การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจําปี 2565
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่ างงานสั ปดาห์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
******************************
ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเริ่ มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา และได้
มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี เป็ นประจําทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรี ยน
ครู /อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดังนี้
1. เพื่อกระตุน้ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยศึกษาหาความรู ้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่ งเสริ มและปลูกฝังให้เยาวชน สื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั การนําเสนอผลงานของตนและกลุ่มผูร้ ่ วมงานทั้งในรู ปแบบของเอกสารรายงาน การ
จัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอด้วยวาจา
4. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ครู นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจกิจกรรมชุมนุ มนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดับช่ วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
ชุมนุมที่มีสิทธิ์ ส่ งเข้าประกวดจะต้องเป็ นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ที่มีสมาชิกชุมนุมเป็นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษา
อยูใ่ นระดับช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งนี้ ผแู ้ ทนชุมนุมที่จะเสนอด้วยวาจาจะต้องเป็นสมาชิกของชุมนุมที่เข้าประกวด และอยู่
ในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ในปี การศึกษาปัจจุบนั
2. กําหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
ระยะเวลา
7 มิถุนายน 2565
21 มิถุนายน 2565

25 กรกฏาคม 2565
18 – 20 สิ งหาคม 2565

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ออนไลน์ (ZOOM)
ผูท้ ี่ทาํ การลงทะเบียนผ่าน QR CODE แล้ว สมาคมจะส่ งลิง้ ค์การประชุมให้ทางอีเมลล์
หมดเขตการส่ งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 7 เล่ม ทางไปรษณี ย ์ (โดย
พิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย)์ พร้อมไฟล์รายงานกิจกรรมชุมนุมในรู ปแบบ.pdf ส่ ง
ทาง E-mail : contact@scisoc.or.th เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น
แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th
- การจัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้น
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565
ณ ศูนย์ แสดงสิ นค้ าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
- ประกาศผลการตัดสิ นและมอบรางวัล
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3. หลักเกณฑ์ การส่ งกิจกรรมเข้ าประกวด
แต่ละชุมนุมต้องทํากิจกรรมตามหนังสื อ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุ งพ.ศ.2554”
ของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ และเลือก*กิจ กรรมเด่ นซึ่ งเป็ นกิจ กรรมที่ได้ รับการ
พัฒ นาต่ อยอดจากกิจ กรรมต่ างๆ ในชุ มนุม โดยมีการสื บเสาะหาความรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจ กรรม
เด่ นควรเป็ นกิจกรรมที่สมาชิกร่ วมกันทําในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่ งเข้าประกวด ดังนี้
1) แต่ละโรงเรี ยนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ ชุมนุมกันโดยจะต้องดําเนินการตามกําหนดเวลา
และเกณฑ์การจัดทํานิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่ งครัด
2) ผูแ้ ทนแต่ละชุ มนุ มที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรี ยนที่เป็ นสมาชิ กในชุ มนุ มนั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่
ปรึ กษา 1 คน
3) นักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้ องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเด่นที่นาํ เสนอ
4) นักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกําลังศึกษาอยูไ่ ม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ในปี การศึกษาปัจจุบนั
5) อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
6) โรงเรี ยนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ ง
(1) ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) จํานวน 7 เล่ ม และ
สแกนไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf ส่ งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th
(2) บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 point
7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย ์
4. การคัดเลือก
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่ นเยาว์ มีการดําเนินการเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกจากเอกสารรายงานที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 และตามรู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรม
ชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอผลงานทั้งนิทรรศการและการนําเสนอด้วยวาจา จะต้องนําผลงานมาจัดนิทรรศการและ
นําเสนอด้วยวาจา ณ สถานที่จดั การประกวด
** หมายเหตุ ** หากสถานการณ์ ย งั มี ก ารเฝ้ า ระวัง การระบาดของเชื้ อ โรคไวรั ส COVID – 19 สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ ขอเปลี่ยนรู ปแบบการจัดงานเป็ น ระบบ online
- ชุมนุมที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องส่ งคลิปวิดีโอการนําเสนอผลงานกิจกรรมเด่ น ความยาวไม่
เกิน 5 นาที ซึ่งเป็ นเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
