
ชมรม..................................................จังหวัด.....................................................

ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
เต็ม ได้

1 การด าเนินงานของชมรมฯ ตามแนวทางโครงการ

1.1  แสดงการได้มาและโครงสร้างกรรมการชมรมฯ 1.5

1.2  แสดงการได้มาและการจัดหาทุนเข้ากองทุนของชมรมฯ 1.5
1.3  แสดงกิจกรรมของชมรม
      1.3.1  แผน 0.5
      1.3.2  แนวทาง/วิธีการ 0.5
      1.3.3  ผลงาน 1
1.4  แสดงสถิติท่ีบ่งช้ีการเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 1

2 ความสวยงาม 2
3 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

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

รวม

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดับดีเด่น

(10  คะแนน)

คะแนน หมำยเหตุ

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



ชมรม..................................................จังหวัด.....................................................

ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
เต็ม ได้

1 การด าเนินงานของชมรมฯ ตามแนวทางโครงการ
1.1  แสดงการได้มาและโครงสร้างกรรมการชมรมฯ 1
1.2  แสดงการได้มาและการจัดหาทุนเข้ากองทุนของชมรมฯ 1
1.3  แสดงกิจกรรมของชมรม
      1.3.1  แผน 0.25
      1.3.2  แนวทาง/วิธีการ 0.25
      1.3.3  ผลงาน 0.5
1.4  แสดงสถิติท่ีบ่งช้ีการเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.5

2 แสดงการด าเนินงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 2.5
การด าเนินงาน

3 ความสวยงาม 2
4 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

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

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

หมำยเหตุ

รวม

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดับเงิน
(10  คะแนน)

คะแนน

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร



ชมรม..................................................จังหวัด.....................................................

ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
เต็ม ได้

1 การด าเนินงานของชมรมฯ ตามแนวทางโครงการ
1.1  แสดงการได้มาและโครงสร้างกรรมการ 0.5
1.2  แสดงการได้มาและการจัดหากองทุน 0.5
1.3  แสดงกิจกรรมของชมรม
      1.3.1  แผน 0.25
      1.3.2  แนวทาง/วิธีการ 0.25
      1.3.3  ผลงาน 0.25
1.4  แสดงสถิติท่ีบ่งช้ีการเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.25

2 แสดงการด าเนินงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 2
การด าเนินงาน

3 แสดงนวัตกรรม 2
4 ความสวยงาม 2
5 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

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

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

รวม

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดับทอง

(10  คะแนน)

คะแนน



ชมรม..................................................จังหวัด.....................................................

ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
เต็ม ได้

1 การด าเนินงานของชมรมฯ ตามแนวทางโครงการ
1.1  แสดงการได้มา  และโครงสร้างกรรมการชมรมฯ 0.20
1.2  แสดงการได้มา และการจัดหากองทุน 0.20
1.3  แสดงกิจกรรมของชมรม
      1.3.1  แผน 0.10
      1.3.2  แนวทาง/วิธีการ 0.10
      1.3.3  ผลงาน 0.20
1.4  แสดงสถิติท่ีบ่งช้ีการเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.20

2 แสดงการด าเนินงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 1.5
การด าเนินงาน

3 แสดงนวัตกรรม 1.5
4 แสดงองค์ควำมรู้ท่ีเกิดจากการด าเนินงานต่อเน่ืองยาวนาน 2
5 ความสวยงาม 2
6 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

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

                                                            วันท่ี ...............เดือน....................................พ.ศ...................

รวม

หมำยเหตุ

(10  คะแนน)

คะแนน

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดับเพชร



ชมรม..................................................จังหวัด.....................................................

ล ำดับ ตัวช้ีวัด / เกณฑ์
เต็ม ได้

1 การด าเนินงานของชมรมฯ ตามแนวทางโครงการ
1.1  แสดงการได้มา  และโครงสร้างกรรมการชมรมฯ 0.20
1.2  แสดงการได้มา และการจัดหากองทุน 0.20
1.3  แสดงกิจกรรมของชมรม
      1.3.1  แผน 0.10
      1.3.2  แนวทาง/วิธีการ 0.10
      1.3.3  ผลงาน 0.20
1.4  แสดงสถิติท่ีบ่งช้ีการเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.20

2 แสดงการด าเนินงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 1.5
การด าเนินงาน

3 แสดงนวัตกรรม 1.5
4 แสดงองค์ควำมรู้ท่ีเกิดจากการด าเนินงานต่อเน่ืองยาวนาน 2
5 ความสวยงาม 2
6 ความคิดสร้างสรรค์ 2

10

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

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

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดับยอดเพชร

(10  คะแนน)

คะแนน หมำยเหตุ

รวม


