การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – SCG ประจําป 2561
โดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ระหวางงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
******************************
ตามที่สมาคมวิทยาศาสตรฯ ไดริเริ่มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา และได
มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว - SCG เปนประจําทุกป ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียน ครู/
อาจารย ผูบริหารสถานศึกษาอยางกวางขวาง โดยมีวัตถุประสงคของโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดังนี้
1. เพื่อกระตุนและปลูกฝงใหเยาวชนไทยศึกษาหาความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
2. เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเยาวชน สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. เพื่อกระตุนและปลูกฝงใหเยาวชนไทยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
4. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการนําเสนอผลงานของตนและกลุมผูรวมงานทั้งในรูปแบบของเอกสารรายงาน การ
จัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอดวยวาจา
5. เพื่อเปดโอกาสใหครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ไดพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. เพื่อเผยแพรกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
การประกวดกิจกรรมชุมนุมในปนี้ไดเพิ่มเติมหลักเกณฑการสงกิจกรรมเขาประกวด โดยใหสงคลิปวิดีโอความ
ยาวไมเกิน 5 นาที ที่สื่อใหเห็นองคความรู หรือสิ่งที่สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมที่ไดจากการทํากิจกรรมเดนในรูปของ
ภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีทัศน พรอมคําบรรยาย ประกอบดวยเสียง หรือตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผนซีดีในรูปแบบไฟล
. mp4 เทานั้น หากมีการใชภาพ เพลง ดนตรี ที่มีลิขสิทธิ์ทางปญญา ตองมีการแจงแหลงที่มา และชื่อเจาของลิขสิทธิ์
ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว - SCG
1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดับชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
ชุมนุมที่มีสิทธิสงเขาประกวดจะตองเปนชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาวที่มีสมาชิกชุมนุมเปนนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูในระดับชวงชั้นที่ 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) ทั้งนี้ผูแทนชุมนุมที่จะเสนอดวยวาจาจะตองเปนสมาชิกของชุมนุมที่เขาประกวด และอยู
ในชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ในปการศึกษาปจจุบัน
2. กําหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว – SCG
ระยะเวลา
29 มิถุนายน 2561
26 กรกฏาคม 2561
24 - 26 สิงหาคม 2561

กิจกรรม
หมดเขตการสงใบสมั ครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 12 เลม เพื่อคัดเลือ ก
เบื้องตน (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย)
แจงผลการคัดเลือกเบื้องตนทางเว็บไซตของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ http://www.scisoc.or.th
- การจัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผานการคัดเลือกเบื้องตน
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ ป 2561 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิม
แพค เมืองทองธานี
- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

3. หลักเกณฑการสงกิจกรรมเขาประกวด
แตละชุมนุมตองทํากิจกรรมตามหนังสือ “คูมือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554”
ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และเลือก*กิจกรรมเดนซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนาตอยอดจากกิจกรรมตางๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และกิจกรรม
เดนควรเปนกิจกรรมที่สมาชิกรวมกันทําในชุมนุม โดยมีเกณฑการสงเขาประกวด ดังนี้
1) แต ล ะโรงเรี ย นสามารถสมั ค รได ม ากกว า 1 ชุ ม นุ ม แต ต อ งไม ซ้ํ า ชุ ม นุ ม กั น โดยจะต อ งดํ า เนิ น การตาม
กําหนดเวลาและเกณฑการจัดทํานิทรรศการและเอกสารรายงานอยางเครงครัด
2) ผูแทนแตละชุมนุมที่สงเขาประกวด ประกอบดวย นักเรียนที่เปนสมาชิกในชุมนุมนั้นๆ 3 คน และอาจารยที่
ปรึกษา 1 คน
3) นักเรียนที่เปนผูแทนแตละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะตองมีสวนรวมในกิจกรรมเดนที่นําเสนอ
4) นักเรียนที่เปนผูแทนชุมนุมสามารถประกวดไดเพียง 1 ชุมนุม เทานั้น และตองกําลังศึกษาอยูไมเกินชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษาปจจุบัน
5) อาจารย 1 ทาน สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมไดมากกวา 1 ชุมนุม
6) โรงเรียนที่ประสงคจะสมัครเขาประกวดตองสง
(1) ใบสมัครพรอมรายงานจํานวน 10 เลม (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่แนบ)
(2) บทคัดยอกิจกรรมเดน ความยาวไมเกิน 1 หนา A4 ตัวอักษร Angsana New 14 pt และ
(3) คลิปวิดีโอความยาวไมเกิน 5 นาที สื่อใหเห็นองคความรู หรือสิ่งที่สังเกตเห็น หรือพฤติกรรมที่ไดจาก
การทํ า กิ จ กรรมเด น ในรู ป ของภาพเคลื่ อ นไหวหรื อ วิ ดี ทัศ น พร อ มคํ า บรรยาย ประกอบด ว ยเสี ย งหรื อ
ตัวหนังสือ โดยบันทึกลงแผนซีดีในรูปแบบไฟล . mp4 เทานั้น หากมีการใชภาพ เพลง ดนตรี ที่มีลิขสิทธิ์
ทางปญญา ตองมีการแจงแหลงที่มา และชื่อเจาของลิขสิทธิ์
7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย
4. การคัดเลือก
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว มีการดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้ นตอนที่ 1 คั ดเลื อกจากเอกสารรายงานและคลิ ปวิ ดี โอที่ เป นไปตามหลั กเกณฑ ในข อ 3 และตามรู ปแบบ
เอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ
ขั้นตอนที่ 2 ชุมนุมที่ผานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะตองนําผลงานมาจัดนิทรรศการและนําเสนอดวยวาจา
ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด
5. การตัดสินและรางวัล
การตัดสินและรางวัลแบงเปน 2 ประเภท
ประเภทที่หนึ่ง การตัดสินจากคณะกรรมการ เปนการตัดสินจากคณะกรรมการ เพื่อใหรางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแตละสาขา (สาขาชีวภาพ และสาขากายภาพ)
ประเภทที่สอง การตัดสินจากผูเขาประกวด เปนการตัดสินจากนักเรียนที่เขาประกวดโดยนักเรียนทุกคนที่เขา
ประกวดเปนผูใหคะแนนชุมนุมของโรงเรียนตางๆ ยกเวนชุมนุมที่มาจากโรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมที่มาก
ที่สุดในการจัดนิทรรศการจะไดรับรางวัลขวัญใจ ประเภทนิทรรศการ จํานวน 1 รางวัล

หมายเหตุ
1. จํานวนรางวัลและประเภทรางวัล ในขอ 5 อาจเปลี่ยนแปลงไดตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด
2. โรงเรียนที่ผานการคัดเลือกและเขารวมประกวดจะไดรับเกียรติบัตร
6. งบประมาณ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ และ SCG สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจัดประกวดกิจกรรมฯ
เงินรางวัล โล และเกียรติบัตร
เกณฑการใหคะแนน
คณะกรรมการเปนผูตัดสินโดยพิจารณาจากเกณฑ
1) เอกสารรายงาน
30
คะแนน
2) บทคัดยอและคลิปวิดีโอ
10
คะแนน
3) นิทรรศการ
30
คะแนน
4) การนําเสนอดวยวาจา
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ใหจัดทําเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯที่
แนบ การใหคะแนนจะพิจารณาความถูกตองตามเกณฑที่กําหนด มีการสื่อถึงการสืบเสาะหาความรู
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความถูกตองทางวิชาการ การใชภาษา การสื่อความหมาย รูปแบบ
และการนําเสนอที่นาสนใจ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจากกิจกรรมที่หลากหลาย
2) บทคัดยอและคลิปวิดีโอ (10 คะแนน) สื่อใหเห็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่พัฒนาผาน
กิจกรรม พรอมทั้งสื่อใหเห็นถึงความสามารถในการสื่อสารอยางสรางสรรคของผูเขาแขงขัน
3) นิทรรศการ (30 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
3.1 ความถูกตองตามเกณฑขนาดของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีขนาดความกวาง 120 เซนติเมตร
ยาว 120 เซนติเมตร สูงไมเกิน 180 เซนติเมตรจากพื้น โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอื่นๆได
นอกจากแผงนิทรรศการ และควรแสดง ชื่อโรงเรียน ชื่อชุมนุมใหเห็นชัดเจน หากมีอุปกรณที่ตองตั้ง
แสดง ไมควรวางยื่นออกมานอกพื้นที่ที่กําหนด ถาเกินจะถูกตัดคะแนน
3.2 วิธีการนําเสนอที่นาสนใจและถูกตองทางวิชาการ รวมทั้งการตอบขอซักถาม
3.3 เนื้อหาของนิทรรศการควรแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
เกิดขึ้นในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเดน สามารถ แสดงตัวอยางผลงานในรูปแบบแฟม
สะสมงานเพิ่มเติมจากนิทรรศการบนบอรด
หมายเหตุ นักเรียนจะตองอยูประจําสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเองตลอดเวลาที่จัดงาน
และในวันที่มีการนําเสนอดวยวาจาจะตองมีนักเรียนประจํานิทรรศการ 1 คน

4) การนําเสนอดวยวาจา (30 คะแนน) ใหนําเสนอเฉพาะกิจกรรมเดน ชุมนุมละไมเกิน 10 นาที และตอบ
ขอซักถามอีก 5 นาที ทั้งนี้ทางสมาคมวิทยาศาสตรฯ จะจัดเตรียมคอมพิวเตอร และ LCD ไวให และถา
ตองใชอุปกรณโสตอื่นใหจัดเตรียมไปเอง แตตองไมเคลื่อนยายอุปกรณที่จัดไวใหและไมรบกวนผูอื่น
ขณะติดตั้ง การใหคะแนนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสื่อที่ใช การนําเสนอและตอบคําถามที่
แสดงถึงความเขาใจในกิจกรรมที่ทํา
การนําเสนอดวยวาจาจะจัดในลักษณะการสัมมนาวิชาการที่มีการซักถามจากนักเรียนทีเ่ ขาประกวดดวย เพื่อ
เปนการฝกการซักถามอยางสรางสรรค
ในการนําเสนอ อาจจะใหนักเรียนเพียง 1 คน เปนผูนําเสนอก็ไดเพื่อความกระชับ โดยมีนักเรียนอีก 1 คน เปน
ผูชวย ทั้งนี้สุดแตชุมนุมจะเห็นสมควร สวนในเรื่องการตอบคําถามนักเรียนทั้งสองตองสามารถตอบไดทั้งคู

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

