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  การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี  ประจําปี 2565 
โดย สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระหว่างงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ   
****************************** 

 ตามท่ีสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ไดริ้เร่ิมกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา และได้
มีการจดัประกวดกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์- มูลนิธิเอสซีจี เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัเรียน 
ครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งกวา้งขวาง โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดงัน้ี 

1. เพื่อกระตุน้และปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยศึกษาหาความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ยาวชน สืบเสาะหาความรู้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการนาํเสนอผลงานของตนและกลุ่มผูร่้วมงานทั้งในรูปแบบของเอกสารรายงาน การ

จดัแสดงนิทรรศการและการนาํเสนอดว้ยวาจา 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ไดพ้บปะ

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
5. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์
 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 
 

1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดบัช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-ม.3)   
ชุมนุมท่ีมีสิทธ์ิส่งเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวท่ี์มีสมาชิกชุมนุมเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษา

อยูใ่นระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งน้ีผูแ้ทนชุมนุมท่ีจะเสนอดว้ยวาจาจะตอ้งเป็นสมาชิกของชุมนุมท่ีเขา้ประกวด และอยู่
ในช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3)  ในปีการศึกษาปัจจุบนั 

2. กําหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 

ระยะเวลา กิจกรรม 
7  มิถุนายน  2565 ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดักิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวอ์อนไลน ์(ZOOM)  

ผูท่ี้ทาํการลงทะเบียนผา่น QR CODE แลว้ สมาคมจะส่งลิ้งคก์ารประชุมใหท้างอีเมลล ์
21 มิถุนายน 2565 หมดเขตการส่งใบสมคัรและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 7 เล่ม ทางไปรษณีย ์(โดย

พิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย)์ พร้อมไฟลร์ายงานกิจกรรมชุมนุมในรูปแบบ.pdf ส่ง
ทาง E-mail : contact@scisoc.or.th เพื่อคดัเลือกเบ้ืองตน้  

25 กรกฏาคม 2565 แจง้ผลการคดัเลือกเบ้ืองตน้ทางเวบ็ไซตข์องสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ http://www.scisoc.or.th 

 18 – 20 สิงหาคม 2565 - การจดัแสดงผลงานและนาํเสนอผลงานของชุมนุมฯ ท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้  
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
- ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวลั 
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3. หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด 
 แต่ละชุมนุมตอ้งทาํกิจกรรมตามหนงัสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.2554” 
ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีได้รับการ
พัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่าง  ๆในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
เด่นควรเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกันทําในชุมนุม โดยมีเกณฑก์ารส่งเขา้ประกวด ดงัน้ี 

1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมคัรไดม้ากกว่า 1 ชุมนุม แต่ตอ้งไม่ซํ้ าชุมนุมกนัโดยจะตอ้งดาํเนินการตามกาํหนดเวลา
และเกณฑก์ารจดัทาํนิทรรศการและเอกสารรายงานอยา่งเคร่งครัด 

2) ผูแ้ทนแต่ละชุมนุมท่ีส่งเขา้ประกวด ประกอบดว้ย นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกในชุมนุมนั้น ๆ 3 คน และอาจารยท่ี์
ปรึกษา 1 คน 

3) นกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นท่ีนาํเสนอ  
4) นกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนชุมนุมสามารถประกวดไดเ้พียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และตอ้งกาํลงัศึกษาอยูไ่ม่เกินชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 ในปีการศึกษาปัจจุบนั   
5) อาจารย ์1 ท่าน สามารถเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมชุมนุมไดม้ากกวา่ 1 ชุมนุม 
6) โรงเรียนท่ีประสงคจ์ะสมคัรเขา้ประกวดตอ้งส่ง 

(1) ใบสมคัรพร้อมรายงาน (ดงัรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีแนบ) จํานวน 7 เล่ม และ

สแกนไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf ส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or .th  
(2) บทคดัยอ่กิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ A4 ตวัอกัษร Angsana New 14 point  

7) หมดเขตรับสมัครวนัท่ี  21  มิถุนายน  2565 โดยพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย ์  
4. การคดัเลือก 
การคดัเลือกชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ มีการดาํเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1   คดัเลือกจากเอกสารรายงานท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 3 และตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรม
ชุมนุมฯ ดงัเอกสารแนบ 

ขั้นตอนท่ี 2  การนาํเสนอผลงานทั้งนิทรรศการและการนาํเสนอดว้ยวาจา จะตอ้งนาํผลงานมาจดันิทรรศการและ 
นาํเสนอดว้ยวาจา ณ สถานท่ีจดัการประกวด 
 ** หมายเหตุ**       หากสถานการณ์ยงัมีการเฝ้าระวงัการระบาดของเช้ือโรคไวรัส  COVID – 19  สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ  ขอเปล่ียนรูปแบบการจดังานเป็น ระบบ online   

- ชุมนุมท่ีผ่านการคดัเลือกในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งส่งคลิปวิดีโอการนําเสนอผลงานกิจกรรมเด่น ความยาวไม่
เกิน 5 นาที ซ่ึงเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัโครงการกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

- และนาํเสนอคลิปวิดีโอแนวคิดในหวัขอ้ “เรียนรู้ อยูก่บัโควิด ดว้ยวิทยาศาสตร์” ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดย
วิเคราะห์เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีจะนาํมาใชใ้นอนาคต เช่น การถอดบทเรียนต่าง ๆ  ท่ีโรงเรียนนาํมาใช้
ในโรงเรียนตลอด 1 ปี  การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินแกไ้ขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ชีวิต
วิถีใหม่ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ ใหก้บัสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ   

