
 
 

 การประกวดกจิกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตรรุนเยาว – SCG  ประจําป 2561 
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 
การประกวดกิจกรรมชุมนุมในปนี้ไดเพิ่มเติมหลักเกณฑการสงกิจกรรมเขาประกวด โดยใหสงคลิปวิดีโอความ

ยาวไมเกิน 5 นาที ท่ีสื่อใหเห็นองคความรู หรือสิ่งท่ีสังเกตเห็น หรือพฤติกรรมท่ีไดจากการทํากิจกรรมเดนในรูปของ
ภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีทัศน พรอมคําบรรยาย ประกอบดวยเสียง หรือตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผนซีดีในรูปแบบไฟล  
. mp4 เทาน้ัน  หากมีการใชภาพ เพลง ดนตรี ท่ีมีลิขสิทธิ์ทางปญญา ตองมีการแจงแหลงท่ีมา และช่ือเจาของลิขสิทธิ์ 

 

ขอกําหนดเก่ียวกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว - SCG 
1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดับชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)   

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

2. กําหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – SCG  

ระยะเวลา กิจกรรม 
29 มิถุนายน 2561 หมดเขตการสงใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 12 เลม เพื่อคัดเลือก

เบ้ืองตน (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย) 
26 กรกฏาคม 2561 แจงผลการคัดเลือกเบ้ืองตนทางเว็บไซตของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ  http://www.scisoc.or.th 
24 - 26 สิงหาคม 2561 - การจัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงานของชุมนุมฯ ท่ีผานการคัดเลือกเบ้ืองตน  

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ ป 2561 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิม
แพค เมืองทองธานี 
- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 



 
 

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

1) แตละโรงเรียนสามารถสมัครไดมากกวา 1 ชุมนุม แตตองไมซ้ําชุมนุมกันโดยจะตองดําเนินการตาม
กําหนดเวลาและเกณฑการจัดทํานิทรรศการและเอกสารรายงานอยางเครงครัด 

2) ผูแทนแตละชุมนุมท่ีสงเขาประกวด ประกอบดวย นักเรียนท่ีเปนสมาชิกในชุมนุมน้ันๆ 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) โรงเรียนท่ีประสงคจะสมัครเขาประกวดตองสง 

(1) ใบสมัครพรอมรายงานจํานวน 10 เลม (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีแนบ) 
(2) บทคัดยอกิจกรรมเดน ความยาวไมเกิน 1 หนา A4 ตัวอักษร Angsana New 14 pt และ  
(3) คลิปวิดีโอความยาวไมเกิน 5 นาที สื่อใหเห็นองคความรู หรือสิ่งท่ีสังเกตเห็น หรือพฤติกรรมท่ีไดจาก
การทํากิจกรรมเดนในรูปของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีทัศน พรอมคําบรรยาย ประกอบดวยเสียงหรือ
ตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผนซีดีในรูปแบบไฟล . mp4 เทาน้ัน  หากมีการใชภาพ เพลง ดนตรี ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ทางปญญา ตองมีการแจงแหลงท่ีมา และช่ือเจาของลิขสิทธิ์ 

7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย 
4. การคัดเลือก 
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว  มีการดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1   คัดเลือกจากเอกสารรายงานและคลิปวิดีโอท่ีเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 3 และตามรูปแบบ
เอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ 

ข้ันตอนท่ี 2   ชุมนุมท่ีผานการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี 1 จะตองนําผลงานมาจัดนิทรรศการและนําเสนอดวยวาจา 
ท้ังน้ีผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด 
5. การตัดสินและรางวัล 
 การตัดสินและรางวัลแบงเปน 2 ประเภท 

ประเภทที่หน่ึง   การตัดสินจากคณะกรรมการ  เปนการตัดสินจากคณะกรรมการ เพื่อใหรางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแตละสาขา (สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ) 

ประเภทที่สอง การตัดสินจากผูเขาประกวด  เปนการตัดสินจากนักเรียนท่ีเขาประกวดโดยนักเรียนทุกคนท่ีเขา
ประกวดเปนผูใหคะแนนชุมนุมของโรงเรียนตางๆ ยกเวนชุมนุมท่ีมาจากโรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมท่ีมาก
ท่ีสุดในการจัดนิทรรศการจะไดรับรางวัลขวัญใจ   ประเภทนิทรรศการ จํานวน  1  รางวัล 

