การประกวดกิจกรรมชุ มนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ – SCG ประจําปี 2554
โดย ...สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์
ระหว่ างงานสั ปดาห์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
******************************
ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ได้ริเริ่ มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา โดย
ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จดั กิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ เช่น การจัด
ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ - SCG (เปลี่ยนจากเครื อซิ เมนต์ไทยเป็ น SCG) และการจัดฝึ กอบรมครู ที่
ปรึ กษา ซึ่ งได้รับความสนใจจากนักเรี ยน ครู /อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง จากการที่ได้มีการจัดประกวด
กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ - SCG มาหลายปี ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการมาโดยตลอดเพื่อ
ความเหมาะสม สําหรับวัตถุประสงค์ของโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ มีดงั นี้
1. เพื่อกระตุน้ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยศึกษาหาความรู ้พ้นื ฐานด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อปลูกฝังกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้กบั เยาวชน
3. เพื่อกระตุน้ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั การนําเสนอผลงานของตนและกลุ่มผูร้ ่ วมงานทั้งในรู ปแบบของเอกสารรายงาน การ
จัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอด้วยวาจา
5. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ครู นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจกิจกรรมชุมนุ มนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการประกวดกิจกรรมชุ มนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ - SCG
1. การประกวดกิจกรรมชุ มนุมฯ ระดับช่ วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
ชุมนุมที่มีสิทธิเข้าประกวดจะต้องเป็ นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ที่มีสมาชิกชุมนุมเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยู่
ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) ทั้งนี้ ผแู ้ ทนชุมนุ มที่จะเสนอด้วยวาจาจะต้องเป็นสมาชิกของชุมนุ มที่เข้าประกวด และอยู่
ในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ในปี การศึกษาปัจจุบนั
2. กําหนดการประกวดกิจกรรมชุ มนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ – SCG
ระยะเวลา
กิจกรรม
หมดเขตการส่ งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 10 เล่ม ตามแบบฟอร์ มแนบ
24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ท้ายเพือ่ การคัดเลือกเบื้องต้น (พิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย)์
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ช่วงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554

ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th
- การจัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้น
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ
- ประกาศผลการตัดสิ นและมอบรางวัล
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3. หลักเกณฑ์ การส่ งกิจกรรมเข้ าประกวด
แต่ละชุมนุมต้องทํากิจกรรมตามหนังสื อ “คู่มือครู กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ” ของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือกกิจกรรมเด่นเข้าประกวดโดยมีเกณฑ์การส่ งเข้าประกวด ดังนี้
1) แต่ละโรงเรี ยนสามารถสมัคร ได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ ชุมนุมกัน โดยจะต้องดําเนินการตาม
กําหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทํานิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่ งครัด
2) ผูแ้ ทนแต่ละชุมนุม ที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรี ยนที่เป็ นสมาชิกในชุมนุมนั้นๆ 2 คน และอาจารย์ที่
ปรึ กษา 1 คน
3) อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
4) นักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกําลังศึกษาอยูไ่ ม่เกินชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษาปัจจุบนั
5) นักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 2 คน จะต้ องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเด่นที่นาํ เสนอ
6) โรงเรี ยนที่ ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ งใบสมัครพร้ อมรายงานจํานวน 10 เล่ ม (ดังรายละเอี ยด
รู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
7) หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย ์
4. การคัดเลือก
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มีการดําเนินการเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกจากเอกสารรายงานที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 และตามรู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรม
ชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ
ขั้นตอนที่ 2 ชุมนุมที่ผา่ นการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องนําผลงานมาจัดนิทรรศการและนําเสนอด้วยวาจา
ทั้งนี้ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
5. การตัดสิ นและรางวัล
การตัดสิ นและรางวัลแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ประเภททีห่ นึ่ง การตัดสินจากคณะกรรมการ เป็ นการตัดสิ นจากคณะกรรมการ เพื่อให้รางวัลชนะเลิศของแต่
ละชุ มนุมๆ ละ 1 รางวัล
ประเภทที่สอง การตัดสินจากผู้เข้ าประกวด เป็ นการตัดสิ นจากนักเรี ยนที่เข้าประกวดโดยนักเรี ยนทุกคนที่เข้า
ประกวดเป็นผูใ้ ห้คะแนนชุมนุมของโรงเรี ยนต่างๆ ยกเว้นชุมนุมที่มาจากโรงเรี ยนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมที่มาก
ที่สุดในการจัดนิทรรศการจะได้รับรางวัลขวัญใจ ประเภทนิทรรศการ จํานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ
1. จํานวนรางวัลและประเภทรางวัล ในข้อ 5 อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามดุ ลยพินิจของคณะกรรมการ และการ
ตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
2. SCG สนับสนุนเงินรางวัล โล่ และ เกียรติบตั ร
3. สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยฯ สนับสนุ นการดําเนิ นงานจัดประกวดกิ จกรรมฯ ค่าที่พกั และ
ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กบั ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือก
4. โรงเรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกและเข้าร่ วมประกวดจะได้รับเกียรติบตั ร
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
คณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สิ นโดยพิจารณาจากเกณฑ์
1) เอกสารรายงาน
40
คะแนน
2) นิทรรศการ
30
คะแนน
3) การนําเสนอด้วยวาจา
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เอกสารรายงาน 40 คะแนน ให้จดั ทําเอกสารรายงานตามรู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ การ
ให้คะแนนจะพิจารณาความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ความถูกต้องทางวิชาการ การใช้ภาษา การสื่ อความหมาย
รู ปแบบและการนําเสนอที่น่าสนใจและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์จากกิจกรรมที่หลากหลาย
2) นิทรรศการ 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก
- ความถูกต้องตามเกณฑ์ขนาดของแผงจัดแสดงนิ ทรรศการเมื่อกางออกวางแล้ว แผงจะต้องมีขนาด
ความกว้าง 120 เซนติเมตร สู ง 60 เซนติเมตร (รวมชื่อโรงเรียน ชื่อชุ มนุม และอืน่ ๆ) วางบนโต๊ะลึกไม่เกิน 60 เซนติเมตร
(ดังรู ป) หากมีอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องตั้งแสดงที่พ้นื ให้ยนื่ ออกมาจากขอบโต๊ะแสดงได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
- วิธีการนําเสนอที่น่าสนใจและถูกต้องทางวิชาการ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
- เนื้ อหาของนิ ทรรศการควรแสดงทั้งกิจกรรมเด่นและกิจกรรมอื่นในภาพรวมโดยกิจกรรมเด่นควร
แสดงถึ งผลงานที่ ทาํ ให้เ กิ ดการเรี ย นรู ้ และกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ส่ ว นกิ จ กรรมอื่ นๆ อาจแสดงในรู ปแบบ
นิทรรศการหรื อแฟ้ มสะสมงาน
ตัวอย่างการทําแผงแสดงนิทรรศการ
120 ซ.ม.
60 ซ.ม.

