
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     งานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลุ่มวิชาการ 
ที่  1/2557    วันที่  13  เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 
เรื่อง  การเตรียมการด าเนินงานจัดนิทรรศการแสดงผลงาน IS2 และ IS3 ประจ าปีการศึกษา 2556 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
 
  เนื่องด้วย งานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กลุ่มวิชาการ ได้ก าหนดด าเนินงานจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน IS2 และ IS3 ประจ าปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุญาตเสนอรายละเอียดของการด าเนินงานตามเอกสารที่แนบ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
       (นายธนเดช  วิไลรัตนากูล) 

           หัวหน้างานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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1.  ผู้เข้าร่วมประกวด 
IS2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 ห้องเรียน คัดเลือกห้องเรียนละ 1 ชิ้นงาน รวม 10 ชิ้นงาน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 14 ห้องเรียน คัดเลือกห้องเรียนละ 1 ชิ้นงาน รวม 14 ชิ้นงาน 
IS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 11 ห้องเรียน คัดเลือกห้องเรียนละ 1 ชิ้นงาน รวม 11 ชิ้นงาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 14 ห้องเรียน คัดเลือกห้องเรียนละ 1 ชิ้นงาน รวม 14 ชิ้นงาน 
รวม 49 ชิ้นงาน 

2.  วันเดือนปี วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
3.  สถานที ่  ชั้นล่าง อาคาร 2 (2 ส่วน ส่วนที่ 1  โต๊ะแสดงผลงาน 49 โต๊ะ และส่วนที่ 2 เวทีมอบรางวัล) 
4.  เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนนร้อยละ 80 – 100  รางวัลระดับเหรียญทอง  
คะแนนร้อยละ 70 – 79   รางวัลระดับเหรียญเงิน  
คะแนนร้อยละ 60 – 69   รางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ได้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกยีรติบัตร 
 

วิชา ชั้น ชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ  

2 

ชมเชย เข้าร่วม 

IS2 ม.2 (10 ห้อง) 1 1 1 2 5 

 ม.5 (14 ห้อง) 1 1 1 2 9 
IS3 ม.3 (11 ห้อง) 1 1 1 2 6 

 ม.6 (14 ห้อง) 1 1 1 2 9 
รวม 49 ห้องเรียน 4 4 4 8 29 

 
5.  งบประมาณ 15,000  บาท (จัดสรรจาก สพฐ.) 
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6.  วัสดุ 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคา:หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 พลาสติกลูกฟูกเล็ก 30*60 ซม. 118 25 2,950  

2 พลาสติกลูกฟูกกลาง 60*120 ซม. 59 65 3,835  
3 ป้ายชื่อกรรมการ 30 10 300  

4 กระดาษการ์ดสี 1 117 117  

5 กระดาษ A4 1 150 150  
6 ถ่าน 5 120 600  

7 ใบประกาศ 5 150 750  

8 ปากกากากเพชร 5 แพ็ค 200 1,000  
9 ปากกาหมึกแห้ง 180 5 900  

10 แฟ้มซอง 75 18 1,350  

11 ดินสอลายการ์ตูน 696 3 2,088  
12 ดินสอต่อไส้ 192 5 960  

    15,000  
13 อาหารกลางวันกรรมการ 30 40 1200 งบสวัสดิการ 

14 อาหารว่างกรรมการ 30 20 600 งบสวัสดิการ 
15 ป้ายไวนิลชื่องานหน้าเวที 1 400 400 งบวิชาการ 

      
      

 

---------60 ซม.-------------- 
 
 
 
 

--------------------------120 ซม.------------------------------ 
 

---------60 ซม.-------------- 
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 7.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน IS2 

1)  เป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษาปัจจุบัน  
2)  ต้องเป็นผลงานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก IS1 เท่านั้น  
3)  จัดท ารายงานเชิงวิชาการตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 5 เล่ม ส่งคณะกรรมการจัดการประกวดก่อน 