- นาํเสนอและตอบขอ้ซกัถามจากคณะกรรมการฯ ออนไลน์ผา่น zoom   (วนั เวลาจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง)  
ทั้งน้ีผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
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5. การตัดสินและรางวลั 
 การตดัสินและรางวลัแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภทที่หน่ึง   การตัดสินจากคณะกรรมการ  เป็นการตดัสินจากคณะกรรมการ เพื่อให้รางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศ และรางวลัชมเชย ของแต่ละสาขา (สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ) 

รางวัลพิเศษ ภาพรวมการทํากิจกรรมชุมนุม สาขาชีวภาพและสาขากายภาพ (พิจารณาจากรายงานและการ
นําเสนอนิทรรศการ) 

ประเภทที่สอง การตัดสินจากผู้ เข้าประกวด  เป็นการตดัสินจากนกัเรียนท่ีเขา้ประกวดโดยนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้
ประกวดเป็นผูใ้ห้คะแนนชุมนุมของโรงเรียนต่างๆ ยกเวน้ชุมนุมท่ีมาจากโรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมท่ีมาก
ท่ีสุดในการจดันิทรรศการจะไดรั้บรางวลัขวญัใจ   ประเภทนิทรรศการ จํานวน  1  รางวลั 

หมายเหตุ  
1. จาํนวนรางวลัและประเภทรางวลั ในขอ้ 5 อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตดัสินของ

คณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
2. โรงเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกและเขา้ร่วมประกวดจะไดรั้บเกียรติบตัร   

6. งบประมาณ 
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ มูลนิธิเอสซีจี สนบัสนุนงบประมาณการดาํเนินงานจดัประกวด
กิจกรรมฯ เงินรางวลั โล่ และเกียรติบตัร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คณะกรรมการเป็นผูต้ดัสินโดยพิจารณาจากเกณฑ ์
  1) เอกสารรายงาน   30  คะแนน 
  2) นิทรรศการ หรือคลิปวิดีโอ 40 คะแนน   
  3) การนาํเสนอดว้ยวาจา  30  คะแนน  
  รวม                100   คะแนน 
 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ให้จดัทาํเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯท่ี
แนบ   การให้คะแนนจะพิจารณาความถูกตอ้งตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด มีการส่ือถึงการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความถูกต้องทางวิชาการ การใช้ภาษา การส่ือความหมาย รูปแบบ
และการนําเสนอท่ีน่าสนใจ และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2) นิทรรศการ (40 คะแนน)  โดยพจิารณาจาก 
2.1 ความถูกต้องตามเกณฑ์ขนาดของพืน้ท่ีจดัแสดงนิทรรศการ ซ่ึงมีขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร 
ยาว 120 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 180 เซนติเมตรจากพืน้ โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอ่ืน ไๆด้
นอกจากแผงนิทรรศการ และควรแสดง ช่ือโรงเรียน ช่ือชุมนุมให้เห็นชัดเจน  หากมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งตั้ง
แสดง ไม่ควรวางยืน่ออกมานอกพื้นท่ีท่ีกาํหนด ถา้เกินจะถูกตดัคะแนน 
2.2 วธิีการนําเสนอท่ีน่าสนใจและถูกต้องทางวชิาการ รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถาม 
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2.3 เน้ือหาของนิทรรศการควรแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เกิดขึน้ในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น สามารถ แสดงตัวอย่างผลงานในรูปแบบแฟ้ม
สะสมงานเพิม่เติมจากนิทรรศการบนบอร์ด 

หมายเหตุ นักเรียนจะต้องอยู่ประจําสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเองตลอดเวลาท่ีจัดงาน 
และในวนัท่ีมีการนําเสนอด้วยวาจาจะต้องมีนักเรียนประจํานิทรรศการ 1 คน 
 

กรณีท่ีจัดการแข่งขันระบบ  online 

** กรณีคลิปวิดีโอ ขอให้คาํนึงถึงการนาํเสนอท่ีน่าสนใจและถูกตอ้งทางวิชาการ แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและ
กิจกรรมเด่น โดยไม่จาํเป็นตอ้งจดัแสดงในรูปแบบนิทรรศการ 
 

3) การนําเสนอด้วยวาจา (30 คะแนน)  ให้นําเสนอเฉพาะกิจกรรมเด่น ชุมนุมละไม่เกิน 10 นาที และตอบ
ขอ้ซกัถามอีก 5 นาที ทั้งน้ีทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจดัเตรียมคอมพิวเตอร์ และ LCD ไวใ้ห ้และถา้
ตอ้งใชอุ้ปกรณ์โสตอ่ืนให้จดัเตรียมไปเอง แต่ตอ้งไม่เคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ท่ีจดัไวใ้ห้และไม่รบกวนผูอ่ื้น
ขณะติดตั้ง การให้คะแนนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของส่ือท่ีใช ้การนาํเสนอและตอบคาํถามท่ี
แสดงถึงความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีทาํ 

 การนาํเสนอดว้ยวาจาจะจดัในลกัษณะการสัมมนาวิชาการท่ีมีการซักถามจากนักเรียนท่ีเข้าประกวดดว้ย  เพ่ือ
เป็นการฝึกการซกัถามอยา่งสร้างสรรค ์
 ในการนาํเสนอ อาจจะให้นกัเรียนเพียง 1 คน เป็นผูน้าํเสนอก็ไดเ้พื่อความกระชบั โดยมีนกัเรียนอีก 1 คน เป็น
ผูช่้วย ทั้งน้ีสุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่วนในเร่ืองการตอบคาํถามนกัเรียนทั้งสองตอ้งสามารถตอบไดท้ั้งคู่ 
 

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


