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การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – SCG  ประจําป 2560 
โดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

ระหวางงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ   
****************************** 

 ตามท่ีสมาคมวิทยาศาสตรฯ ไดริเริ่มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ต้ังแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา และได
มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว - SCG เปนประจําทุกป ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียน ครู/
อาจารย ผูบริหารสถานศึกษาอยางกวางขวาง โดยมีวัตถุประสงคของโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดังน้ี 

1. เพื่อกระตุนและปลูกฝงใหเยาวชนไทยศึกษาหาความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
2. เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเยาวชน สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
3. เพื่อกระตุนและปลูกฝงใหเยาวชนไทยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
4. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการนําเสนอผลงานของตนและกลุมผูรวมงานท้ังในรูปแบบของเอกสารรายงาน การ

จัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอดวยวาจา 
5. เพื่อเปดโอกาสใหครู นักเรียน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ไดพบปะ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
6. เพื่อเผยแพรกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว 

ขอกําหนดเก่ียวกับการประกวดกิจกรรมชุมนมุนักวิทยาศาสตรรุนเยาว - SCG 

1. การประกวดกิจกรรมชมุนุมฯ ระดับชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)   
ชุมนุมท่ีมีสิทธิสงเขาประกวดจะตองเปนชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาวท่ีมีสมาชิกชุมนุมเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษา

อยูในระดับชวงช้ันท่ี 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) ท้ังน้ีผูแทนชุมนุมท่ีจะเสนอดวยวาจาจะตองเปนสมาชิกของชุมนุมท่ีเขาประกวด และอยู
ในชวงช้ันท่ี 3 (ม.1 – ม.3)  ในปการศึกษาปจจุบัน 

2. กําหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตรรุนเยาว – SCG  
ระยะเวลา กิจกรรม 

30 มิถุนายน 2560 หมดเขตการสงใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 12 เลม เพื่อคัดเลือก
เบ้ืองตน (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย) 

27 กรกฎาคม 2560 แจงผลการคัดเลือกเบ้ืองตนทางเว็บไซตของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ  http://www.scisoc.or.th 

25-27 สิงหาคม 2560 - การจัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงานของชุมนุมฯ ท่ีผานการคัดเลือกเบ้ืองตน  
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ ป 2560 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิม
แพค เมืองทองธานี 
- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 

 
3. หลักเกณฑการสงกิจกรรมเขาประกวด 
 แตละชุมนุมตองทํากิจกรรมตามหนังสือ “คูมือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554” 
ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และเลือก*กิจกรรมเดนซ่ึงเปนกิจกรรมที่ไดรับการ
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พัฒนาตอยอดจากกิจกรรมตางๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และกิจกรรม
เดนควรเปนกิจกรรมที่สมาชิกรวมกันทําในชุมนุม โดยมีเกณฑการสงเขาประกวด ดังน้ี 

1) แตละโรงเรียนสามารถสมัครไดมากกวา 1 ชุมนุม แตตองไมซ้ําชุมนุมกันโดยจะตองดําเนินการตาม
กําหนดเวลาและเกณฑการจัดทํานิทรรศการและเอกสารรายงานอยางเครงครัด 

2) ผูแทนแตละชุมนุมท่ีสงเขาประกวด ประกอบดวย นักเรียนท่ีเปนสมาชิกในชุมนุมน้ัน ๆ 3 คน และอาจารยท่ี
ปรึกษา 1 คน 

3) นักเรียนท่ีเปนผูแทนแตละชุมนุม ท้ัง 3 คน จะตองมีสวนรวมในกิจกรรมเดนท่ีนําเสนอ  
4) นักเรียนท่ีเปนผูแทนชุมนุมสามารถประกวดไดเพียง 1 ชุมนุม เทาน้ัน และตองกําลังศึกษาอยูไมเกินช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษาปจจุบัน   
5) อาจารย 1 ทาน สามารถเปนอาจารยท่ีปรกึษากิจกรรมชุมนุมไดมากกวา 1 ชุมนุม 
6) โรงเรียนท่ีประสงคจะสมัครเขาประกวดตองสงใบสมัครพรอมรายงานจํานวน 12 เลม (ดังรายละเอียดรูปแบบ

เอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีแนบ) ไปยังสมาคมวิทยาศาสตรฯ ในปนี้สมาคมวิทยาศาสตรไดเปดโอกาสใหนักเรียน
สงคลิปวิดีโอ  หนังสั้น  หรือสื่อแอนิเมชัน  ความยาวไมเกิน  3  นาที  ที่สื่อใหเห็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรผานการทํากิจกรรมชุมนุม  ซ่ึงคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/สื่อแอนิเมชันนี้  จะไมมีสวนในการใหคะแนน  แตเปนการ
นํารองสําหรับการประกวดในปตอไป  โดยทางสมาคมวิทยาศาสตรฯ จะนําคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/สื่อแอนิเมชัน  ที่มีการ
ตรวจสอบเร่ืองลิขสิทธิ์และความถูกตองทางวิชาการแลว  ประชาสัมพันธใหทางเฟสบุคของ  “กิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตรรุนเยาว สมาคมวิทยาศาสตรฯ” 