60 ซ.ม.
อนึ่ ง การอยูป่ ระจําสถานที่จดั แสดงนิ ทรรศการชุมนุ มของตนเองจะมีผลต่อการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการ
ยกเว้นในวันที่กาํ หนดให้มีการนําเสนอด้วยวาจา

3) การนําเสนอด้ วยวาจา 30 คะแนน ให้นํา เสนอเฉพาะกิ จ กรรมเด่ น ชุ มนุ มละไม่ เกิ น 10 นาที และตอบข้อ
ซักถามอีก 5 นาที ทั้งนี้ทางสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ จะจัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ และ LCD ไว้ให้ และถ้าต้องใช้อุปกรณ์โสต
อื่นให้จดั เตรี ยมไปเอง แต่ตอ้ งไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จดั ไว้ให้และไม่รบกวนผูอ้ ื่นขณะติดตั้ง การให้คะแนนจะพิจารณา
จากความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ การนําเสนอและตอบคําถามที่แสดงถึงความเข้าใจในกิจกรรมที่ทาํ
การนําเสนอด้วยวาจาจะจัดในลักษณะการสัมมนาวิชาการที่มีการซักถามจากนักเรี ยนที่เข้าประกวดด้วย เพื่อ
เป็ นการฝึ กการซักถามอย่างสร้างสรรค์
ในการนําเสนอ อาจจะให้นกั เรี ยนเพียง 1 คน เป็ นผูน้ าํ เสนอก็ได้เพื่อความกระชับ โดยมีนกั เรี ยนอีก 1 คน เป็ น
ผูช้ ่วย ทั้งนี้สุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่ วนในเรื่ องการตอบคําถามนักเรี ยนทั้งสองต้องสามารถตอบได้ท้ งั คู่
*********************************************
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รู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุ มนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ – SCG
(ส่ งพร้ อมใบสมัคร ชุ มนุมละ 10 เล่ ม ภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
ข้อกําหนดในการจัดทํารายงาน
1. ในรายงานกิ จกรรมชุ มนุ มฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวรายงานไม่เกิ นจํานวนหน้าตามที่กาํ หนด
2. ใช้กระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana ขนาด 14 Point
3. ในรายงานต้องระบุอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมใดเป็ นกิจกรรมเด่น
รายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่ส่งเข้าประกวดกําหนดให้มีรูปแบบ ดังนี้
รู ปแบบ
ส่ วนประกอบ
คําอธิบาย
1. ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ปกหน้า
2. ชื่อเรื่ องกิจกรรมเด่น
3. ผูจ้ ดั ทํา
- นักเรี ยน 2 คน
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา
- อาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คน
- ระบุอาํ เภอ/เขต จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
5. ชื่อโรงเรี ยนและที่ต้ งั
หน้ าที่ 1
คํานํา
หน้ าที่ 2
กิตติกรรมประกาศ
หน้ าที่ 3
สารบัญ
หน้ าที่ 4-5
ใบกิจกรรมของนักเรี ยนตามรู ปแบบของ - ใบกิจกรรมของนักเรี ยนแต่ละคนที่มานําเสนอกิจกรรม
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
ชุมนุมฯ ควรสอดคล้องกับแฟ้ มงานของนักเรี ยนที่นาํ มา
(ดาวน์โหลดจาก www.scisoc.or.th)
แสดงในนิทรรศการด้วย
หน้ าที่ 6
ปฏิทินปฏิบตั ิงานรายภาคการศึกษาหรื อ - แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมชุมนุมฯในโรงเรี ยน
รายปี
อย่างต่อเนื่อง
หน้ าที่ 7 เป็ นต้ นไป เนื้อหาเรี ยงลําดับดังนี้
(ไม่ เกิน 10 หน้ า) - กิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม
- เนื้อหาของกิจกรรมเด่นควรแสดงถึงความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และความเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรรมอื่นๆ ในภาพรวม( 4-6 หน้า) - ให้สรุ ปการทํากิจกรรมอื่นๆ โดยย่อ
หน้ าถัดไป
หน้ าถัดไป

