รายละเอียดของหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ของกรมอุตุนิยมวิทยา
5 มาตรฐาน

1.ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม

2. ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.ด้านวิทยากร

17 ตัวบ่งชี้
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรด้านความสอดคล้องกับนโยบาย/
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา
2. มีการสํารวจหาความต้องการและความจําเป็นในการฝึกอบรม
3. มีการจัดทําโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร
4. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
5. มีการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร
1. มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรฝึกอบรม
3. มีการนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน
1. มีการคัดเลือกวิทยากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ คุณวุฒิและ
ประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรที่อบรม
2. มีเค้าโครงการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีรูปแบบ
การฝึกอบรมเหมาะสมกับเนือ้ หาและระยะเวลาของหลักสูตร
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทีมีต่อวิทยากร

4.ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการ
ฝึกอบรม

1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่ บรรยากาศของการฝึกอบรม
2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ อุปกรณ์ และเอกสารการฝึกอบรม
3. มีการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดฝึกอบรม
เช่น การประสานงานกับวิทยากร/ผู้เข้ารับการอบรม/สถานที่
การลงทะเบียน

5. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
และการประเมินผลการฝึกอบรม

1. มีระบบการติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
2. มีการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการจัดอบรม
3. ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่ดําเนินการจัดเป็นไปตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ แบ่งออกเป็น 5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน : การวางแผนการจัดทําหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา มีการสํารวจความต้องการและความจําเป็นในการฝึกอบรม การ
ดําเนินการฝึกอบรมประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
ตัวบ่งชี้
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร
ด้านความสอดคล้องกับ
นโยบาย/แผนพัฒนา
บุคลากรของกรม
อุตุนิยมวิทยา

2. มีการสํารวจหาความ
ต้องการและความจําเป็น
ในการฝึกอบรม

3. มีการจัดทําโครงการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร

พิจารณาจาก
1. มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจของหน่วยงาน
หรือแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
2. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่แสดงถึงความสอดคล้อง
ระหว่างหลักสูตรกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ
หรือแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
3. มีรายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมอุตุนิยมวิทยา

หลักฐานอ้างอิง
- เอกสารวิสัยทัศน์ พันธกิจที่
ระบุถึงการพัฒนาบุคลากร
แผนงาน/โครงการของ
หน่วยงาน
- แผนงานพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน
- เอกสารหรือรายงานผลการ
วิเคราะห์หลักสูตรด้านความ
สอดคล้องกับนโยบาย/
แผนพัฒนาบุคลากรของกรม
อุตุนิยมวิทยา
1. มีการดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์หาความจําเป็น - เอกสาร/รายงานการประชุม
ในการฝึกอบรมของหน่วยงานและความต้องการใน ที่แสดงว่าได้มีการศึกษา
การฝึกอบรมของบุคลากร
วิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากร
ระบุเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
- เอกสารที่ระบุเกี่ยวกับการ
ดําเนินการสํารวจความ
ต้องการ/ความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม
- รายงานสรุปผลความ
ต้องการ/ความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม
1. จัดทําโครงการฝึกอบรมจากผลการสํารวจความ - หนังสือขออนุมัติโครงการ
ต้องการ/ความจําเป็นที่ได้จัดทําไว้แล้ว
- กําหนดการฝึกอบรม
2. ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการจนเสร็จสิ้น - รายงานผลการประเมินการ
ฝึกอบรม
3. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการ
- รายงานผลการติดตามการ
ดําเนินการ
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ตัวบ่งชี้
พิจารณาจาก
หลักฐานอ้างอิง
- หนังสือขออนุมัติโครงการ
1. มีการจัดเนือ้ หาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
4. หลักสูตรมีการจัด
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการ หลักสูตร
- กําหนดการฝึกอบรม
เรียนรู้
2. มีการใช้สื่อในการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา - การระบุกําหนดการ
ฝึกอบรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของหลักสูตร
3. มีการจัดกิจกรรมการอบรมที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ในโครงการการอบรม
และสอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
- แบบประเมินผลหลักสูตร
1. ศึกษา วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการ
5. มีการประเมินผล
ฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็น ฝึกอบรม
แนวทางในการพัฒนา
- รายงานการประเมินผล
2. สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผลหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรม
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และ
สรุปผลการประเมินหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน 1. ไม่มกี ารดําเนินการตามตัวบ่งชี้ หรือดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน
2. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน
3. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 3 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
4. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ
ได้ 3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 ด้านผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน : มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับหลักสูตรการฝึกอบรม
จํานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผา่ นเกณฑ์การอบรม และนําความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้
พิจารณาจาก
หลักฐานอ้างอิง
1. มีกระบวนการคัดเลือกผู้ 1. มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม - เอกสารที่ระบุคุณสมบัติผู้
เข้ารับการฝึกอบรม เกณฑ์
เข้ารับการฝึกอบรม
2. มีการแจ้งโครงการฝึกอบรมให้หน่วยงานที่
การคัดเลือก
เกี่ยวข้อง
3. มีการรวบรวมและพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ - รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการ
จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์
- จํานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการอบรมตาม
=
การประเมินทั้งหมด
× 100 การประเมินทั้งหมด
เป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
- จํานวนบุคลากรที่อบรม
จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด
หลักสูตรฝึกอบรม
เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน : < ร้อยละ 50 ทั้งหมด
2 คะแนน : ร้อยละ 50-80
3. คะแนน : > ร้อยละ 80
3. มีการนําความรู้ที่ได้รับ 1. มีการจัดทําสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอ
จากการอบรมไปใช้
ผู้บงั คับบัญชา
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. มีการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
3. มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการดังกล่าวมากกว่า
1 ช่องทาง

