การเตรียมตัวเข้าประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ในงานประกวดมหกรรม ประจาปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
-------------------------------------------

หลักเกณฑ์
เกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงาน จังหวัด/ ชมรม TO BE NUMBER ONE
ประเภทจังหวัด
ระดับพื้นที่
คะแนนเต็ม
40
ระดับประเทศ
คะแนนเต็ม
o บริหารจัดการ
o การนาเสนอ
o ความประทับใจ
o นิทรรศการ
o การแสดง

60
10
25
5
10
10

ประเภทชมรม
ระดับพื้นที่

คะแนนเต็ม

50

ระดับประเทศ
คะแนนเต็ม
o การนาเสนอ
o ความประทับใจ
o นิทรรศการ

50
35
5
10

รางวัลระดับประเทศ
ประเภทดีเด่น
o รางวัลดีเด่นระดับประเทศทุกประเภท ได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
50,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
30,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
20,000 บาท
รางวัลที่ 4 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
10,000 บาท
รางวัลที่ 5 ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
10,000 บาท
ประเภทต้นแบบระดับเงิน
o รางวัลกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน (รักษามาตรฐานและเก็บคะแนนสะสม)
ปีที่ 1 คะแนนสะสม 1 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร
ปีที่ 2 คะแนนสะสม 1 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร
ปีที่ 3 คะแนนสะสม 1 คะแนน ครบ 3 คะแนน ได้เป็นต้นแบบระดับเงิน
o รางวัลต้นแบบระดับเงิน ได้รับโล่เงินพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

-2ประเภทต้นแบบระดับทอง
o รางวัลกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง (รักษามาตรฐานและเก็บคะแนนสะสม)
ปีที่ 1 คะแนนสะสม 1 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร
ปีที่ 2 คะแนนสะสม 1 คะแนน ครบ 2 คะแนน ได้เป็นต้นแบบระดับทอง
**หมายเหตุ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง

ต้องได้คะแนนสะสมครบ 3 คะแนน จึงจะได้เลื่อนสถานะเป็น ต้นแบบระดับทอง**
o รางวัลต้นแบบระดับทอง ได้รับโล่ทองพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ประเภทต้นแบบระดับเพชร
o รางวัลกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร(รักษามาตรฐานและเก็บคะแนนสะสม)
ปีที่ 1 คะแนนสะสม 1 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร
ปีที่ 2 คะแนนสะสม 1 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร
ปีที่ 3 คะแนนสะสม 1 คะแนน ครบ 3 คะแนน ได้เป็นต้นแบบระดับเพชร
o รางวัลต้นแบบระดับเพชร ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
ประเภทต้นแบบระดับยอดเพชร
o รางวัลกลุ่มต้นแบบระดับยอดเพชร
ปีที่ 1 - 4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ปีที่ 5 คะแนนสะสม ครบ 5 คะแนน ได้เป็นต้นแบบระดับยอดเพชร
o รางวัลต้นแบบระดับยอดเพชร ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
กาหนดการ ในงานประกวดมหกรรม ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ผู้ประกวด
1. ผู้ประกวดนาเสนอผลงานแต่ละประเภท จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด
ผู้นาเสนอ ได้ไม่เกิน 4 คน / ประเภท
ผู้ประกวดจัดนิทรรศการ ได้ไม่เกิน 4 คน / ประเภท (สามารถมีทีมเสริมได้ไม่เกิน 4 คน)
ผู้เข้าประกวดการแสดง (ประเภทจังหวัด) ได้ไม่เกิน 6 คน / จังหวัด (สามารถมีผู้แสดงสมทบได้ไม่เกิน 4 คน)
2. ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภท จะต้องส่งรายชื่อสมาชิกผู้นาเสนอและผู้จัดนิทรรศการ ให้กับทาง
บริษัทฯผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อเตรียมการประกวดต่อไป
การจัดนิทรรศการ และการลงผลงาน
1. ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทจะเริ่มเข้าจัดนิทรรศการ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ในวันที่ 14 ก.ค. 2559
โดยสามารถนาสิ่งของจัดนิทรรศการเข้าไปวางไว้ได้ ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. ของวันที่ 13 ก.ค. 2559
***สามารถนามาวางไว้ได้อย่างเดียว ห้ามจัดก่อนโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกรรมการเดินตรวจเช็ค***
2. ผู้นาเสนอสามารถนาผลงานมาลงไว้ก่อน ในวันที่ 13 ก.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น.