- และนําเสนอคลิปวิดีโอแนวคิดในหัวข้อ “เรี ยนรู ้ อยูก่ บั โควิด ด้วยวิทยาศาสตร์” ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดย
วิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนํามาใช้ในอนาคต เช่น การถอดบทเรี ยนต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนนํามาใช้
ในโรงเรี ยนตลอด 1 ปี การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ไขปั ญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชีวิต
วิถีใหม่ดว้ ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น ให้กบั สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
- นําเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ออนไลน์ผา่ น zoom (วัน เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ทั้งนี้ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
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5. การตัดสิ นและรางวัล
การตัดสิ นและรางวัลแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ประเภทที่หนึ่ง การตัดสิ นจากคณะกรรมการ เป็นการตัดสิ นจากคณะกรรมการ เพื่อให้รางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแต่ ละสาขา (สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ)
รางวัลพิเศษ ภาพรวมการทํากิจ กรรมชุ ม นุ ม สาขาชี วภาพและสาขากายภาพ (พิจ ารณาจากรายงานและการ
นําเสนอนิทรรศการ)
ประเภทที่สอง การตัดสิ นจากผู้เข้ าประกวด เป็ นการตัดสิ นจากนักเรี ยนที่เข้าประกวดโดยนักเรี ยนทุกคนที่เข้า
ประกวดเป็ นผูใ้ ห้คะแนนชุมนุ มของโรงเรี ยนต่างๆ ยกเว้นชุมนุมที่มาจากโรงเรี ยนของตนเอง ผลจากคะแนนนิ ยมที่มาก
ที่สุดในการจัดนิทรรศการจะได้รับรางวัลขวัญใจ ประเภทนิทรรศการ จํานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ
1. จํานวนรางวัลและประเภทรางวัล ในข้อ 5 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสิ นของ
คณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
2. โรงเรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกและเข้าร่ วมประกวดจะได้รับเกียรติบตั ร
6. งบประมาณ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจัดประกวด
กิจกรรมฯ เงินรางวัล โล่ และเกียรติบตั ร
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สิ นโดยพิจารณาจากเกณฑ์
1) เอกสารรายงาน
30
คะแนน
2) นิทรรศการ หรื อคลิปวิดีโอ
40
คะแนน
3) การนําเสนอด้วยวาจา
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ให้จดั ทําเอกสารรายงานตามรู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุ มฯที่
แนบ การให้คะแนนจะพิจารณาความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาํ หนด มีการสื่ อถึงการสื บเสาะหาความรู้
ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความถูกต้ องทางวิชาการ การใช้ ภาษา การสื่ อความหมาย รู ปแบบ
และการนําเสนอที่น่าสนใจ และมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ จากกิจกรรมที่หลากหลาย
2) นิทรรศการ (40 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
2.1 ความถูกต้ องตามเกณฑ์ ขนาดของพืน้ ที่จดั แสดงนิทรรศการ ซึ่งมีขนาดความกว้ าง 120 เซนติเมตร
ยาว 120 เซนติเมตร สู งไม่ เกิน 180 เซนติเมตรจากพืน้ โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอื่นๆได้
นอกจากแผงนิทรรศการ และควรแสดง ชื่ อโรงเรียน ชื่ อชุมนุมให้ เห็นชัดเจน หากมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งตั้ง
แสดง ไม่ควรวางยืน่ ออกมานอกพื้นที่ที่กาํ หนด ถ้าเกินจะถูกตัดคะแนน
2.2 วิธีการนําเสนอที่น่าสนใจและถูกต้ องทางวิชาการ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
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2.3 เนื้อหาของนิทรรศการควรแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการเรีย นรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
เกิดขึน้ ในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่ น สามารถ แสดงตัวอย่ างผลงานในรูปแบบแฟ้ ม
สะสมงานเพิม่ เติมจากนิทรรศการบนบอร์ ด
หมายเหตุ นักเรีย นจะต้ องอยู่ประจําสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชุ มนุมของตนเองตลอดเวลาที่จัดงาน
และในวันที่มีการนําเสนอด้ วยวาจาจะต้ องมีนักเรียนประจํานิทรรศการ 1 คน
กรณีที่จัดการแข่ งขันระบบ online
** กรณีคลิปวิดีโอ ขอให้คาํ นึ งถึงการนําเสนอที่ น่าสนใจและถูกต้องทางวิชาการ แสดงให้เห็ นถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในชุมนุ มทั้งในกิจกรรมภาพรวมและ
กิจกรรมเด่น โดยไม่จาํ เป็ นต้องจัดแสดงในรู ปแบบนิทรรศการ
3) การนําเสนอด้ วยวาจา (30 คะแนน) ให้ นําเสนอเฉพาะกิจ กรรมเด่ น ชุ มนุมละไม่ เกิน 10 นาที และตอบ
ข้อซักถามอีก 5 นาที ทั้งนี้ทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ และ LCD ไว้ให้ และถ้า
ต้องใช้อุปกรณ์โสตอื่นให้จดั เตรี ยมไปเอง แต่ตอ้ งไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จดั ไว้ให้และไม่รบกวนผูอ้ ื่น
ขณะติดตั้ง การให้คะแนนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ การนําเสนอและตอบคําถามที่
แสดงถึงความเข้าใจในกิจกรรมที่ทาํ
การนําเสนอด้วยวาจาจะจัดในลักษณะการสัมมนาวิชาการที่มีการซั กถามจากนักเรี ย นที่เข้ าประกวดด้วย เพื่อ
เป็ นการฝึ กการซักถามอย่างสร้างสรรค์
ในการนําเสนอ อาจจะให้นกั เรี ยนเพียง 1 คน เป็ นผูน้ าํ เสนอก็ได้เพื่อความกระชับ โดยมีนกั เรี ยนอีก 1 คน เป็น
ผูช้ ่วย ทั้งนี้สุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่ วนในเรื่ องการตอบคําถามนักเรี ยนทั้งสองต้องสามารถตอบได้ท้ งั คู่
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