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การประกวดกิจกรรมชุมนมุนกัวทิยาศาสตรรุนเยาว - SCG 

โดย สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

ระหวางสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ  

***************************** 

 ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเร่ิมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ตั้ งแต่ปี 

พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอยา่งต่อเน่ือง 

โดยไดจ้ดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัประกวดกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว-์ 

SCG   การจัดฝึกอบรมครูที่ปรึกษา และการจดัทาํจดหมายข่าวแจกจ่ายไปตามโรงเรียน

มธัยมศึกษาทัว่ประเทศ ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัเรียน ครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่ง

กวา้งขวาง จากการท่ีไดมี้การจดัประกวดกิจกรรมชุมนุมนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว-์ SCG  มาหลายปี

ไดม้ีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการมาโดยตลอดเพื่อความเหมาะสม  สําหรับ

วตัถุประสงคข์องโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ มีดงัน้ี 

1. เพ่ือกระตุน้และปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 

2. เพ่ือปลูกฝังกระบวนการคิดเชิงวทิยาศาสตร์ใหก้บัเยาวชน  

3. เพ่ือกระตุน้และปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีเจตคติท่ีดี

ต่อวทิยาศาสตร์ 

4. เพ่ือใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการนาํเสนอผลงานของตนและกลุ่มผูร่้วมงานทั้งในรูปแบบ

ของเอกสารรายงาน การจดัแสดงนิทรรศการและการนาํเสนอดว้ยวาจา 

5. เ พื ่อเ ปิดโอกาสให้ค รู นักเ รียน และบุคคลทั่วไปที ่สนใจกิจกรรมชุมนุม

นกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

6. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมชุมนุมนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

ขอกําหนดเก่ียวกับการประกวดกิจกรรมชุมนมุนกัวทิยาศาสตรรุนเยาว-SCG 

1. การประกวดกจิกรรมชุมนุมฯ ระดบัช่วงช้ันที่ 3 (ม.1-ม.3)   

 ผูมี้สิทธิเข้าประกวดจะตอ้ งเป็นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ท่ีมีสมาชิกชุมนุมเป็น

นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) ในปีการศึกษาปัจจุบนั  ทั้งน้ีผูแ้ทนชุมนุมท่ี

จะเสนอดว้ยวาจาจะตอ้งเป็นสมาชิกของชุมนุมท่ีเขา้ประกวด  
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2. กาํหนดการประกวดกจิกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG  

ระยะเวลา กจิกรรม 

มิถุนายน หมดเขตการส่งใบสมคัรและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 10 เล่ม ตามแบบฟอร์ม 

แนบทา้ยเพ่ือการคดัเลือกเบ้ืองตน้ 

กรกฎาคม แจง้ผลการคดัเลือกเบ้ืองตน้ทางเวบ็ไซตข์องสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ http://www.scisoc.or.th 

สิงหาคม การจดัแสดงผลงานและนาํเสนอผลงานของชุมนุมฯ ท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ 

สิงหาคม ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวลั 
 

3. หลกัเกณฑ์การส่งกจิกรรมเข้าประกวด 

 1) โรงเรียนท่ีประสงค์จะสมคัรเขา้ประกวดตอ้งส่งใบสมคัรพร้อมรายงานจาํนวน 10 

เล่ม (ดงัรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีแนบ) ไปยงัสมาคมวทิยาศาสตร์ฯ 

 2) แต่ละโรงเรียนสามารถสมคัร ได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ตอ้งไม่ซํ้ าชุมนุมกัน  โดย

จะตอ้งดาํเนินการตามกาํหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทาํนิทรรศการและเอกสารรายงานอย่าง

เคร่งครัด 

  3) ผูแ้ทนแต่ละชุมนุม ท่ีส่งเขา้ประกวด ประกอบดว้ย นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกในชุมนุม

นั้นๆ 2 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4) อาจารย ์1 ท่าน สามารถเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมชุมนุมไดม้ากกวา่ 1 ชุมนุม 

1 คน 

 5) นักเรียนท่ีเป็นตวัแทนแต่ละคนสามารถประกวดไดเ้พียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และตอ้ง

กาํลงัศึกษาอยูไ่ม่เกินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษาปัจจุบนั   

