เกณฑ์ คะแนนการนาเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรื อนจา/ทัณฑสถาน ระดับภาค
ชมรม

ประเภทต้ นแบบระดับยอดเพชร
จังหวัด

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เกณฑ์ การให้ คะแนน

คะแนนเต็ม

1. การดาเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

20

1.1 มีแผนปฏิบตั ิการของชมรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ หลักของโครงการ
โดยระบุรายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้ าหมาย งบประมาณ
และผูร้ ับผิดชอบชัดเจน
1.2 องค์ประกอบของชมรม ชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
1.2.1 กรรมการ
- มีการคัดเลือกหรื อสรรหามาโดยวิธีการที่เป็ นที่ยอมรับของสมาชิก
- มีโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน
- เป็ นตัวแทนของสมาชิก ครอบคลุมทั้งองค์กร / ชุมชน
- มีระเบียบปฏิบตั ิและข้อบังคับสาหรับกรรมการ เช่น การเข้าประชุม
วาระการปฏิบตั ิหน้าที่ ฯลฯ
1.2.2 กองทุน
- มีบญั ชีกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE เฉพาะ
- มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชดั เจน
- มีการบริ หารจัดการกองทุนที่ดี (การระดมทุน, การหมุนเวียนทุน
และบัญชีรายรับ-จ่าย)
1.2.3 กิจกรรม (ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ)
- จานวนและประเภทกิจกรรม หลากหลาย เกิดประโยชน์และเพียงพอ
กับความต้องการของสมาชิก (เทียบกับจานวนสมาชิก)
- มีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การรณรงค์ฯ
o เป็ นกิจกรรมที่สมาชิกสนใจ / ต้องการ / เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก
o ช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็ นคนเก่งและดี
- กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตฯ
o กิจกรรมเสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิก ให้สามารถช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่นได้
o มีการดาเนิ นงาน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าโครงการใครติดยา
ยกมือขึ้น
หมายเหตุ : กรณี ถา้ มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE การให้คะแนน
ให้พิจารณาว่าเป็ นกิจกรรมเด่นของกิจกรรมเสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิกฯ
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
- กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย
o ช่วยสนับสนุนหรื อจัดกิจกรรมร่ วมกับชมรมเครื อข่ายเดิม
ไม่นอ้ ยกว่า ปี ละ 5 ครั้ง
o ช่วยพัฒนาศักยภาพสมาชิก / แกนนา / ชมรมเครื อข่ายเดิม โดยการ
ถ่ายทอดความรู ้ เทคนิค และประสบการณ์การทางานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
o สนับสนุ น/สร้างเครื อข่ายใหม่ ปี ละ 6 แห่งขึ้นไป

คะแนนเต็ม
(0.3)
(0.3)

(0.3)

1.3 การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 มีหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วนรวมทั้งภาคประชาชนร่ วมเป็ น
กรรมการ / ที่ปรึ กษา / หรื อร่ วมสนับสนุนงบประมาณ
1.3.2 หน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้การสนับสนุน และเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ

3
1.5

1.4 ผลการดาเนินงาน
1.4.1 มีการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
1.4.2 มีการติดตามประเมินผลและนาประโยชน์มาใช้ในการจัดกิจกรรม
และพัฒนาชมรม
1.4.3 กิจกรรมเด่นของชมรมที่ภาคภูมิใจ / ได้รับการยกย่อง / ได้รางวัล

3
1.2
1.2

1.5 ผลสาเร็ จที่เป็ นรู ปธรรม
1.5.1 ภายในชมรม
- มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิก / แกนนาได้รับโอกาส / ประโยชน์
จากการเข้าร่ วมกิจกรรม
- มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าองค์กร / หน่วยงาน / ชุมชนได้รับโอกาส /
ประโยชน์จากการดาเนินงานชมรม
- ชมรมและสมาชิก ได้รับรางวัล การยอมรับยกย่องชมเชยจากองค์กร
และหน่วยงานต่างๆ