-33. ผู้จัดงานจะเตรียม
- บูธขนาดพื้นที่ 3x3 เมตร พร้อมปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ 1 จุด(ห้ามใช้กับแสงสว่าง)
และไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์ จานวน 2 จุดเท่านั้น
- การกาหนดตาแหน่งบูธ โดยจัดทาชื่อหน้าบูธเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกจุดที่ตั้งในการจัดนิทรรศการ
ของทุกประเภท (จัดเรียงชื่อตามตัวอักษรของจังหวัดและประเภทในการประกวด)
(ผู้ประกวดสามารถจัดบูธเกินออกมาได้จากด้านหน้าไม่เกิน 30 ซ.ม. หากเกินจะมีการตัดคะแนน)
4. ในการจัดห้ามเจาะบริเวณตัวบูธหรือบริเวณพื้น(ถ้าหากมีการเสียหายผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ)
5. หากมีการใช้กระแสไฟเพิ่มเติมจากที่ผู้จัดเตรียมให้ ผู้ประกวดสามารถติดต่อกับทางสถานที่ได้เอง
โดยผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
การนาเสนอผลงาน
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุม ในเวลา 07.00 น. โดยผู้นาเสนอ 4 คน
และผู้จัดนิทรรศการ 4 คน ( ในกรณีทีมเสริมนิทรรศการต้องลงทะเบียนเพื่อรับป้ายติดหน้าอก )
2. การประกวดแต่ละชมรมแต่ละประเภท ลาดับในการประกวด ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จับฉลากและกาหนดลาดับให้
3. ผู้เข้าประกวดมีเวลาการนาเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที โดยจะมีการเตือน 3 นาที และต่อมา 1 นาที
โดยใช้นาฬิกาจับเวลาของทางผู้จัดเป็นมาตรฐาน(ใช้หลักการเดียวกันกับประกวดระดับภาค)
4. รูปแบบการนาเสนอโดยวีดีทัศน์ให้นาเสนอได้ไม่เกิน 5 นาที อีก 5 นาทีให้นาเสนอด้วยตัวบุคคล
หรือจะนาเสนอด้วยตัวบุคคลทั้ง 10 นาทีเลยก็ได้
5. ผู้จัดงานจะเตรียม
- คอมพิวเตอร์
- LCD ( จอพลาสมา )
- ระบบเสียง / ไมค์โครโฟน 4 ตัว
- โต๊ะ/เก้าอี้
- เวที
6. สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียม
- เอกสาร ซีดีเพลง Power Point หรืออุปกรณ์พิเศษเฉพาะ ประกอบการ Present
(กาหนดเวลานาเสนอไม่เกิน 10 นาที)
- ซีดีเนื้อหาของการนาเสนอ พร้อมเอกสารอ้างอิงทุกประเภทเป็นข้อมูล (ถ้ามี)
- ซีดีไฟล์งาน Present 1 แผ่น เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการ
- สาเนาบัตรประชาชนผู้ที่จะรับค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าอาหาร (ผูป้ ระสานงานจังหวัดเป็นตัวแทนรับเท่านั้น)

การแสดง (เฉพาะการประกวดประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE)
1. ผู้แสดงหลักจานวน 6 คน ตามเกณฑ์และสามารถมีผู้แสดงสมทบเพิ่มได้จานวน 4 คน
( รวมจานวนผู้แสดงบนเวทีไม่เกิน 10 คน ) การแสดงภายในเวลา 6 นาที
2. สามารถนาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์มาประกอบได้
3. ผู้แสดงสมทบเพิ่มได้โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร
ซึ่งเป็นส่วนที่เกินจากเกณฑ์ 6 คน
4. เริ่มประกวดในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (ลาดับการประกวดจะแจ้งอีกครั้ง)
5. ผู้แสดงจะต้องลงทะเบียนหน้าศูนย์ประชุม ในเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ จุดลงทะเบียนประเภทจังหวัด
TO BE NUMBER ONE
6. บนเวทีการแสดง มีไมโครโฟนเพียง 6 ตัวเท่านั้น ( ไม่มีไมค์ Headset )

-4รายละเอียดในการแสดง

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การสนับสนุนจากผู้จัด
1. ผู้เข้าประกวด
- ค่าพาหนะสนับสนุน ในการเดินทางไป-กลับเหมาจ่าย
- ค่าห้องพัก ในอัตราเหมาจ่าย
- ค่าอาหาร
* สาหรับผู้นาเสนอ 4 ท่าน ผู้จัดนิทรรศการ 4 ท่าน ผู้แสดงประเภทจังหวัด 6 ท่าน
ระหว่างการเดินทางไปกลับ, วันงานวันที่ 14-15 ก.ค. = 100 บาท/คน/วัน
2. กองเชียร์ ( 10 คน/จังหวัด )
- ค่าอาหาร วันที่ 14-15 ก.ค. = 100 บาท/คน/วัน

ผู้ประสานงาน
บริษัท เซซูแป เอเจนซี จากัด
- ภาพรวมงาน
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคเหนือ
- ภาคกลางตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
E-MAIL : som_pmaker@hotmail.com

คุณจิรเดช (ตู่)
คุณณฐา (ฟ้า)
คุณณฐา (ฟ้า)
คุณนุศรา (หวาย)
คุณฉวีวรรณ(ส้ม)

โทร. 08-8549-1542
โทร. 08-7932-7554, 08-7497-3394
โทร. 08-7932-7554, 08-7497-3394
โทร. 08-4466-0996
โทร. 08-1859-2897

สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
โทร. 02-590-8888, 08-1986-7309, 02-590-8188
E-MAIL : social_dmh@hotmail.com หรื อ tobe_4@hotmail.com

สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
โทร. 0-2590-8188, 0-2590-8411 โทรสาร 0-2149-5531
มิถุนายน 2559