 6) นักเรียนที่เป็นผูแ้ทนแต่ละชุมนุม ทั้ ง 2 คน จะต้อง

 7) นกัเรียนผูแ้ทนนั้น

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่

นาํเสนอ 

ไม่จาํเป็นต้อง

 8) หมดเขตรับสมคัร  

มีจาํนวนดาวสะสมครบตามกาํหนดของชุมนุมนั้นๆ  

ก็ได ้

เดอืน มถุินายน 

4. การคดัเลอืก 

  โดยพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย ์

 การคดัเลือกชุมนุมนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ มีการดาํเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

http://www.scisoc.or.th/�
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ขั้นตอนท่ี 1   คดัเลือกจากเอกสารรายงานท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 และตามรูปแบบ

เอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯดงัเอกสารแนบ 

ขั้นตอนท่ี 2    ชุมนุมท่ีผ่านการคดัเลือกในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งนาํผลงานมาจดันิทรรศการ

และนาํเสนอดว้ยวาจา 

       ทั้งน้ีผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

5. การตดัสินและรางวลั 

 การตดัสินและรางวลัแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภททีห่นึง่   การตัดสินจากคณะกรรมการ  เป็นการตัดสินจากคณะกรรมการ 

เพ่ือใหร้างวลัชนะเลศิของแต่ละชุมนุมๆละ 1 รางวลั 

ประเภทที่สอง การตัดสินจากผู้เข้าประกวด  เป็นการตดัสินจากนกัเรียนท่ีเขา้ประกวด

โดยนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ประกวดเป็นผูใ้หค้ะแนนชุมนุมของโรงเรียนต่างๆ ยกเวน้ชุมนุมท่ีมาจาก

โรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมท่ีมีมากท่ีสุดในการจดันิทรรศการจะไดรั้บรางวลัขวญัใจ   

ประเภทนิทรรศการ จาํนวน  1  รางวลั 

หมายเหตุ

1. จาํนวนรางวลัและประเภทรางวลั ในขอ้ 5 อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ และการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

  

 2. SCG  สนบัสนุนเงินรางวลั  โล่ และ เกียรติบตัร 

 3. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  สนับสนุนการดาํเนินงานจัดประกวด

กิจกรรมฯ ค่าท่ีพกั และ                 ค่าเบ้ียเล้ียง 

4. โรงเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกและเขา้ร่วมประกวดจะไดรั้บเกียรติบตัร   

เกณฑ์การให้คะแนน 

 คณะกรรมการเป็นผูต้ดัสินโดยพิจารณาจากเกณฑ ์

  1) เอกสารรายงาน   40  คะแนน 

  2) นิทรรศการ    30 คะแนน   

  3) การนาํเสนอดว้ยวาจา  30  คะแนน    

  รวม                100   คะแนน 
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 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1) เอกสารรายงาน 40 คะแนน โดยพิจารณาความถูกตอ้งตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด (ดัง

รายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) ความถูกตอ้งทางวิชาการ การใช้

ภาษา การส่ือความหมาย รูปแบบและการนาํเสนอท่ีน่าสนใจและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคจ์าก

กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 2) นิทรรศการ 30 คะแนน  โดยพิจารณาจาก  

                             -   ความถูกตอ้งตามเกณฑข์นาดของแผงจดัแสดงนิทรรศการเม่ือกางออกวาง

     แลว้ แผงจะตอ้งมีขนาดความกวา้ง 120 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร (รวม

     ช่ือโรงเรียน ช่ือชุมนุม และอื่นๆ) วางบนโต๊ะลึกไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ดงั

     รูป) หากมีอุปกรณ์ที่จาํเป็นตอ้งตั้งแสดงที่พ้ืน ให้ยืน่ออกมาจากขอบโต๊ะ

     แสดงไดไ้ม่เกิน 60 เซนติเมตร 

              -   วิธีการนําเสนอที่น่าสนใจและถูกต้องทางวิชาการ รวมทั้ งการตอบข้อ

     ซกัถาม 

              -    เน้ือหาของนิทรรศการ ท่ีแสดงถึงผลงานท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และ    

    กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ตวัอย่างการทาํแผงแสดงนิทรรศการ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                               
    อน่ึง  การอยู่ประจําสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเองจะมีผลต่อการ

พิจารณาคะแนนของคณะกรรมการ  ยกเวน้ในวนัท่ีกาํหนดใหมี้การนาํเสนอดว้ยวาจา 
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3) การนาํเสนอด้วยวาจา 30 คะแนน แต่ละชุมนุมใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีโดยมีการ

เตือน ณ นาทีท่ี 8 ก่อน เม่ือครบ 10 นาที ตอ้งยติุการนาํเสนอทนัที      แลว้จะมีการซกัถามอีก 

ประมาณ 5 นาที ทั้ งน้ีทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดเตรียมเคร่ืองฉายแผ่นทึบขา้มศีรษะ 

คอมพิวเตอร์ และ LCD ไวใ้ห้ ในกรณีคอมพิวเตอร์ให้นกัเรียนเตรียมผลงานในรูปของ CD ไว้

เพือ่ความสะดวกในการนาํเสนอและถา้ตอ้งใชอุ้ปกรณ์โสตอื่นให้จัดเตรียมไปเอง แต่ตอ้งไม่

เคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ท่ีจดัไวใ้หแ้ละไม่รบกวนผูอ่ื้นขณะติดตั้ง  การใหค้ะแนนจะพิจารณาจากความ

เหมาะสมของส่ือท่ีใช ้การนาํเสนอและตอบคาํถามท่ีแสดงถึงความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีทาํ 

 การนาํเสนอดว้ยวาจาจะจดัในลกัษณะการสมัมนาวชิาการท่ีมีการซกัถามจากนกัเรียนท่ี

เขา้ประกวดดว้ย  เพ่ือเป็นการฝึกการซกัถามอยา่งสร้างสรรค ์

 ในการนาํเสนอ อาจจะใหน้กัเรียนเพียง 1 คน เป็นผูน้าํเสนอก็ไดเ้พ่ือความกระชบั โดยมี

นกัเรียนอีก 1 คน เป็นผูช่้วย ทั้งน้ีสุดแต่โรงเรียนจะเห็นสมควร ส่วนในเร่ืองของการตอบคาํถาม

นกัเรียนทั้งสองตอ้งสามารถตอบไดท้ั้งคู่ 

 

 

 

***************************** 
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รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนมุนกัวทิยาศาสตรรุนเยาว 

(ส่งพร้อมใบสมัคร ชุมนุมละ  10  เล่ม ภายในวนัที่      มิถุนายน   พ.ศ.....) 

ข้อกาํหนดในการจดัทาํรายงาน 

1. ในรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งมีความยาวรายงานไม่เกินจาํนวนหนา้ตามท่ีกาํหนด 
2. ใชก้ระดาษ A4 ตวัอกัษร Angsana  ขนาด  16  Point 

3.ในรายงานตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเด่น 
 รายงานกจิกรรมชุมนุมฯ ที่ส่งเข้าประกวดกาํหนดให้มีรูปแบบ ดงันี ้

รูปแบบ ส่วนประกอบ คาํอธิบาย 

ปกหนา้ 1.  ช่ือกิจกรรมชุมนุม 
2. ช่ือกิจกรรมเด่น 
3.  ผูจ้ดัทาํ  
4.  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
5. ช่ือโรงเรียนและท่ีตั้ง 

 
 
 - นกัเรียน  2  คน 
 - อาจารยท่ี์ปรึกษา  1  คน 
 - ระบุอาํเภอ/เขตและจงัหวดั 

หนา้ท่ี 1 คาํนาํ  

หนา้ท่ี 2 กิตติกรรมประกาศ  

หนา้ท่ี 3 สารบญั  

หนา้ท่ี 4-5 ใบกิจกรรมของนกัเรียน  - ใบกิจกรรมของนกัเรียนแต่ละคนท่ีมานาํเสนอ
กิจกรรมชุมนุมฯ ซ่ึงควรสอดคลอ้งกบัแฟ้มงานของ
นกัเรียนท่ีนาํมาแสดงในนิทรรศการดว้ย 

