาท/คน (ประเภทละ ๔ คน)
๕.๓. ผู้จัดฯ จะดูแลค่าที่พักเป็นจานวนเงิน ๓๕๐ บาท/คน/คืน (เฉพาะผู้ประกวด ๔ คนต่อประเภท)
หมายเหตุ การติดต่อรับเงินค่าพาหนะสมทบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ประกวดขอให้ตกลงกัน
ภายในจั งหวัดว่าจะมอบใครเป็ นผู้ แทนจังหวัด ๑ คนมารับ (ผู้ จัดจะยึดชื่ อผู้แทนจังหวัดที่จะรับเงิน
ตามใบตอบกลับ ท้า ยเอกสารนี้) โดยขอให้ผู้แ ทนจัง หวัด ติด ต่อ รับ เงิน ในช่ว งเย็น ของวัน ประกวด
โดยผู้รับ ต้องเตรียมสาเนาบัตรประชาชน ๒ ใบมารับ หลังจากนั้นผู้แทนจังหวัดจึงจะนาเงินไปมอบให้
ผู้เข้าประกวดตามที่มีการตกลงกันภายในจังหวัด
๖. อาหาร
๖.๑. ผู้จัดฯ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าประกวดประเภทละ ๔ คน
๖.๒. ผู้จัดฯ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้กับกองเชียร์ (จานวนไม่เกิน ๑๐ คนต่อจังหวัด)
โดยจะมอบเป็นคูปองตอนลงทะเบียนเช้าวันประกวดเท่านั้น
๗. การลงทะเบียน
 ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องลงทะเบียนโดยแยกตามประเภทการประกวด (ประเภทละ ๔ คน)
ณ บริเวณหน้างาน ในเวลา ๐๗.๐๐ น.
๘. การนาเสนอ
 จานวนผู้นาเสนอบนเวที ไม่เกิน ๔ คน (ไม่รวมผู้ดูแลคอมพิวเตอร์)
 ผู้เข้าประกวดสามารถทดสอบคอมพิวเตอร์ (โดยการลงผลงานสามารถใช้ได้เฉพาะแผ่น CD,DVD
ห้ามใช้ USB ในการทดสอบลงผลงาน) เพื่อเตรียมการนาเสนอตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ก่อนวัน
ประกวด ๑ วัน (กรณีผู้นาเสนอไม่มาทดสอบผลงานตามเงื่อนไขเวลาที่กาหนด ผู้จัดฯจะไม่รับผิดชอบ
ความผิดพลาดที่เกิดกับการนาเสนอผลงาน และการทดสอบคอมพิวเตอร์ในวันงานจะไม่สามารถทาได้)
 ผู้เข้าประกวดมีเวลาการนาเสนอผลงานไม่เกิน ๑๐ นาที โดยจะมีการเตือนเมื่อเหลือเวลา ๓ นาที และ
ต่อมา ๑ นาที โดยใช้นาฬิกาจับเวลาของคณะกรรมการเป็นมาตรฐาน
 การนาเสนอรอบแรก ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดควรจะแจ้งรายละเอียดการนาเสนอต่อเจ้าหน้าที่ด้วย เช่น
มีการแสดงออกมาก่อน หรือไม่ใช้ LCD หรือต้องใช้โต๊ะเก้าอี้ในการนั่งนาเสนอ เป็นต้น

-๓-

๙. สื่อ และเอกสารประกอบการนาเสนอ

 การใช้สื่อประกอบการนาเสนอ เช่น ซีดีเพลง, Power Point หรือภาพผลงาน ฯลฯ
Microsoft Office ๓๖๕ เท่านั้น (กรณีที่มี Font พิเศษให้เตรียมมาด้วย)
 ซีดีการนาเสนอ / ไฟล์งาน ขอให้เตรียมสาเนา ๒ แผ่น เพื่อเป็นหลักฐานส่งมอบให้โครงการ TO BE
NUMBER ONE
 เอกสารประกอบการนาเสนอ ผู้เข้าประกวดจะมอบให้กรรมการตัดสินฯทุกคน หรือ มอบเป็นตัวอย่าง
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หรือความพร้อมของผู้เข้าประกวด (ไม่มีคะแนนในส่วนความสวยงามของเอกสาร หรือ
จานวนเอกสารที่มอบให้คณะกรรมการตัดสินฯ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับสาระการดาเนินงาน)

สิ่งที่ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมให้กับผู้เข้าร่วมประกวด
 เวที
 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ เครื่อง
 LCD
 ระบบเสียง / ไมค์โครโฟน ๔
 โต๊ะ / เก้าอี้
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคนิคอื่นเพิ่มเติมของผู้ประกวด (ใช้ได้เฉพาะของผู้จัดเท่านั้น)
สอบถามในรายละเอียดตามหัวข้อ ๑-๔ ได้ที่ สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
โทร. ๐-๒๕๙๐-๘๑๘๗, ๐-๒๕๙๐-๘๑๘๘, ๐-๒๕๙๐-๘๘๘๘
สอบถามในรายละเอียดตามหัวข้อ ๕-๙ ได้ที่ บ.เซซูแป เอเจนซี จก.
ภาพรวมและดูแลงานทั้งหมด
คุณตู่ (จิรเดช)
โทรศัพท์ ๐๘-๘๕๔๙-๑๕๔๒
- ภาคใต้
คุณฟ้า (คุณกัลยาภัสร์) โทรศัพท์ ๐๘-๗๔๙๗-๓๓๙๔
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณเหนือ (คมสันต์)
โทรศัพท์ ๐๙-๔๕๖๐-๐๐๘๗,๐๘-๙๐๒๑-๒๒๙๗
- ภาคเหนือ
คุณหวาย (นุศรา)
โทรศัพท์ ๐๘-๔๔๖๖-๐๙๙๖
- ภาคกลางและตะวันออก และ กทม. คุณส้ม (ฉวีวรรณ)
โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๕๙-๒๘๙๗