วันประกวด 1 สัปดาห์ หากพ้นก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม  
4)  จัดบอร์ดเพ่ือน าเสนอผลงานบนพื้นที่ 2 ตารางเมตร โดยบอร์ดมาตรฐานมีขนาด ดังนี้ 
 

---------60 ซม.---------- 
 
 
 
 

--------------------------120 ซม.-------------------------- 
 

---------60 ซม.--- 
 

---
---

--6
0 

ซม
.--

---
---

-- 

 
  5)  ผู้เข้าประกวดน าเสนอต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม  ใช้เวลาทีมละประมาณ 5-10 นาที  

6)  ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  

1)  ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร    20  คะแนน  
2)  ประโยชน์และความส าคัญ     20  คะแนน  
3)  กระบวนการและข้ันตอนการท าผลงาน   20  คะแนน  
4)  ความคิดสร้างสรรค์      20  คะแนน  
5)  สื่อและการน าเสนอ      20  คะแนน  
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนนรวมให้เป็นไป

ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
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8.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน IS3 

1)  เป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษาปัจจุบัน เน้นการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
2)  ต้องเป็นผลงานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก IS1 และ IS2 เท่านั้น และผลงานมีการเผยแพร่  
3)  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 5 เล่ม ส่งคณะกรรมการจัดการประกวดก่อน 

วันประกวด 1 สัปดาห์ หากพ้นก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม  
4)  จัดบอร์ดเพ่ือน าเสนอผลงานบนพื้นที่ 2 ตารางเมตร โดยบอร์ดมาตรฐานมีขนาด ดังนี้ 
 

---------60 ซม.---------- 
 
 
 
 

--------------------------120 ซม.-------------------------- 
 

---------60 ซม.--- 
 

---
---

--6
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ซม
.--

---
---

-- 

 
  5)  ผู้เข้าประกวดน าเสนอต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม  ใช้เวลาทีมละประมาณ 5-10 นาที  

6)  ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  

1)  ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร    20  คะแนน  
2)  ประโยชน์และความส าคัญต่อสังคม    20  คะแนน  
3)  กระบวนการและข้ันตอนการท าผลงาน   20  คะแนน  
4)  ความคิดสร้างสรรค์      20  คะแนน  
5)  สื่อและการน าเสนอ      20  คะแนน  
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนนรวมให้เป็นไป

ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
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9.  ตัวอย่างเกณฑ์ย่อย (คณะกรรมการพิจารณา) 

1)  ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร    20  คะแนน  
2)  ประโยชน์และความส าคัญต่อสังคม    20  คะแนน  
3)  กระบวนการและข้ันตอนการท าผลงาน   20  คะแนน  
4)  ความคิดสร้างสรรค์      20  คะแนน  
5)  สื่อและการน าเสนอ      20  คะแนน  

1)  ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร     20  คะแนน  
 -  เอกสารถูกต้องตามแบบรายงานเชิงวิชาการ  5 คะแนน 
 -  ความสมบูรณ์ของเอกสาร    5 คะแนน 
 -  การใช้ภาษา      5 คะแนน 
 -  เอกสารอ้างอิง      5 คะแนน 
 -   
 -   
2)  ประโยชน์และความส าคัญต่อสังคม     20  คะแนน  
 -  
 -  
 -  
3)  กระบวนการและข้ันตอนการท าผลงาน    20  คะแนน  
 -  การก าหนดปัญหา     5 คะแนน 
 -  การด าเนนิงาน      5 คะแนน 
 -  การสรุปผล      5 คะแนน 
 -  การอภิปรายผล      5 คะแนน 
 -   
 -   
4)  ความคิดสร้างสรรค์       20  คะแนน  
 - ความแปลกใหม่     10 คะแนน 
 - การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    10 คะแนน 
5)  การน าเสนอ        20  คะแนน  

- สื่อการน าเสนอ      10 คะแนน 
- ทักษะในการน าเสนอ     5 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิก    5 คะแนน 



