
การประกวดกจิกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  ประจําปี 2554 
โดย ...สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 

 ตามท่ีสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ไดริ้เร่ิมกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดั
ประกวดกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์- SCG (เปล่ียนจากเครือซิเมนตไ์ทยเป็น SCG) และการจดัฝึกอบรมครูท่ี
ปรึกษา ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัเรียน ครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งกวา้งขวาง จากการท่ีไดมี้การจดัประกวด
กิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์- SCG มาหลายปี ไดมี้การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการมาโดยตลอดเพื่อ
ความเหมาะสม สาํหรับวตัถุประสงคข์องโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ มีดงัน้ี 

1. เพื่อกระตุน้และปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยศึกษาหาความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อปลูกฝังกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ใหก้บัเยาวชน  
3. เพื่อกระตุน้และปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการนาํเสนอผลงานของตนและกลุ่มผูร่้วมงานทั้งในรูปแบบของเอกสารรายงาน การ

จดัแสดงนิทรรศการและการนาํเสนอดว้ยวาจา 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นกัเรียน และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ไดพ้บปะ

แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
6. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์
 

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการประกวดกจิกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - SCG 
1. การประกวดกจิกรรมชุมนุมฯ ระดบัช่วงช้ันที ่3 (ม.1-ม.3)   
 ชุมนุมท่ีมีสิทธิเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวท่ี์มีสมาชิกชุมนุมเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่
ในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) ทั้งน้ีผูแ้ทนชุมนุมท่ีจะเสนอดว้ยวาจาจะตอ้งเป็นสมาชิกของชุมนุมท่ีเขา้ประกวด และอยู่
ในช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3)  ในปีการศึกษาปัจจุบนั   
 

2. กาํหนดการประกวดกจิกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  

ระยะเวลา กจิกรรม 
24   มิถุนายน พ.ศ. 2554 หมดเขตการส่งใบสมคัรและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 10 เล่ม ตามแบบฟอร์มแนบ

ทา้ยเพือ่การคดัเลือกเบ้ืองตน้ (พจิารณาจากตราประทบัไปรษณีย)์ 
22  กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แจง้ผลการคดัเลือกเบ้ืองตน้ทางเวบ็ไซตข์องสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ http://www.scisoc.or.th 
ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 - การจดัแสดงผลงานและนาํเสนอผลงานของชุมนุมฯ ท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้  

ณ  ศนูยป์ระชุมไบเทค   บางนา   กรุงเทพฯ  
- ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวลั 
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 3. หลกัเกณฑ์การส่งกจิกรรมเข้าประกวด 
 แต่ละชุมนุมตอ้งทาํกิจกรรมตามหนงัสือ “คู่มือครูกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์และเลือกกิจกรรมเด่นเขา้ประกวดโดยมีเกณฑก์ารส่งเขา้ประกวด ดงัน้ี 

1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมคัร ไดม้ากกวา่ 1 ชุมนุม แต่ตอ้งไม่ซํ้ าชุมนุมกนั  โดยจะตอ้งดาํเนินการตาม
กาํหนดเวลาและเกณฑก์ารจดัทาํนิทรรศการและเอกสารรายงานอยา่งเคร่งครัด 

2) ผูแ้ทนแต่ละชุมนุม ท่ีส่งเขา้ประกวด ประกอบดว้ย นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกในชุมนุมนั้นๆ 2 คน และอาจารยท่ี์
ปรึกษา 1 คน 

3) อาจารย ์1 ท่าน สามารถเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมชุมนุมไดม้ากกว่า 1 ชุมนุม  
4) นกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนชุมนุมสามารถประกวดไดเ้พียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และตอ้งกาํลงัศึกษาอยูไ่ม่เกินชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษาปัจจุบนั   
5) นกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 2 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นท่ีนาํเสนอ 

 6) โรงเรียนท่ีประสงค์จะสมคัรเขา้ประกวดตอ้งส่งใบสมคัรพร้อมรายงานจาํนวน 10 เล่ม (ดงัรายละเอียด
รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีแนบ) ไปยงัสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 

7) หมดเขตรับสมัคร  วนัศุกร์ที ่24 มิถุนายน  พ.ศ. 2554  โดยพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย ์

4. การคดัเลอืก 
 การคดัเลือกชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ มีการดาํเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1   คดัเลือกจากเอกสารรายงานท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 และตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรม
ชุมนุมฯ ดงัเอกสารแนบ 

ขั้นตอนท่ี 2   ชุมนุมท่ีผา่นการคดัเลือกในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งนาํผลงานมาจดันิทรรศการและนาํเสนอดว้ยวาจา 
ทั้งน้ีผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 

5. การตดัสินและรางวลั 
 การตดัสินและรางวลัแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภททีห่น่ึง   การตัดสินจากคณะกรรมการ  เป็นการตดัสินจากคณะกรรมการ เพื่อใหร้างวลัชนะเลศิของแต่
ละชุมนุมๆ ละ 1 รางวลั 