เกณฑ์การประเมิน 1. ไม่มกี ารดําเนินการตามตัวบ่งชี้
2. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 1 ข้อ
3. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 2 ข้อ
4. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ

- รายงานผลการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
- แผนงานหรือกิจกรรมที่จะ
ทําภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ
- เอกสารที่ระบุการเผยแพร่
ผลงานที่จัดทําขึ้นหลังการ
อบรมมากกว่า 1 ช่องทาง
ได้แก่ เอกสาร เว็บไซต์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ได้ 0 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านวิทยากร
คําอธิบายมาตรฐาน : วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับเนื้อหาหลักสูตร สามารถ
ถ่ายทอดและสือ่ สาร ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และนําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์
ตัวบ่งชี้
1. มีการคัดเลือกวิทยากรที่
มีความรู้ ความสามารถ
คุณวุฒิและประสบการณ์
ตรงตามเนื้อหาของ
หลักสูตรที่อบรม

พิจารณาจาก
1. มีการกําหนดคุณสมบัติด้านความรู้และ
ประสบการณ์
2. มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อเป็นวิทยากรอบรม
3. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
หารือในรายละเอียดของการอบรม

2. มีเค้าโครงการสอน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตลอดจนมีรูปแบบการ
ฝึกอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาและระยะเวลาของ
หลักสูตร
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ
วิทยากร

1. มีรายละเอียดที่แสดงเค้าโครงการสอนโดยระบุ
ขอบเขตในแต่ละหัวข้อวิชา (จากเอกสารการสอน
หรือ สื่อการสอน หรือสรุปเนื้อหาจากผู้จัดการ
ฝึกอบรม)
2. วิทยากรใช้สื่อเหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรม

ผลรวมของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
=
รายวิชา
× 100
จํานวนรายวิชาที่เปิดอบรมทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = ค่าเฉลี่ย 1.00 – 3.00
2 คะแนน = ค่าเฉลี่ย 3.01 – 4.00
3 คะแนน = ค่าเฉลี่ย 4.01 – 5.00
เกณฑ์การประเมิน 1. ไม่มกี ารดําเนินการตามตัวบ่งชี้
2. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 1 ข้อ
3. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 2 ข้อ
4. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
- ประวัติวิทยากร CV
(Curriculum-Vitae)
- รายชื่อวิทยากรที่เข้าเกณฑ์
หรือตรงตามคุณสมบัติด้าน
ความรู้และประสบการณ์ตรง
ตามหลักสูตรทีอ่ บรม
- เอกสารหรือรายงานที่ระบุ
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และหารือใน
รายละเอียดของการอบรม
หรือการติดต่อประสานงาน
กับวิทยากรที่คัดเลือกแล้ว
- ผลการประเมินวิทยากร
- ภาพถ่ายกิจกรรมการ
ฝึกอบรม
- รายงานผลการประเมิน
- ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ต่อรายวิชาที่วิทยากรบรรยาย
- จํานวนรายวิชาที่เปิดอบรม
ทั้งหมด
ได้
ได้
ได้
ได้

