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

ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
เตม็ ได้

1 การด าเนนิงานของชมรมฯ ตำมแนวทำงโครงกำร

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  แสดงสถิติที่บง่ชี้การเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 1

2 ควำมสวยงำม 2
3 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

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

หมำยเหตุ

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

รวม

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดบัดเีดน่

(10  คะแนน)

คะแนน



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

ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
เตม็ ได้

1 การด าเนนิงานของชมรมฯ ตำมแนวทำงโครงกำร
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  แสดงสถิติที่บง่ชี้การเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.5

2 แสดงการด าเนนิงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือขำ่ย 2.5
การด าเนนิงาน

3 ควำมสวยงำม 2
4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

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

รวม

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดบัเงิน
(10  คะแนน)

คะแนน

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร

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

หมำยเหตุ



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

ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
เตม็ ได้

1 การด าเนนิงานของชมรมฯ ตำมแนวทำงโครงกำร
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  แสดงสถิติที่บง่ชี้การเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.25

2 แสดงการด าเนนิงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือขำ่ย 2
การด าเนนิงาน

3 แสดงนวัตกรรม 2
4 ควำมสวยงำม 2
5 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

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

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดบัทอง

(10  คะแนน)

คะแนน

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

รวม

หมำยเหตุ



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

ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
เตม็ ได้

1 การด าเนนิงานของชมรมฯ ตำมแนวทำงโครงกำร
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  แสดงสถิติที่บง่ชี้การเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.20

2 แสดงการด าเนนิงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือขำ่ย 1.5
การด าเนนิงาน

3 แสดงนวัตกรรม 1.5
4 แสดงองค์ควำมรู้ที่เกิดจากการด าเนนิงานต่อเนือ่งยาวนาน 2
5 ควำมสวยงำม 2
6 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

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

(10  คะแนน)

คะแนน

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดบัเพชร

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

รวม

หมำยเหตุ



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

ล ำดบั ตวัชีว้ัด / เกณฑ์
เตม็ ได้

1 การด าเนนิงานของชมรมฯ ตำมแนวทำงโครงกำร
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  แสดงสถิติที่บง่ชี้การเติบโตของชมรมฯ (เช่น  จ านวนสมาชิก) 0.20

2 แสดงการด าเนนิงานและผลงานด้านกำรสร้ำงและพัฒนำเครือขำ่ย 1.5
การด าเนนิงาน

3 แสดงนวัตกรรม 1.5
4 แสดงองค์ควำมรู้ที่เกิดจากการด าเนนิงานต่อเนือ่งยาวนาน 2
5 ควำมสวยงำม 2
6 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 2

10

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

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

แบบฟอร์มกำรให้คะแนน กำรจัดแสดงบอร์ดนิทรรศกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท  ระดบัยอดเพชร

(10  คะแนน)

คะแนน หมำยเหตุ

รวม