หมายเหตุ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากิจกรรม
ชุมนุมฯ
1. เอกสารอ้างอิง
2. รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
3. ภาคผนวก (ไม่เกิน 5 หน้า)
4. สําเนาใบสมัคร

-ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมชุมนุมฯ
- ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของกิจกรรมชุมนุม
- ใช้วิธีการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ องหรื อชื่อหนังสื อ. สํานักพิมพ์.
ตัวอย่ าง
คณะบุคคลนายแพทย์บุญส่ ง เลขะกุล.2550.คู่มือดู
นกหมอบุญส่ ง เลขะกุล “นกเมืองไทย”.บริ ษทั ด่าน
สุ ธาการพิมพ์ จํากัด.
- ส่ วนสําคัญของเนื้อหาไม่ควรใส่ ไว้ในภาคผนวก
เอกสารรายงานทีไ่ ม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดจะไม่ ได้ รับการคัดเลือกในขั้นตอนแรก
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ใบสมัคร
การประกวดกิจกรรมชุ มนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุ นเยาว์ – SCG ระดับประเทศ
ประจําปี พ.ศ. 2554
*************************************
1. กิจกรรมทีส่ ่ งเข้ าประกวด คือ กิจกรรมชุ มนุม ………………………………………….....................…..…..
2. ชื่อเรื่องกิจกรรมเด่ น คือ
.......................................................................................................................................................
3. ชื่อนักเรียน 1. (ด.ช. / ด.ญ. /นาย / นางสาว)………………………….……… ………ชั้น...........มือถือ....................
2. (ด.ช. / ด.ญ. /นาย / นางสาว)…………………………………………..ชั้น...........มือถือ....................
4. ชื่ออาจารย์ ทปี่ รึกษา (นาย / นาง / นางสาว / ยศ) ....……………………………..............……………………………
โทรศัพท์ ........................................มือถือ.........................................E-mail…………………………………………
5. โรงเรียน ………………………………………………………………….........…………….........….............………
ทีอ่ ยู่โรงเรียน ……………………………………………………........…………….......................….………………
รหัสไปรษณีย์ .....................................โทรศัพท์ ……………..………..………. โทรสาร ………..…….....…………
ลงชื่อ ………………………………………… อาจารย์ที่ปรึ กษา
(…………………………………………)
ลงชื่อ ………………………………………….ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(…………………………………………)
วันที่.......................................
**********************************************************************

หมายเหตุ





ใบสมัครนี้ ใช้สาํ เนาได้
ส่ งใบสมัคร 1 ใบ สําหรับ 1 ชุมนุม
หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย ์

*** สําหรับโรงเรี ยนที่ยงั ไม่มีการจัดตั้งชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และสนใจจะจัดตั้ง ขอให้ส่งชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารในการติดต่อเพื่อเป็ นฐานข้อมูล ไปยัง
สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สํ านักงานคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2185245, 2527987 โทรสาร 02-2527987

E-mail : scisoc.thailand@gmail.com
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