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านปัจจัยเกือ้ หนุนในการฝึกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน : ความเหมาะสมของสถานที่ สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัด
สถานที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมของหลักสูตร สิง่ อํานวยความสะดวก
รวมทั้งเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และเพียงพอ ผู้จัดการฝึกอบรมมีการ
ประสานงานในการจัดฝึกอบรม เช่น ประสานงานด้านวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การ
ลงทะเบียนและอํานวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้
พิจารณาจาก
1. ระดับความพึงพอใจที่มี 1. การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรม
ต่อสถานที่ บรรยากาศของ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมที่มีต่อ
การฝึกอบรม
สถานที่ และบรรยากาศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 1 คะแนน = ร้อยละ 70
2 คะแนน = ร้อยละ 80
3 คะแนน = ร้อยละ 90
2. ระดับความพึงพอใจที่มี 1. สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมและเพียงพอ
เช่น เอกสารประกอบการฝึกอบรม ไมค์ LCD
ต่อสื่อ อุปกรณ์ และ
เอกสารการฝึกอบรม
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
มีต่อสื่อ อุปกรณ์ และเอกสารการฝึกอบรม โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 1 คะแนน = ร้อยละ 70
2 คะแนน = ร้อยละ 80
3 คะแนน = ร้อยละ 90
3. มีการประสานงานผู้ที่ 1. คณะทํางานจัดโครงการฝึกอบรมมีการวางแผน
เกี่ยวข้องในการดําเนินการ นําหลักสูตรฝึกอบรมมาพิจารณาการดําเนินงาน
มอบหมายผู้รบั ผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในการจัด
จัดฝึกอบรม เช่น การ
ประสานงานกับวิทยากร/ผู้ ฝึกอบรม
เข้ารับการอบรม/สถานที่ 2. มีการกําหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม กําหนด
การลงทะเบียน
สถานที่ในการอบรม ระบุรายชื่อวิทยากร การติดต่อ
วิทยากร การกําหนดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกทุกอย่างในโครงการฝึกอบรม
3. มีเอกสารหรือรายงานที่แสดงถึงการประสานงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมรายงานผลการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการฝึกอบรม
เกณฑ์การประเมิน 1. ไม่มกี ารดําเนินการตามตัวบ่งชี้
2. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 1 ข้อ
3. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 2 ข้อ
4. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมใน
สถานที่ฝึกอบรม
- ระดับคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสถานที่
บรรยากาศของการฝึกอบรมที่
คิดเป็นค่าร้อยละจากแบบ
ประเมิน
-ตัวอย่างเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม หรือ CD
- ระดับคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสื่อ อุปกรณ์
และเอกสารการฝึกอบรมที่คดิ
เป็นค่าร้อยละจากแบบ
ประเมิน
- รายงานการประชุม/เอกสาร
ที่ระบุว่ามีการวางแผน นํา
หลักสูตรฝึกอบรมมาพิจารณา
การดําเนินงาน มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ใน
การจัดการฝึกอบรม
2.เอกสารที่ระบุการกําหนด
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
กําหนดสถานที่ในการอบรม ฯ
3. เอกสารทีแ่ สดงถึงการ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ 0 คะแนน
ได้ 1 คะแนน
ได้ 2 คะแนน
ได้ 3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการประเมินผลการฝึกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน : มีขั้นตอนและกลไกในการกํากับ ติดตามในการจัดโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยการวางแผน การกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ การบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้
1. มีระบบการติดตาม
โครงการให้เป็นไปตาม
แผนงาน

พิจารณาจาก
1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานจัดการ
ฝึกอบรม
2. มีการวางแผนการติดตามโครงการขณะ
ดําเนินการ และหลังการฝึกอบรม ประกอบด้วย
การจัดทําโครงการฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่
กําหนด โครงการฝึกอบรมตรงตามนโยบายและ
แผนงานในการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ
3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามโครงการให้แก่
ผู้บริหารหรือผูบ้ ังคับบัญชา
1. คณะทํางานจัดโครงการฝึกอบรมมีการวางแผน
เกี่ยวกับการกําหนดกรอบการประเมินผลหรือการ
จัดโครงการประเมินผลโครงการ
2. มีการสร้างเครื่องมือในการประเมินผลการ
ฝึกอบรม หรือมีการประเมินเปรียบเทียบความรู้
ความสามารถ ทักษะ ก่อน-หลัง การฝึกอบรม หรือ
Pre-test/Post-test ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. มีการสรุปโครงการฝึกอบรมและจัดทํารายงานผล
การประเมินโครงการภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักฐานอ้างอิง
- เอกสาร คําสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแต่งตั้งคณะทํางานจัดการ
ฝึกอบรม
- รายงานการประชุม/เอกสาร
ที่ระบุว่ามีการวางแผนติดตาม
โครงการขณะดําเนินการและ
หลังการฝึกอบรม
- รายงานผลการติดตาม
โครงการ
- รายงานการประชุม/เอกสาร
2. มีการประเมินผล
ที่ระบุว่ามีการวางแผน
ภายหลังเสร็จสิ้นการจัด
เกี่ยวกับการกําหนดกรอบการ
อบรม
ประเมินผลหรือการจัดทํา
โครงการประเมินผลโครงการ
- เครื่องมือในการประเมินผล
การฝึกอบรมและผลการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการ
ประเมิน
- รายงานประเมินผลการ
ฝึกอบรม
จํานวนหลักสูตร/โครงการพัฒนาบุคลากรที่ดําเนิน - จํานวนหลักสูตร/โครงการ
3. ร้อยละของโครงการ
ฝึกอบรมที่ดําเนินการ
= ตามแผนงานและในระยะเวลาที่กําหนด ×100 ตามแผนพัฒนาบุคลากร
จัดเป็นไปตามแผนการ
จํานวนหลักสูตร/โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ประจําปี
พัฒนาบุคลกร
-จํานวนหลักสูตร/โครงการ
ตามแผนพัฒนาประจําปี
พัฒนาบุคลากรที่ดําเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตามแผนงานและในระยะเวลา
1 คะแนน = < ร้อยละ 50
ที่กําหนด
2 คะแนน = ร้อยละ 51-80
3 คะแนน = > ร้อยละ 81 ขึ้นไป
เกณฑ์การประเมิน 1. ไม่มกี ารดําเนินการตามตัวบ่งชี้
ได้ 0 คะแนน
2. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 1 ข้อ
ได้ 1 คะแนน
3. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ 2 ข้อ
ได้ 2 คะแนน
4. มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ
ได้ 3 คะแนน

