ชมรม

เกณฑ์ การให้ คะแนนผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ในพืน้ ที่
จังหวัด
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

การปฏิบัติงานจริง
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1. สถานภาพของชมรม

1.6

1.1 มีคาสัง่ จัดตั้งชมรมและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม มีองค์ประกอบ / ฝ่ ายครบถ้วน
มีผมู ้ ีอานาจลงนามคาสั่งแต่งตั้ง เชื่อถือได้ เป็ นปั จจุบนั
1.2 ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องให้การยอมรับและสนับสนุนงบประมาณ, สถานที่ต้ งั ,
บุคลากร, วัสดุ, อุปกรณ์ ฯลฯ
1.3 มีสถานที่ปฏิบตั ิงานชัดเจน
1.3.1 มีหอ้ งปฏิบตั ิงานพร้อมครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็ น
1.3.2 ห้องชมรมแยกเป็ นสัดส่ วน และมีขนาดที่เอื้อต่อการทางาน
1.3.3 มีป้ายชื่อชมรม สัญลักษณ์และคาขวัญ ที่ถูกต้อง
1.4 ที่ต้ งั ชมรมมีความเหมาะสมเห็นได้ง่าย สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก
และง่ายต่อการเข้าถึงบริ การของสมาชิก
2. สถานภาพสมาชิกชมรม

0.3

2.1 ข้อมูล และหลักฐานการรับสมัครสมาชิก เช่น ใบสมัครซึ่ งมีรูปถ่ายและประวัติ
2.2 มีทะเบียนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกที่สามารถตรวจสอบได้
2.3 มีจานวนสมาชิกเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้ าหมายของชมรมแต่ละประเภท
ร้อยละ 70 ถือว่าดี ร้อยละ 80 ดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไปดีเยีย่ ม
และร้อยละ 100 ดีเลิศ
3. แผนปฏิบตั ิงานของชมรม
3.1 มีแผนปฏิบตั ิงานประจาเดือน / ปี
3.2 มีแผนสมบูรณ์ครบถ้วนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE
NUMBER ONE
3.2.1 กิจกรรม / วัตถุประสงค์
3.2.2 ระยะเวลาการดาเนินงาน
3.2.3 กลุ่มเป้ าหมาย
3.2.4 ผูร้ ับผิดชอบ
3.2.5 งบประมาณ
3.3 คณะกรรมการและสมาชิกมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน

0.4
0.6
(0.2)
(0.2)
(0.2)
0.3

0.6
0.2
0.2
0.2

1
0.3
0.5
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
0.2
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4. การดาเนินงานตามหลัก 3 ก.

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
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4.1 กรรมการ
4.1.1 มีการคัดเลือกหรื อสรรหากรรมการแต่ละฝ่ ายอย่างเหมาะสม
4.1.2 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ชดั เจน
4.1.3 มีการประชุมสม่าเสมอไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 6 ครั้ง
4.1.4 มีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อบังคับสาหรับกรรมการ เช่น การประชุม
ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 เป็ นต้น

0.8
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)

4.2 กองทุน
4.2.1 สามารถให้ขอ้ มูลที่มาของกองทุน
4.2.2 มีบญั ชีกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะ
4.2.3 มีบญั ชีรายรับ-รายจ่าย เป็ นปั จจุบนั
4.2.4 มีระเบียบการเบิก-จ่ายที่ชดั เจน

0.8
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)

4.3 กิจกรรม
4.3.1 จานวนและประเภทกิจกรรมเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
4.3.2 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
4.3.3 จัดกิจกรรมเฉพาะ สาหรับสมาชิกในชมรมเท่านั้น
4.3.4 สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุ นหรื อร่ วมกับเครื อข่ายด้วย
4.3.5 ประเภทกิจกรรมหลากหลาย ส่ วนใหญ่เกิดจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความต้องการของแกนนาหรื อสมาชิก
4.3.6 สมาชิกมีความพึงพอใจในกิจกรรม โดยพิจารณาจากผลสรุ ปการประเมิน
ความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
4.3.7 มีการปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้ทนั สมัย
โดยยึดความต้องการ และความสนใจของสมาชิกเป็ นหลัก

