
ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
ไดเ้ตม็ ได้

1 การด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1  แสดงวิสัยทัศน ์นโยบาย เปา้หมาย แผนการด าเนนิโครงการ 1
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบรูณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บคุลากรของ 1
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเปน็ศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนนิงานที่ชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 2
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนนิงานโครงการ TO BE 1
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพื่อนใจ)  โดยจ าแนกประเภทใหเ้หน็ชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบธูนทิรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.5
1.6  เนือ้หากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.5

2 ควำมสวยงำม 2
3 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

ลงชื่อกรรมการ ..............................................................
(                                        )

                                                                วันที่ ................เดือน............................พศ.........................

คะแนน

รวม

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

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE  NUMBER ONE  ระดบัดเีดน่

(10  คะแนน)

หมำยเหตุ



ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
ไดเ้ตม็ ได้

1 การด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

1.1  แสดงวิสัยทัศน ์นโยบาย เปา้หมาย แผนการด าเนนิโครงการ 0.5
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบรูณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บคุลากรของ 0.5
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเปน็ศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนนิงานที่ชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 1.5
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนนิงานโครงการ TO BE 0.5
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพื่อนใจ)  โดยจ าแนกประเภทใหเ้หน็ชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบธูนทิรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.25
1.6  เนือ้หากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.25

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 2.5
การด าเนนิงาน

3 ควำมสวยงำม 2
4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

ลงชื่อกรรมการ ..............................................................
(                                        )

                                                                วันที่ ................เดือน............................พศ.........................

คะแนน

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดบัเงิน

(10  คะแนน)

รวม

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

หมำยเหตุ



ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
ไดเ้ตม็ ได้

1 การด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1  แสดงวิสัยทัศน ์นโยบาย เปา้หมาย แผนการด าเนนิโครงการ 0.25
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบรูณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บคุลากรของ 0.25
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเปน็ศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนนิงานที่ชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 1
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนนิงานโครงการ TO BE 0.20
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพื่อนใจ)  โดยจ าแนกประเภทใหเ้หน็ชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบธูนทิรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.15
1.6  เนือ้หากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.15

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 2
การด าเนนิงาน

3 แสดงนวัตกรรมในการด าเนนิงาน 2
4 ความสวยงาม 2
5 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

ลงชื่อกรรมการ ..............................................................
(                                        )

หมำยเหตุ

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

รวม

                                                                วันที่ ................เดือน............................พศ.........................

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดบัทอง

คะแนน

(10  คะแนน)



ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
ไดเ้ตม็ ได้

1 การด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1  แสดงวิสัยทัศน ์นโยบาย เปา้หมาย แผนการด าเนนิโครงการ 0.15
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบรูณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บคุลากรของ 0.15
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเปน็ศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนนิงานที่ชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 0.25
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนนิงานโครงการ TO BE 0.15
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพื่อนใจ)  โดยจ าแนกประเภทใหเ้หน็ชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบธูนทิรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.15
1.6  เนือ้หากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.15

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 1.5
การด าเนนิงาน

3 แสดงนวัตกรรมในการด าเนนิงาน 1.5
4 แสดงองค์ความรู้ที่เกิดจากการด าเนนิงานและการขยายผล 2
5 ควำมสวยงำม 2
6 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

ลงชื่อกรรมการ ..............................................................
(                                        )

                                                               วันที่ ................เดือน............................พศ.........................

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดบัเพชร

(10  คะแนน)

คะแนน

รวม

หมำยเหตุ

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



ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
ไดเ้ตม็ ได้

1 การด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1  แสดงวิสัยทัศน ์นโยบาย เปา้หมาย แผนการด าเนนิโครงการ 0.15
      TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
1.2  แสดงการบรูณาการด้านแผนงาน  งบประมาณ  บคุลากรของ 0.15
      จังหวัด  โดยยึดเยาวชนเปน็ศูนย์กลาง
1.3  แสดงผลการด าเนนิงานที่ชัดเจน  สอดคล้องกับแนวทาง 0.25
      ยุทธศาสตร์ของโครงการ
1.4  แสดงสถิติภาพรวมของการด าเนนิงานโครงการ TO BE 0.15
      NUMBER ONE ระดับจังหวัด  (จ านวนสมาชิก  ชมรม
      ศูนย์เพื่อนใจ)  โดยจ าแนกประเภทใหเ้หน็ชัดเจน
1.5  แสดงส่ือสัญลักษณ์ต่างๆ ในบธูนทิรรศการได้อย่างถูกต้อง 0.15
1.6  เนือ้หากับภาพมีความสอดคล้องกัน 0.15

2 แสดงแนวทางและผลงานด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 1.5
การด าเนนิงาน

3 แสดงนวัตกรรมในการด าเนนิงาน 1.5
4 แสดงองค์ความรู้ที่เกิดจากการด าเนนิงานและการขยายผล 2
5 ควำมสวยงำม 2
6 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

ลงชื่อกรรมการ ...............................................................
(                                        )

รวม

                                                               วันที่ ................เดือน............................พศ.........................

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดบัยอดเพชร

(10  คะแนน)

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

คะแนน หมำยเหตุ



..............................................................



..............................................................



..............................................................



..............................................................



...............................................................