7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย 
4. การคัดเลือก 
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว  มีการดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1   คัดเลือกจากเอกสารรายงานท่ีเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 3 และตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรม
ชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ 

ข้ันตอนท่ี 2   ชุมนุมท่ีผานการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี 1 จะตองนําผลงานมาจัดนิทรรศการและนําเสนอดวยวาจา 
ท้ังน้ี ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด 
5. การตัดสินและรางวัล 
 การตัดสินและรางวลัแบงเปน 2 ประเภท 

ประเภทที่หน่ึง   การตัดสินจากคณะกรรมการ  เปนการตัดสินจากคณะกรรมการ เพื่อใหรางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแตละสาขา (สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ) (อาจมีรางวัลสําหรับชุมนุมที่มีการ 
บูรณาการศาสตรต้ังแต 2 สาระวิชาขึ้นไป) 

ประเภทที่สอง การตัดสินจากผูเขาประกวด  เปนการตัดสินจากนักเรียนท่ีเขาประกวดโดยนักเรียนทุกคนท่ีเขา
ประกวดเปนผูใหคะแนนชุมนุมของโรงเรียนตาง ๆ ยกเวนชุมนุมท่ีมาจากโรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมท่ีมาก
ท่ีสุดในการจัดนิทรรศการจะไดรับรางวัลขวัญใจ   ประเภทนิทรรศการ จํานวน  1  รางวัล 

หมายเหตุ  
1. จํานวนรางวัลและประเภทรางวัล ในขอ 5 อาจเปลี่ยนแปลงไดตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสิน

ของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด 
2. โรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกและเขารวมประกวดจะไดรับเกียรติบัตร   
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6. งบประมาณ 
 สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ และ SCG สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจัดประกวดกิจกรรมฯ 
เงินรางวลั โล และเกียรติบัตร 

เกณฑการใหคะแนน 
 คณะกรรมการเปนผูตัดสินโดยพิจารณาจากเกณฑ 
  1) เอกสารรายงาน   40  คะแนน 
  2) นิทรรศการ    30 คะแนน   
  3) การนําเสนอดวยวาจา  30  คะแนน  
  รวม                100   คะแนน 
 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) เอกสารรายงาน 40 คะแนน ใหจัดทําเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯท่ีแนบ   การ
ใหคะแนนจะพิจารณาความถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด มีการส่ือถึงการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความถูกตองทางวิชาการ การใชภาษา การสื่อความหมาย รูปแบบและการนําเสนอที่นาสนใจ และมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคจากกิจกรรมที่หลากหลาย 

 2) นิทรรศการ 30 คะแนน  โดยพิจารณาจาก  
2.1 ความถูกตองตามเกณฑ ขนาดของพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีขนาดความกวาง 120 เซนติเมตร ยาว 120 

เซนติเมตร สูงไมเกิน 180 เซนติเมตรจากพ้ืน โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอื่น ๆไดนอกจากแผงนิทรรศการ 
และควรแสดง ชื่อโรงเรียน ชื่อชุมนุม ชื่อกิจกรรมเดน ใหเห็นชัดเจน หากมีอุปกรณท่ีตองต้ังแสดง ไมควรวางย่ืนออกมา
นอกพื้นท่ีท่ีกําหนด ถาเกินจะถูกตัดคะแนน 

2.2 วิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจและถูกตองทางวชิาการ รวมท้ังการตอบขอซักถาม 
2.3  เนื้อหาของนิทรรศการ ควรแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกดิขึ้น

ในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเดน  โดยกจิกรรมเดนควรแสดงถึงผลงานท่ีทําใหเกิดการเรียนรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สวนภาพรวมกิจกรรมอื่น ๆ ใหสามารถแสดงตัวอยางผลงานในรูปแบบแฟมสะสมงาน
เพ่ิมเติมจากนิทรรศการบนบอรด     

หมายเหตุ นักเรียนจะตองอยูประจําสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเองตลอดเวลาที่จัดงาน (25-27 
ส.ค. 60) และในวันที่มีการนําเสนอดวยวาจาจะตองมีนักเรียนประจํานิทรรศการ 1คน 

 3.)  การนําเสนอดวยวาจา 30 คะแนน ใหนําเสนอเฉพาะกิจกรรมเดน ชุมนุมละไมเกิน 10 นาที และตอบขอ
ซักถามอีก 5 นาที ท้ังน้ีทางสมาคมวิทยาศาสตรฯ จะจัดเตรียมคอมพิวเตอร และ LCD ไวให และถาตองใชอุปกรณโสต
อื่นใหจัดเตรียมไปเอง แตตองไมเคลื่อนยายอุปกรณท่ีจัดไวใหและไมรบกวนผูอื่นขณะติดต้ัง การใหคะแนนจะพิจารณา
จากความเหมาะสมของส่ือท่ีใช การนําเสนอและตอบคําถามท่ีแสดงถึงความเขาใจในกิจกรรมท่ีทํา 
 การนําเสนอดวยวาจา จะจัดในลักษณะการสัมมนาวิชาการ ท่ีมีการซักถามจากนักเรียนทีเ่ขาประกวดดวย  เพ่ือ
เปนการฝกการซักถามอยางสรางสรรค 
 ในการนําเสนอ อาจจะใหนักเรียนเพียง 1 คน เปนผูนําเสนอก็ไดเพื่อความกระชับ โดยมีนักเรียนอีก 1 คน เปน
ผูชวย ท้ังน้ีสุดแตชุมนุมจะเห็นสมควร สวนในเรื่องการตอบคําถามนักเรียนท้ังสองตองสามารถตอบไดท้ังคู 