1.4
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
(0.2)
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5. สื่ อและสัญลักษณ์โครงการ
5.1 จานวนสมาชิกชมรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 รู ้จกั สื่ อและสัญลักษณ์ของโครงการ
ต่อไปนี้ เช่น เข็มกลัด , สัญลักษณ์ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ,
เสื้ อ TO BE NUMBER ONE , นิตยสาร TO BE NUMBER ONE , รายการโทรทัศน์
TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางช่อง NBT , รายการวิทยุ TO BE
NUMBER ONE VARIETY ทาง FM. 105 MHz. และสี ประจาโครงการ เป็ นต้น
5.2 จานวนสมาชิกชมรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความรู ้และเข้าใจข้อมูลที่สาคัญของ
โครงการ เช่น ชื่อโครงการที่ถูกต้อง คาขวัญ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมายหลัก
แนวทางการดาเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ ความแตกต่างของชมรมกับศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE กรรมการชมรมกับแกนนาศูนย์ฯ เป็ นต้น
6. กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” เป็ นส่ วนสาคัญของการดาเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
6.1 มีกิจกรรมหรื อนโยบายในการดาเนินกิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น”
6.2 มีการคัดกรองสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น / เปิ ดโอกาสให้แสดงตน
เพื่อเข้าการบาบัดโดยสมัครใจ
6.3 มีการประสานส่ งต่อ เพื่อเข้ารับการบาบัดรักษา
6.4 มีการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างบาบัดและหลังบาบัด เช่น ให้ศึกษาต่อ หรื อ
ทางานต่อตามปกติ
6.5 รับสมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น เข้าศึกษาหรื อทางานในหน่วยงาน
7. ผลการดาเนินงาน
7.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นเป็ นรู ปธรรมว่ามีประโยชน์ต่อสมาชิกชมรม เช่น
สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น สมาชิกมีพฤติกรรมที่ดี / สมาชิกไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด
7.2 สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจ (จากรายงานผลความพึงพอใจ)
7.3 ชมรมและสมาชิก ได้รับการยอมรับยกย่องชมเชย จากองค์กร / หน่วยงานต่างๆ
เช่น ได้รับรางวัล เกียรติบตั ร ได้รับโอกาสทางการศึกษา การทางาน ฯลฯ
7.4 มีการนาผลงานไปเผยแพร่ หรื อขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น หน่วยงานภายนอก
มาศึกษาดูงาน นาผลงานไปจัดแสดงในระดับอาเภอ / จังหวัด และเครื อข่าย
นอกจังหวัด เป็ นต้น
7.5 มีรายงานสรุ ปผลประจาเดือน / ปี ครบถ้วน ชัดเจน เชื่อถือได้

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

0.6
0.3

0.3

0.6
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2

1.8
0.4
0.3
0.3
0.4

0.4
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8. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
8.1 มีรายงานสรุ ปปั ญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุ งการดาเนินงาน
ของชมรมเป็ นรายเดือน / หกเดือน และหรื อ รายปี
8.2 มีการนาผลสรุ ปไปใช้ประโยชน์ สาหรับการพัฒนาชมรมอย่างสม่าเสมอ

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

0.8
0.4
0.4

การดาเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
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1. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE

8.5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีกิจกรรมการรณรงค์และสร้างกระแสนิยมฯ
1. การรณรงค์หาสมาชิก
2. การจัดทาสื่ อของชมรมภายใต้ LOGO TO BE NUMBER ONE
3. การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
4. การติดตามงานและเข้าร่ วมกิจกรรมกับโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
5. รณรงค์ใช้สื่อและสัญลักษณ์ที่ถูกต้องของโครงการให้แพร่ หลายมากขึ้น
เช่น ร้องเพลง ติดเข็มกลัด ใส่ เสื้ อ TO BE NUMBER ONE เป็ นต้น
6. เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์อื่นๆ ในชุมชนและสังคมในนามสมาชิก
TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั โครงการ
7. มีกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับชมรมเครื อข่ายอย่างสม่าเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีกิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตใจให้แก่เยาวชน เช่น
1. การจัดค่ายพัฒนาแกนนาชมรมหรื อแกนนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
2. การจัดกิจกรรมสาหรับสมาชิก / แกนนาเพื่อเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตใจ
3. มีบริ การให้คาปรึ กษาโดยแกนนาที่ผา่ นการอบรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
4. การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับสมาชิก
อย่างสม่าเสมอ (มากกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
5. กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
6. การดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ภายใต้เกณฑ์ต่อไปนี้
- สถานที่ต้ งั เหมาะสม (มองเห็นได้ง่าย, สะดวกต่อการใช้บริ การ)
- มีพ้นื ที่ที่เอื้อต่อการให้บริ การ
- ดาเนินกิจกรรมตามแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุ ข แก้ปัญหา พัฒนา EQ
อย่างครบถ้วน
- มีผจู ้ ดั การศูนย์ฯ และแกนนาอาสาสมัครประจาศูนย์ฯ ที่ผา่ นการอบรม
หรื อได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากรุ่ นพี่ / เจ้าหน้าที่