หนา้ท่ี 6 แผนปฏิบติังานหรือปฏิทินปฏิบติังานราย
ภาคหรือรายปี 

 - แสดงให้เห็นถึงการปฏิบติักิจกรรมชุมนุมฯใน
โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

หนา้ท่ี 7 เป็น
ตน้ไป 

(ไม่เกิน 10 
หนา้) 

เน้ือหาประกอบดว้ย   
 - กิจกรรรมอ่ืนของชุมนุมในภาพรวม 
(ไม่เกิน 3-4 หนา้) 
 -  กิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม 

- ให้ใส่รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม โดยคดัเลือก
กิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม โดยใส่เป็นลาํดบัสุดทา้ยของ
กิจกรรมท่ีนาํเสนอ 
- เน้ือหาของกิจกรรมควรแสดงถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และความเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

หนา้ถดัไป ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการทาํกิจกรรม
ชุมนุมฯ 

-ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํกิจกรรมชุมนุมฯ 
- ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของกิจกรรมชุมนุม 

หนา้ถดัไป 1. เอกสารอา้งอิง 
2. รายช่ือสมาชิกของชุมนุม 
3. ภาคผนวก (ไม่เกิน 5 หนา้) 
4. สาํเนาใบสมคัร 

 - ใชวิ้ธีการอา้งอิงตามหลกัสากล ดงัน้ี 
ช่ือผูแ้ต่ง“ช่ือเร่ืองหรือช่ือหนงัสือ”สาํนกัพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์
ตัวอย่าง    

จารุพงศ ์บญุ-หลง  “สารพิษในส่ิงแวดลอ้ม”  เอกสารชุด              
วิชาวิทยาการส่ิงแวดลอ้มสาํหรับโรงเรียนและชุมชน  
 หน่วยท่ี 4 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พ.ศ. 2530 
 - ส่วนสาํคญัของเน้ือหาไม่ควรใส่ไวใ้นภาคผนวก 

 

หมายเหตุ เอกสารรายงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดจะไม่ได้รับการคดัเลือกในขั้นตอนแรก 



สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

  <<  คู่มือกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน 66 

 

 

ใบสมัครการประกวดกิจกรรมชุมนมุนกัวทิยาศาสตรรุนเยาว  

ระดับประเทศ   

ประจําป พ.ศ.  2556 

***************************** 

1. กิจกรรมท่ีส่งเขา้ประกวด คือ กิจกรรมชุมนุม …………....................………………………………….. รุ่นเยาว ์

2. ช่ือกิจกรรมเด่น คือ ............................................................................................................................................... 

3. ช่ือนกัเรียน  1.……………………………………………………….............................................…ชั้น............. 

2. ............................................………....………………………....……………...……ชั้น.............

4. ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ...……………………………....………………………………...................................... 

    โทรศพัท.์.................................................................E-mail…………………………………………………. 

5.โรงเรียน ……………………………………………………………………………….........….............……… 

ท่ีอยูโ่รงเรียน ………………………………………………………………….......................………………… 

รหสัไปรษณีย ์................................โทรศพัท ์…………………….………. โทรสาร ………..………………… 

 

                   ลงช่ือ ………………………………………… อาจารยท่ี์ปรึกษา 

                            (…………………………………………) 

 

                   ลงช่ือ ………………………………………….ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

           (…………………………………………) 

      วนัท่ี............................................................... 

                    ********************************************************************** 

หมายเหตุ     ω       ใบสมคัรน้ี ใชส้าํเนาได ้

                     ω       ส่งใบสมคัร 1 ใบ สาํหรับ 1 ชุมนุม 

                     ω       หมดเขตรับสมคัรเดือนมิถุนายน  โดยจะพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย ์                                                                    

 

 

 
 

*** สาํหรับโรงเรียนท่ียงัไม่มีการจดัตั้งชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์และสนใจจะจดัตั้ง ขอให้ส่งช่ือ ท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัท ์และหมายเลขโทรสารในการติดต่อเพ่ือเป็นฐานขอ้มูล ไปยงั 

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ถนนพญาไท  ปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 โทรศัพท์ 02-2185245, 02-2524516 โทรสาร 02-2524516 

E-mail : scisoc.thailand@gmail.com 

 

mailto:scisoc.thailand@gmail.com�

