การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธเิ อสซีจี ประจาปี 2562
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
******************************
ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และได้
มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี เป็นประจาทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน
ครู/อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดังนี้
1. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เยาวชนไทยศึกษาหาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชน สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการนาเสนอผลงานของตนและกลุ่มผู้ร่วมงานทั้งในรูปแบบของเอกสารรายงาน การ
จัดแสดงนิทรรศการและการนาเสนอด้วยวาจา
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
ชุมนุมที่มีสิทธิส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีสมาชิกชุมนุมเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งนี้ผู้แทนชุมนุมที่จะเสนอด้วยวาจาจะต้องเป็นสมาชิกของชุมนุมที่เข้าประกวด และอยู่
ในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ในปีการศึกษาปัจจุบัน
2. กาหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
ระยะเวลา
28 มิถุนายน 2562
26 กรกฏาคม 2562
23 - 25 สิงหาคม 2562

กิจกรรม
หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 5 เล่ม พร้อมซีดีบันทึก
ไฟล์รายงานในรูปแบบ.pdf เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)
แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th
- การจัดแสดงผลงานและนาเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิม
แพค เมืองทองธานี
- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล
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3. หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด
แต่ละชุมนุมต้องทากิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554”
ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
เด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันทาในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้
1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้าชุมนุมกันโดยจะต้องดาเนินการตามกาหนดเวลา
และเกณฑ์การจัดทานิทรรศการและเอกสารรายงานอย่างเคร่งครัด
2) ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกในชุมนุมนั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คน
3) นักเรียนทีเ่ ป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเด่นที่นาเสนอ
4) นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้องกาลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน
5) อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
6) โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง
(1) ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ) จานวน 5 เล่ม และ
ซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf จานวน 1 แผ่น
(2) บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 point
7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2562โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์
4. การคัดเลือก
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มีการดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกจากเอกสารรายงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 และตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรม
ชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ
ขัน้ ตอนที่ 2 ชุมนุมที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องนาผลงานมาจัดนิทรรศการและนาเสนอด้วยวาจา
ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
5. การตัดสินและรางวัล
การตัดสินและรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่หนึ่ง การตัดสินจากคณะกรรมการ เป็นการตัดสินจากคณะกรรมการ เพื่อให้ รางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแต่ละสาขา (สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ)
รางวัลพิเศษ ภาพรวมการทากิจกรรมชุมนุม สาขาชีวภาพและสาขากายภาพ (พิจารณาจากรายงานและการ
นาเสนอนิทรรศการ)
ประเภทที่สอง การตัดสินจากผู้เข้าประกวด เป็นการตัดสินจากนักเรียนที่เข้าประกวดโดยนักเรียนทุกคนที่เข้า
ประกวดเป็นผู้ให้คะแนนชุมนุมของโรงเรียนต่างๆ ยกเว้นชุมนุมที่มาจากโรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมที่มาก
ที่สุดในการจัดนิทรรศการจะได้รับรางวัลขวัญใจ ประเภทนิทรรศการ จานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ
1. จานวนรางวัลและประเภทรางวัล ในข้อ 5 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร
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6. งบประมาณ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานจัดประกวด
กิจกรรมฯ เงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร
เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาจากเกณฑ์
1) เอกสารรายงาน
30
คะแนน
2) นิทรรศการ
40
คะแนน
3) การนาเสนอด้วยวาจา
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ให้จัดทาเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯที่
แนบ การให้คะแนนจะพิจารณาความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด มีการสื่อถึงการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความถูกต้องทางวิชาการ การใช้ภาษา การสื่อความหมาย รูปแบบ
และการนาเสนอที่น่าสนใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากกิจกรรมที่หลากหลาย
2) นิทรรศการ (40 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
2.1 ความถูกต้องตามเกณฑ์ขนาดของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร
ยาว 120 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 180 เซนติเมตรจากพื้น โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอื่นๆได้
นอกจากแผงนิทรรศการ และควรแสดง ชื่อโรงเรียน ชื่อชุมนุมให้เห็นชัดเจน หากมีอุปกรณ์ที่ต้องตั้ง
แสดง ไม่ควรวางยื่นออกมานอกพื้นที่ที่กาหนด ถ้าเกินจะถูกตัดคะแนน
2.2 วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจและถูกต้องทางวิชาการ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
2.3 เนื้อหาของนิทรรศการควรแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
เกิดขึ้นในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น สามารถ แสดงตัวอย่างผลงานในรูปแบบแฟ้ม
สะสมงานเพิ่มเติมจากนิทรรศการบนบอร์ด
หมายเหตุ นักเรียนจะต้องอยู่ประจาสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเองตลอดเวลาที่จัดงาน
และในวันที่มีการนาเสนอด้วยวาจาจะต้องมีนักเรียนประจานิทรรศการ 1 คน
3) การนาเสนอด้วยวาจา (30 คะแนน) ให้นาเสนอเฉพาะกิจกรรมเด่น ชุมนุมละไม่เกิน 10 นาที และตอบ
ข้อซักถามอีก 5 นาที ทั้งนี้ทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ และ LCD ไว้ให้ และถ้า
ต้องใช้อุปกรณ์โสตอื่นให้จัดเตรียมไปเอง แต่ต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จัดไว้ให้และไม่รบกวนผู้อื่น
ขณะติดตั้ง การให้คะแนนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ การนาเสนอและตอบคาถามที่
แสดงถึงความเข้าใจในกิจกรรมที่ทา
การนาเสนอด้วยวาจาจะจัดในลักษณะการสัมมนาวิชาการที่มี การซักถามจากนักเรียนที่เข้าประกวดด้วย เพื่อ
เป็นการฝึกการซักถามอย่างสร้างสรรค์
ในการนาเสนอ อาจจะให้นักเรียนเพียง 1 คน เป็นผู้นาเสนอก็ได้เพื่อความกระชับ โดยมีนักเรียนอีก 1 คน เป็น
ผู้ช่วย ทั้งนี้สุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่วนในเรื่องการตอบคาถามนักเรียนทั้งสองต้องสามารถตอบได้ทั้งคู่
*********************************************
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