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
(0.2)
(0.2)
(0.3)
(0.2)
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- มีตารางปฏิบตั ิงานของแกนนาอาสาสมัครประจาศูนย์ฯ และ
การให้บริ การศูนย์ฯ เป็ นรายเดือน
- มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่จาเป็ นตามความเหมาะสม
- มีการบันทึกข้อมูลสมาชิกที่มาใช้บริ การเป็ นรายวันและจัดทารายงาน
สรุ ปเป็ นรายเดือนและรายปี เพื่อใช้ประโยชน์
- มีการประชุมแกนนาศูนย์ฯ และจัดทาสรุ ปรายงานไว้เป็ นหลักฐาน
เพื่อใช้ประโยชน์
หมายเหตุ : 1) ประเภทชุมชนและเรื อนจา/ทัณฑสถาน ไม่ตอ้ งประเมินข้อ 6 การดาเนินงาน
ศูนย์เพื่อนใจ ให้นาคะแนนข้อ 6 ไปเพิ่มเติมในข้อ 1 - 5
2) ในกรณี มีการดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้พิจารณา
เป็ นกิจกรรมเด่นของยุทธศาสตร์ ที่ 2 และให้คะแนนข้อ 6 ได้
3) ประเภทสถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน ต้องประเมินข้อ 6 ทุกแห่ง เพราะเป็ นเกณฑ์ช้ ีวดั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
1. สนับสนุนการดาเนินงานของชมรมเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะ
เรื่ องการถ่ายทอดความรู ้ เทคนิค และประสบการณ์ในการทางาน TO BE
NUMBER ONE สู่ สมาชิกและเครื อข่าย
2. สร้างเครื อข่ายขึ้นใหม่ หรื อช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่เครื อข่ายเดิม
- ทาให้เกิดชมรมใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ชมรม
- สนับสนุนเครื อข่ายชมรมเดิมให้สามารถเป็ นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวด
ในระดับภาคได้
2. การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 มีคาสัง่ แต่งตั้งผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งในและนอกองค์กรร่ วมเป็ นที่ปรึ กษา หรื อ กรรมการ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของชมรมให้เข้มแข็งและมีประสิ ทธิภาพ
2.2 หน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องให้การสนับสนุน และเข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ด้วยความเข้าใจ และสมัครใจ เพราะเห็นถึงประโยชน์ และความคุม้ ค่า
2.3 หน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้ความร่ วมมือ มาจากหลายภาคส่ วน
ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ (ครอบคลุมทุกหน่วยงาน)

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
(0.2)
(0.2)
(0.1)
(0.1)

0.5

0.5
(0.25)
(0.25)

1.5
0.5
0.5
0.5
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คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

มีความต่ อเนื่อง

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการรณรงค์รับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
มีแผนพัฒนาชมรม ระยะสั้น และระยะยาวที่แสดงให้เห็นความต่อเนื่ อง
กรรมการชมรม มีการปรับเปลี่ยนตามวาระ หรื อตามความเหมาะสม
กองทุน หรื อบัญชีชมรมมีความเคลื่อนไหว ทั้งรายรับ รายจ่าย
ชมรมมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามแผนที่วางไว้
มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของสมาชิกตลอดเวลา
มีการตรวจสอบ และพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั และทันสมัยทุกปี
มีการวางแผน และดาเนินการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์จากรุ่ นพี่สู่รุ่นน้อง
เพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่ นใหม่ ต่อๆไป
9. มีการวางแผนหรื อเตรี ยมการ เพื่อสร้างและพัฒนาเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง
10. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชมรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงาน การจัดอบรม
และส่ งแกนนา/สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการระดับประเทศ

1
1
1
1
1
1
1
1

มีการพัฒนา

20

1. ด้านเครื อข่าย

6

1.1 ดาเนินงานร่ วมกับเครื อข่ายเดิมภายใต้แนวทางการดาเนินงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ได้อย่างต่อเนื่อง
1.1.1 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับเครื อข่ายเดิม อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
1.1.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตร่ วมกับเครื อข่ายเดิม อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
1.2 สามารถสร้างเครื อข่ายใหม่ที่มีการดาเนิ นงานตามแนวทางโครงการ TO BE
NUMBER ONE ได้อย่างถูกต้อง (เลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
1.2.1 ขยายเครื อข่ายใหม่ปีละ 1 แห่ ง
1.2.2 ขยายเครื อข่ายใหม่ปีละ 2 แห่ ง
1.2.3 ขยายเครื อข่ายใหม่ปีละ 3 แห่ งขึ้นไป
1.3 พัฒนาสมาชิก แกนนา และร่ วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ กับชมรมเครื อข่าย
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
1.3.1 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสร่ วมกับเครื อข่าย อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง
1.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตร่ วมกับเครื อข่าย อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
1.3.3 จัดอบรมให้ความรู ้ใหม่ๆ แก่แกนนาและสมาชิก ร่ วมกับเครื อข่าย
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง

1
1

1.5
0.8
0.7
1.5
0.5
1
1.5
3
0.6
0.6
0.6

7
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1.3.4 สนับสนุนชมรมเครื อข่ายในการประกวดผลงานระดับ
- ระดับจังหวัด
- ระดับภาค
- ระดับประเทศ
1.3.5 การพัฒนาชมรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. ด้านนวัตกรรม

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
0.6
(0.2)
(0.2)
(0.2)
0.6
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2.1 มีความคิดริ เริ่ มและความพยายาม ที่จะทดลองจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่ทนั สมัย
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชมรม
2.2 พยายาม ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง สร้างภาพลักษณ์ชมรมให้เป็ นที่สนใจ
และยอมรับของสมาชิกและผูเ้ กี่ยวข้องมากยิง่ ขึ้น
2.3 สามารถนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ หรื อพัฒนาจากเดิม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง
2.4 ประสบความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกและชมรม
จนได้รับการยอมรับจากชุมชน
2.5 ประสบความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ และเป็ นที่ยอมรับ
ของชมรมเครื อข่าย(ประเมินจากความพึงพอใจของเครื อข่าย)
3. ด้านองค์ความรู ้

1.4

3.1 มีความคิดริ เริ่ มและความพยายาม ที่จะพัฒนาองค์ความรู ้หรื อนาความรู ้ใหม่ๆ
มาทดลองขยายผล หรื อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิ กในชมรมมากขึ้น
3.2 สรุ ปและรวบรวมข้อมูล องค์ความรู ้ของชมรมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและเครื อข่าย
ในการนามาใช้
3.3 ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาองค์ความรู ้เดิม หรื อนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและเครื อข่ายมากขึ้น
3.4 เป็ นที่ยอมรับและเป็ นศูนย์การศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานในโครงการ
TO BE NUMBER ONE ที่ชดั เจนถูกต้อง สาหรับเครื อข่ายทัว่ ประเทศ
3.5 เป็ นศูนย์การศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ที่ชดั เจนถูกต้อง สาหรับองค์กรต่างๆในประเทศและต่างประเทศ

1.4

รวม

1.4
1.4
1.4
1.4

7

1.4
1.4
1.4
1.4

50
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คะแนนความประทับใจต่ อการให้ ข้อมูล

คะแนนเต็ม

5

1. คณะผู้ให้ ข้อมูลในพืน้ ที่

1

o มากกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการตามคาสั่ง
o ร้อยละ 50 – 80 ของคณะกรรมการตามคาสั่ง
o น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการตามคาสัง่

2. ผู้นาทีมให้ ข้อมูล

1
0.5
0.2

1

o ประธานชมรม

1
0.5
0.3
0.2

o กรรมการชมรม
o แกนนา / สมาชิก
o ผูแ้ ทน

3. การให้ ข้อมูลและแสดงหลักฐานประกอบ

2

o มีหลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงข้อมูลให้กรรมการตรวจสอบ

ครบถ้วนและถูกต้อง
o มีผชู ้ ้ ีแจงครบถ้วน
4. อื่นๆ

1
1

1
5

รวม
* คะแนนข้ อนีน้ าไปรวมคะแนนระดับประเทศจะอยู่ใน 50 คะแนน

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

คะแนนทีไ่ ด้