 
 



 
 

หมายเหตุ  
1. จํานวนรางวัลและประเภทรางวัล ในขอ 5 อาจเปลี่ยนแปลงไดตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสิน

ของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด 
2. โรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกและเขารวมประกวดจะไดรับเกียรติบัตร   

6. งบประมาณ 
 สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ และ SCG สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจัดประกวดกิจกรรมฯ 
เงินรางวลั โล และเกียรติบัตร 

เกณฑการใหคะแนน 
 คณะกรรมการเปนผูตัดสินโดยพิจารณาจากเกณฑ 
  1) เอกสารรายงาน   30  คะแนน 
  2) บทคัดยอและคลิปวิดีโอ  10  คะแนน 
  3) นิทรรศการ    30 คะแนน   
  4) การนําเสนอดวยวาจา  30  คะแนน  
  รวม                100   คะแนน 
 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ใหจัดทําเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯท่ี
แนบ   การใหคะแนนจะพิจารณาความถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด มีการส่ือถึงการสืบเสาะหาความรู
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความถูกตองทางวิชาการ การใชภาษา การสื่อความหมาย รูปแบบ
และการนําเสนอที่นาสนใจ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจากกิจกรรมที่หลากหลาย 

2) บทคัดยอและคลิปวิดีโอ  (10 คะแนน) สื่อใหเห็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่พัฒนาผาน
กิจกรรม พรอมทั้งสื่อใหเห็นถึงความสามารถในการสื่อสารอยางสรางสรรคของผูเขาแขงขัน 

3) นิทรรศการ (30 คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
3.1 ความถูกตองตามเกณฑขนาดของพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีขนาดความกวาง 120 เซนติเมตร 
ยาว 120 เซนติเมตร สูงไมเกิน 180 เซนติเมตรจากพ้ืน โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอื่นๆได
นอกจากแผงนทิรรศการ และควรแสดง ชื่อโรงเรียน ชื่อชุมนุมใหเห็นชัดเจน  หากมีอุปกรณท่ีตองต้ัง
แสดง ไมควรวางยื่นออกมานอกพื้นท่ีท่ีกําหนด ถาเกินจะถูกตัดคะแนน 
3.2 วิธีการนําเสนอที่นาสนใจและถูกตองทางวิชาการ รวมท้ังการตอบขอซักถาม 
3.3 เนื้อหาของนิทรรศการควรแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
เกิดขึ้นในชุมนุมท้ังในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเดน สามารถ แสดงตัวอยางผลงานในรูปแบบแฟม
สะสมงานเพ่ิมเติมจากนิทรรศการบนบอรด 

 

หมายเหตุ นักเรียนจะตองอยูประจําสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเองตลอดเวลาท่ีจัดงาน 
และในวันที่มีการนําเสนอดวยวาจาจะตองมีนักเรียนประจํานิทรรศการ 1 คน 

 



 
 

4) การนําเสนอดวยวาจา (30 คะแนน)  ใหนําเสนอเฉพาะกิจกรรมเดน ชุมนุมละไมเกิน 10 นาที และตอบ
ขอซักถามอีก 5 นาที ท้ังน้ีทางสมาคมวิทยาศาสตรฯ จะจัดเตรียมคอมพิวเตอร และ LCD ไวให และถา
ตองใชอุปกรณโสตอื่นใหจัดเตรียมไปเอง แตตองไมเคลื่อนยายอุปกรณท่ีจัดไวใหและไมรบกวนผูอื่น
ขณะติดต้ัง การใหคะแนนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของส่ือท่ีใช การนําเสนอและตอบคําถามท่ี
แสดงถึงความเขาใจในกิจกรรมท่ีทํา 

 การนําเสนอดวยวาจาจะจัดในลักษณะการสัมมนาวิชาการท่ีมีการซักถามจากนักเรียนทีเ่ขาประกวดดวย  เพื่อ
เปนการฝกการซักถามอยางสรางสรรค 
 ในการนําเสนอ อาจจะใหนักเรียนเพียง 1 คน เปนผูนําเสนอก็ไดเพื่อความกระชับ โดยมีนักเรียนอีก 1 คน เปน
ผูชวย ท้ังน้ีสุดแตชุมนุมจะเห็นสมควร สวนในเรื่องการตอบคําถามนักเรียนท้ังสองตองสามารถตอบไดท้ังคู 
 
 
 

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