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

หมายเหตุ  
1. จาํนวนรางวลัและประเภทรางวลั ในขอ้ 5 อาจเปล่ียนแปลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการ

ตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 2. SCG  สนบัสนุนเงินรางวลั  โล่ และ เกียรติบตัร 
 3. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  สนับสนุนการดาํเนินงานจดัประกวดกิจกรรมฯ ค่าท่ีพกั และ                 

ค่าเบ้ียเล้ียงใหก้บัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือก 
4. โรงเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกและเขา้ร่วมประกวดจะไดรั้บเกียรติบตัร   
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 คณะกรรมการเป็นผูต้ดัสินโดยพิจารณาจากเกณฑ ์
  1) เอกสารรายงาน   40  คะแนน 
  2) นิทรรศการ    30 คะแนน   
  3) การนาํเสนอดว้ยวาจา  30  คะแนน  
  รวม                100   คะแนน 
 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) เอกสารรายงาน 40 คะแนน ใหจ้ดัทาํเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีแนบ การ
ให้คะแนนจะพิจารณาความถูกตอ้งตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  ความถูกตอ้งทางวิชาการ การใช้ภาษา การส่ือความหมาย 
รูปแบบและการนาํเสนอท่ีน่าสนใจและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 2) นิทรรศการ 30 คะแนน  โดยพิจารณาจาก  

 - ความถูกตอ้งตามเกณฑข์นาดของแผงจดัแสดงนิทรรศการเม่ือกางออกวางแลว้ แผงจะตอ้งมีขนาด
ความกวา้ง 120 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร (รวมช่ือโรงเรียน ช่ือชุมนุม และอืน่ๆ) วางบนโต๊ะลึกไม่เกิน 60 เซนติเมตร 
(ดงัรูป) หากมีอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งตั้งแสดงท่ีพื้น ใหย้ืน่ออกมาจากขอบโตะ๊แสดงไดไ้ม่เกิน 60 เซนติเมตร 

 - วิธีการนาํเสนอท่ีน่าสนใจและถูกตอ้งทางวิชาการ รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถาม 
 - เน้ือหาของนิทรรศการควรแสดงทั้งกิจกรรมเด่นและกิจกรรมอ่ืนในภาพรวมโดยกิจกรรมเด่นควร

แสดงถึงผลงานท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ อาจแสดงในรูปแบบ
นิทรรศการหรือแฟ้มสะสมงาน 

ตวัอยา่งการทาํแผงแสดงนิทรรศการ 
          120 ซ.ม. 

                                                                                                                      60 ซ.ม. 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             60  ซ.ม.   
                               
               
    อน่ึง  การอยูป่ระจาํสถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเองจะมีผลต่อการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการ  
ยกเวน้ในวนัท่ีกาํหนดใหมี้การนาํเสนอดว้ยวาจา 

3) การนําเสนอด้วยวาจา 30 คะแนน ให้นําเสนอเฉพาะกิจกรรมเด่น ชุมนุมละไม่เกิน 10 นาที และตอบขอ้
ซกัถามอีก 5 นาที ทั้งน้ีทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจดัเตรียมคอมพิวเตอร์ และ LCD ไวใ้ห ้และถา้ตอ้งใชอุ้ปกรณ์โสต
อ่ืนใหจ้ดัเตรียมไปเอง แต่ตอ้งไม่เคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ท่ีจดัไวใ้หแ้ละไม่รบกวนผูอ่ื้นขณะติดตั้ง  การใหค้ะแนนจะพิจารณา
จากความเหมาะสมของส่ือท่ีใช ้การนาํเสนอและตอบคาํถามท่ีแสดงถึงความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีทาํ 
 การนาํเสนอดว้ยวาจาจะจดัในลกัษณะการสัมมนาวิชาการท่ีมีการซกัถามจากนกัเรียนท่ีเขา้ประกวดดว้ย  เพ่ือ
เป็นการฝึกการซกัถามอยา่งสร้างสรรค ์
 ในการนาํเสนอ อาจจะใหน้กัเรียนเพียง 1 คน เป็นผูน้าํเสนอก็ไดเ้พื่อความกระชบั โดยมีนกัเรียนอีก 1 คน เป็น
ผูช่้วย ทั้งน้ีสุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่วนในเร่ืองการตอบคาํถามนกัเรียนทั้งสองตอ้งสามารถตอบไดท้ั้งคู่ 

********************************************* 
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รูปแบบเอกสารรายงานกจิกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG 
(ส่งพร้อมใบสมัคร ชุมนุมละ  10  เล่ม ภายในวนัที ่ 24  มิถุนายน   พ.ศ. 2554) 

ขอ้กาํหนดในการจดัทาํรายงาน 
 1. ในรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งมีความยาวรายงานไม่เกินจาํนวนหน้าตามท่ีกาํหนด 
 2. ใชก้ระดาษ A4 ตวัอกัษร Angsana  ขนาด  14  Point   

3. ในรายงานตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเด่น 
 รายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีส่งเขา้ประกวดกาํหนดใหมี้รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบ ส่วนประกอบ คาํอธิบาย 

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

 
 
 - นกัเรียน  2  คน 
 - อาจารยท่ี์ปรึกษา  1  คน 
 - ระบุอาํเภอ/เขต จงัหวดั และหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร 

หน้าท่ี 1 คาํนาํ  
หน้าท่ี 2 กิตติกรรมประกาศ  
หน้าท่ี 3 สารบญั  
หน้าท่ี 4-5 ใบกิจกรรมของนกัเรียนตามรูปแบบของ

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
(ดาวนโ์หลดจาก www.scisoc.or.th) 

 - ใบกิจกรรมของนกัเรียนแต่ละคนท่ีมานาํเสนอกิจกรรม
ชุมนุมฯ ควรสอดคลอ้งกบัแฟ้มงานของนกัเรียนท่ีนาํมา
แสดงในนิทรรศการดว้ย 

หน้าท่ี 6 ปฏิทินปฏิบติังานรายภาคการศึกษาหรือ
รายปี 

 - แสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติักิจกรรมชุมนุมฯในโรงเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 

หน้าท่ี 7 เป็นต้นไป 
(ไม่เกิน 10 หน้า) 

เน้ือหาเรียงลาํดบัดงัน้ี 
 - กิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม 
 
 - กิจกรรรมอ่ืนๆ ในภาพรวม( 4-6 หนา้) 

 
- เน้ือหาของกิจกรรมเด่นควรแสดงถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และความเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
- ใหส้รุปการทาํกิจกรรมอ่ืนๆ โดยยอ่ 

หน้าถดัไป ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการทาํกิจกรรม
ชุมนุมฯ 

-ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการทาํกิจกรรมชุมนุมฯ 
- ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของกิจกรรมชุมนุม 

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

 - ใชว้ิธีการอา้งอิง  ดงัน้ี 
ช่ือผูแ้ต่ง. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือเร่ืองหรือช่ือหนงัสือ. สาํนกัพิมพ.์   
ตวัอย่าง    

คณะบุคคลนายแพทยบุ์ญส่ง  เลขะกลุ.2550.คู่มือดู
นกหมอบุญส่ง  เลขะกลุ “นกเมืองไทย”.บริษทัด่าน
สุธาการพิมพ ์จาํกดั.   

 -    ส่วนสาํคญัของเน้ือหาไม่ควรใส่ไวใ้นภาคผนวก 
หมายเหตุ เอกสารรายงานทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่าํหนดจะไม่ได้รับการคดัเลอืกในขั้นตอนแรก 
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ใบสมัคร 
การประกวดกจิกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG  ระดบัประเทศ 

ประจําปี พ.ศ. 2554 
************************************* 

 
1. กจิกรรมทีส่่งเข้าประกวด คอื กจิกรรมชุมนุม ………………………………………….....................…..…..  
2. ช่ือเร่ืองกจิกรรมเด่น คอื 

....................................................................................................................................................... 
3. ช่ือนักเรียน 1. (ด.ช. / ด.ญ. /นาย / นางสาว)………………………….……… ………ชั้น...........มือถือ.................... 

2. (ด.ช. / ด.ญ. /นาย / นางสาว)…………………………………………..ชั้น...........มือถือ.................... 
4. ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา (นาย / นาง / นางสาว / ยศ) ....……………………………..............…………………………… 
        โทรศัพท์........................................มือถอื.........................................E-mail………………………………………… 
5. โรงเรียน ………………………………………………………………….........…………….........….............……… 

ทีอ่ยู่โรงเรียน ……………………………………………………........…………….......................….……………… 
รหัสไปรษณย์ี .....................................โทรศัพท์ ……………..………..………. โทรสาร ………..…….....………… 
 

             ลงช่ือ ………………………………………… อาจารยท่ี์ปรึกษา 
                     (…………………………………………) 
 
             ลงช่ือ ………………………………………….ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
        (…………………………………………) 
      วนัท่ี....................................... 

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

 
หมายเหตุ                              ใบสมคัรน้ี ใชส้าํเนาได ้
                                              ส่งใบสมคัร 1 ใบ สาํหรับ 1 ชุมนุม 
                                              หมดเขตรับสมคัรวนัศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2554  โดยจะพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย ์    
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*** สาํหรับโรงเรียนท่ียงัไม่มีการจดัตั้งชุมนุมนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์และสนใจจะจดัตั้ง ขอใหส่้งช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลข
โทรศพัท ์และหมายเลขโทรสารในการติดต่อเพ่ือเป็นฐานขอ้มูล ไปยงั  

 สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานคณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ถนนพญาไท  ปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 โทรศัพท์ 02-2185245, 2527987 โทรสาร 02-2527987 

 E-mail : scisoc.thailand@gmail.com 