- 6 – 
10.  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดรายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ I22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1)  นางนงค์นุช  เพ็ชรนอก     รองประธานกรรมการ 
2)  นางศศมน  มะปราง     กรรมการ 
3)  นายชาตรี  ขุนภักดี     กรรมการ 
4)  นายไชยา  เหล่าประเสริฐ    กรรมการ 
5)  นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล    กรรมการ 
6)  นายธนเดช  วิไลรัตนากูล    กรรมการและเลขานุการ 
7)  นายพิชิต  ทองล้น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8)  นางสาวอุไร  ทองดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11.  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดรายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ I32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
1)  นางนงค์นุช  เพ็ชรนอก     รองประธานกรรมการ 
2)  นางชยามร  พิมพ์สุข     กรรมการ 
3)  นางทัศนีย์  งามสมหาญ    กรรมการ 
4)  นางอัมพร  เสือช้าง     กรรมการ 
5)  นายธนเดช  วิไลรัตนากูล    กรรมการและเลขานุการ 
6)  นายพิชิต  ทองล้น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7)  นางสาวอุไร  ทองดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12.  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม IS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1)  นางนงค์นุช  เพ็ชรนอก     รองประธานกรรมการ 
2)  นางบุษบง  นิรันต์สุข     กรรมการ 
3)  นายวิเชียร  งามสมหาญ    กรรมการ 
4)  นายอภิวิชญ์  อภิรมยานนท์    กรรมการ 
5)  นายพฤทธิ์  จันทรบุตร    กรรมการ 
6)  นายนพคุณ  สืบเลย     กรรมการ 
7)  นายธนเดช  วิไลรัตนากูล    กรรมการเลขานุการ 
8)  นายพิชิต  ทองล้น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9)  นางสาวอุไร  ทองดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13.  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม IS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1)  นางนงค์นุช  เพ็ชรนอก     รองประธานกรรมการ 
2)  นายพยัพ  สมลือแสน     กรรมการ 
3)  นายชวพงศ์  กุลพันธ์     กรรมการ 
4)  นายสัญญา  เบ้าวัน     กรรมการ 
5)  นายปาณท  เวียงเหล็ก    กรรมการ 
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6)  นายบรรจง  เสโส     กรรมการ 
7)  ธนเดช  วิไลรัตนากูล     กรรมการเลขานุการ 
8)  นายพิชิต  ทองล้น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9)  นางสาวอุไร  ทองดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
14.  ปฏิทินการด าเนินงาน 

ที ่ วันเดือนปี การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 13 มกราคม 2557 เสนอรายละเอียดของการด าเนินงานต่อฝ่าย

บริหาร 
นายธนเดช วิไลรัตนากูล 

2 20 มกราคม 2557 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุจากงบประมาณ สพฐ. 
15,000 บาท 

นางทองทศ แสงดารา 

3 20 - 24 มกราคม 2557  ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน นายพิชิต  ทองล้น 
4 20 - 24 มกราคม 2557  ครูผู้สอนและนักเรียนคัดเลือกตัวแทน IS ห้องละ  

1 ผลงาน 
ครูผู้สอนและนักเรียน IS 

5 27 มกราคม 2557  ตัวแทนห้องรับวัสดุในการน าเสนอ นางสาวอุไร  ทองดี 

6 27 มกราคม 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน นางนงค์นุช  เพ็ชรนอก 

7 28 มกราคม 2557 ส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่งโรงเรียน นายธนเดช วิไลรัตนากูล 
8 3 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

9 6 กุมภาพันธ์ 2557 จัดเตรียมสถานที่ ฝ่ายสถานที่ 

10 7 กุมภาพันธ์ 2557 ด าเนินงานจัดนิทรรศการแสดงผลงาน คณะกรรมการด าเนินงาน 

11 14 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการด าเนินงานส่งฝ่ายบริหาร คณะกรรมการประเมินผล 
 
15. ฝ่ายพัสดุ 

1)  นางทองทศ  แสงดารา ประธานกรรมการ 
2)  นางสาววรรณพร  ศรีมี กรรมการ 
3)  นางสาวอุไร  ทองดี  กรรมการ 
4)  นายธนเดช  วิไลรัตนากูล กรรมการ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ IS โรงเรียนชุมแพศึกษา  http://iscps2013.wordpress.com 
 