6

1.5.2 ภายนอกชมรม
- มีการนากิจกรรม / ผลงานของชมรมไปเผยแพร่ หรื อขยายผล
เพื่อใช้ประโยชน์ของชมรม / หน่วยงาน / องค์กรอื่นๆ
- มีผมู ้ าศึกษาดูงาน โดยถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่า
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2. มีความต่ อเนื่อง
2.1 มีการวางแผนพัฒนาชมรมระยะสั้นและระยะยาว ไว้เพื่อแสดงความยัง่ ยืน
2.2 มีการรณรงค์ใช้สื่อและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอในแต่ละปี
ไม่ต่ากว่า 12 ครั้ง
2.3 มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิกตลอดเวลา
2.4 มีการวางแผน และดาเนินการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์จากรุ่ นพี่สู่รุ่นน้อง
เพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่ นใหม่ต่อไป
2.5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา / สมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่ อง เช่น
การศึกษาดูงาน จัดอบรม และส่ งสมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการระดับประเทศ
2.6 มีการจัดเก็บ ตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี
2.7 กรรมการชมรม มีการปรับเปลี่ยนตามวาระ หรื อตามความเหมาะสม

3. การพัฒนา
3.1 ด้านเครื อข่าย
3.1.1 ดาเนินงานร่ วมกับเครื อข่ายภายใต้แนวทางการดาเนิ นงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
3.1.2 สามารถสร้างเครื อข่ายที่มีการดาเนินงานตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE
ได้อย่างถูกต้อง
3.1.3 พัฒนาสมาชิก แกนนา ร่ วมกับชมรมเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง
3.1.4 สนับสนุนชมรมเครื อข่ายในการประกวดผลงานระดับ จังหวัด / ภาค / ประเทศ
3.2 ด้านนวัตกรรม
3.2.1 จานวนนวัตกรรมที่คิดใหม่ ทาใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 3 เรื่ อง
3.2.2 การใช้ประโยชน์
- ภายในชมรม
o สาหรับสมาชิก / ชมรม
o หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ภายนอกชมรม
3.2.3 ผลจากการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
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3.3 ด้านองค์ความรู ้ (เกี่ยวกับการดาเนินงานและหรื อการพัฒนาคุณภาพสมาชิก)
3.3.1 จานวนองค์ความรู ้ ไม่นอ้ ยกว่า 2 เรื่ อง
3.3.2 การใช้ประโยชน์
- ภายในชมรม
o สาหรับสมาชิก / ชมรม
o หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ภายนอกชมรม
3.3.3 ประโยชน์จากองค์ความรู ้ก่อให้เกิดผลสาเร็ จหรื อผลดีต่อการทางาน
และหรื อต่อสมาชิก / เครื อข่าย

คะแนนเต็ม
22
4
12
3
3
6
6

4. การนาเสนอ

25

4.1 ผูน้ าเสนอ
4.1.1 มาครบทีมกรรมการ
- ประธานชมรม / เลขานุการชมรม / กรรมการชมรมอื่นๆ
และหรื อผูบ้ ริ หาร / ที่ปรึ กษาชมรม
- กรรมการชมรมอื่นๆ และเลขานุการชมรม ไม่มีประธานชมรม
- กรรมการชมรมอื่นๆ และสมาชิกชมรมมานาเสนอ
ไม่มีประธานชมรมและเลขานุการชมรม
- สมาชิกชมรมมานาเสนอเอง ร่ วมกับบุคคลอื่น
- บุคคลอื่นมานาเสนอ
4.1.2 น้ าเสี ยง บุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ น่าเชื่ อถือ
4.1.3 เข้าใจเนื้ อหาที่นาเสนอ
4.1.4 เนื้อหาที่นาเสนอสอดคล้องกับสื่ อประกอบการนาเสนอ
4.2 สื่ อประกอบการนาเสนอ
4.2.1 รู ปแบบการนาเสนอน่าสนใจ ดึงดูดใจ สร้างสรรค์
4.2.2 รู ปภาพ เนื้ อหา ข้อมูล ประกอบการนาเสนอถูกต้อง เชื่อถือได้
และต้องเป็ นการดาเนินงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
ไม่ใช่จากโครงการอื่น
4.2.3 มีความพร้อมในการนาเสนอทั้งด้าน สคริ ปต์ / สื่ อภาพ และเสี ยง
4.3 ใช้เวลาและกติกาการนาเสนอตามที่โครงการกาหนด

12
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1
3
3
3
11
3.5
4

3.5
2

5. ความประทับใจ
รวม

5
100

ลงชื่ อ............................................................ กรรมการ
(
)

คะแนนทีไ่ ด้