********************************************* 
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ขอกําหนดในการจัดทําเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – SCG 
(สงพรอมใบสมัคร ชุมนุมละ  12  เลม ภายใน 30 มิถุนายน 2560) 

ขอกําหนดในการจัดทํารายงาน 
 1. ในรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่สงเขาประกวดจะตองมีความยาวรายงานไมเกินจํานวนหนาตามที่กําหนด   
 2. ใชกระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 Point   

3. ในรายงานตองระบุอยางชัดเจนวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมเดน 
 

 รายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่สงเขาประกวดกําหนดใหมีรูปแบบ ดังน้ี 
รูปแบบ สวนประกอบ คําอธิบาย 

ปกหนา   
 

1.  ช่ือกิจกรรมชุมนุม 
2. ช่ือเรื่องกิจกรรมเดน 
3.  ผูจัดทํา  
4.  อาจารยที่ปรึกษา 
5. ช่ือโรงเรียนและที่ต้ัง 

 
 
- นักเรียน  3 คน 
- อาจารยที่ปรึกษา  1  คน 
- ระบุอําเภอ/เขต จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท โทรสาร  

หนาที่ 1 คํานํา  
หนาที่ 2 กิตติกรรมประกาศ  
หนาที่ 3 สารบัญ  
หนาที่ 4-6 ใบกิจกรรมตามรูปแบบของสมาคม

วิทยาศาสตรฯของนักเรียนทั้ง 3 คน 
(ดาวนโหลดจาก www.scisoc.or.th) 

ใบกิจกรรมของนักเรียนแตละคนที่มานําเสนอกิจกรรมชุมนุมฯ 
ควรสอดคลองกับแฟมงานของนักเรียนที่ นํ ามาแสดงใน
นิทรรศการ และมีลายเซ็นของอาจารยที่ปรึกษาทุกกิจกรรม 

หนาที่ 7 ปฏิทินปฏิบัติงานรายภาคการศึกษาหรือรายป  แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมฯในโรงเรียนอยาง
ตอเน่ือง 

หนาที่8-12 (ไม
เกิน 5 หนา) 

ภาพรวมกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน เขียนการดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน และขอใหอธิบาย
แตละกิจกรรมยอยโดยสังเขปในประเด็น (1) สมาชิกชุมนุมทํา
อะไร (วิธีดําเนินการอยางยอ) และ (2) ผลของการดําเนินการเปน
อยางไร (เขียนสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญและแสดงตัวอยาง
ผลงานประกอบ) 

หนาที่ 13 บทคัดยอกิจกรรมเดน เขียนสรุปที่มาของกิจกรรมเดน วัตถุประสงค การดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงาน ไมเกิน 300 คํา 

หนาที่ 14 
 เปนตนไป 

(ไมเกิน 5 หนา) 

รายงานกิจกรรมเดน 1 กิจกรรม เขียนอธิบายเฉพาะกิจกรรมเดนที่เลือกมา โดยระบุที่มาและ
ความสําคัญ พรอมทั้ง วิธีการ ขอคนพบที่ได และเอกสารอางอิง 
 

หนา 18-19 ประโยชนที่ไดรับจากการทํากิจกรรมชุมนุมฯ ใหนักเรียนทั้ง 3 คน เขียนบรรยายประโยชนที่ตัวเองไดรับที่ได
จากการทํากิจกรรมชุมนุม รวมถึงผลลัพธ ไมเกิน 2 หนา  

หนาถัดไป 1. เอกสารอางอิง 
2. รายช่ือสมาชิกของชุมนุม 
3. สําเนาใบสมัคร 

- ใชวิธีการอางอิง  ดังน้ี 
การอางอิงจากหนังสือ 
ช่ือผูแตง. ปที่พิมพ. ช่ือเรื่องหรือช่ือหนังสือ. สํานักพิมพ.   
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ตัวอยาง :  คณะบุคคลนายแพทยบุญสง เลขะกุล. 2550. คูมือดูนก 
หมอบุญสง  เลขะกุล “นกเมืองไทย”. บริษัทดานสุธาการพิมพ   
 จํากัด  
 การอางอิงจากเว็บไซต 
 ช่ือผูแตง.  (ปที่เผยแพร).  ช่ือเรื่อง.  สืบคนเมื่อวัน เดือน, ป,  จาก 
ช่ือเว็บไซต:  URL 
 

หมายเหตุ เอกสารรายงานท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดจะไมไดรับการคัดเลือกในขั้นตอนแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


