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กิจกรรมคายวทิยาศาสตร 

เยาวชนชางเผือกซเิมนตไทย  (SCG Sci – Camp) 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัโลกอนาคตไดเ้ดินทางเขา้มาใกลต้วัเราอยา่งรวดเร็ว จนแทบตั้งตวัไม่ทนั ดว้ย

เทคโนโลย ี การส่ือสาร  การรับรู้  และการมีปฏิกิริยาโตต้อบท่ีสนองต่อปรากฏการณ์อยา่งรวดเร็ว 

 ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อตวัมนุษย ์แทบจะทุก

กระเบียดน้ิว การใช้ความรู้บางด้านที่ไม่สมดุลก็จะเกิดปัญหากับส่ิงแวดลอ้มโดยทั่วไป ซ่ึง

ปัจจุบันก็กําลังอุบัติและเกิดปัญหาตามมามากมาย  ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากธรรมชาติ  เช่น 

แผ่นดินไหว สึนามิ แผ่นดินถล่ม ฯลฯ รวมถึงการสร้างความปนเป้ือนทางมลพิษโดยมนุษยเ์อง 

ซ่ึงผลทั้งหมดก็จะมาสู่ตวัมนุษยอ์ยา่งรวดเร็ว 

 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีาํใหโ้ลกเจริญก็ไดท้าํใหโ้ลกเส่ือมก็ไดห้ากมนุษยจ์ะยงัคง

คิดวา่ธรรมชาตินั้นไม่อยูเ่หนือมนุษย ์แต่ความจริงแลว้มนุษยคื์อส่วนหน่ึงของธรรมชาติ มนุษย์

โดยเฉพาะเยาวชนจึงตอ้งรีบเร่งทาํการเรียนรู้ ทางดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อนาํมาใช้

ใหเ้ป็นประโยชนต์่อโลกและตวัมนุษยเ์อง 

เยาวชนนบัวา่เป็นบุคคลวยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อประเทศเป็นอยา่งมาก อนาคตของ

ประเทศจะเป็นอยา่งไร ข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถของเยาวชนในปัจจุบนั เยาวชนเหล่าน้ี

จะตอ้งมีองคค์วามรู้ท่ีซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน การเรียนรู้ และเขา้ใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม จะทาํให้เขาไดรั้บความรู้ในส่ิงท่ีประเทศมีอยู ่และควรจะดาํเนินไป

ในทิศทางใด  

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยการสนับสนุนจาก

เครือซิเมนตไ์ทย ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง

ประเทศให้มีความทนัสมยัต่อการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจต่อการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงวิธีการหน่ึงท่ีสามารถเสริมสร้าง

ความรู้เหล่าน้ีให้มีการพฒันาข้ึนไป  จึงไดร่้วมมือกนัจดัโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน

ชา้งเผือกซิเมนตไ์ทย” ข้ึนเพ่ือช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสใหแ้ก่เยาวชนไดรั้บการเสริมสร้าง 
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ความรู้และปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

จะเป็นกาํลงัท่ีสาํคญัในอนาคตของประเทศชาติต่อไป 

 การดาํเนินการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนชา้งเผือกซิเมนต์ไทย (SCG Sci-Camp)  เป็น

หลกัสูตรระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ทัว่

ประเทศ เป็นระยะเวลา 8 วนั ซ่ึงจะมีหลกัสูตรทั้งการบรรยายในห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 

ปฏิบติัการภาคสนาม และทศันศึกษานอกสถานท่ี โดยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญในสาขา

ต่างๆ ตลอดจนผูท้รงคุณวฒิุต่าง ๆ มาทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นกาํหนดหลกัสูตรและการเรียนการ

สอนของเยาวชนในคร้ังน้ี 

2. วัตถุประสงค 

1. เพือ่จดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎี เชิงปฏิบติัการ เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน

รู้จักการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิและวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาบูรณาการใช้กับ

ส่ิงแวดลอ้ม และชีวติประจาํวนั 

2. เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผูมี้ความสนใจต่อสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ คิด

วเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางวิทยาศาสตร์ อยา่งมีเหตุมีผล สามารถนาํความรู้และประยกุตว์ิธีการทาง

วทิยาศาสตร์มาแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้

3. เพื่อให้เยาวชนไดมี้โอกาสศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   โดยเป็นการกระตุน้ให้เกิด

ความสนใจในการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพ่ือใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นความรู้ซ่ึงกนัและกนัและฝึกใหมี้

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  เป็นรากฐานของการเตรียมตัวทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต  

3.  การดาํเนนิงาน 

เพือ่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม โดยให้การเรียนรู้ทางดา้น

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม แก่เยาวชนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ

เตรียมเล่ือนชั้นข้ึนศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากทัว่ประเทศ โดย

จะตอ้งมีคุณสมบติัและกระบวนการคดัเลือกตามขอ้ 6  ถึงขอ้ 8 

 



สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

                                                         คู่มือกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน  >> 101 

 

นกัเรียนผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะมีโอกาสเขา้มาเรียนรู้เพ่ือการพฒันากระบวนการคิด การ

ฝึกทดลองปฏิบติั และการนาํไปประยกุตใ์ช ้ตลอดจนไดศึ้กษาจากสภาพความเป็นจริง ซ่ึงจะเป็น

หลกัสูตรท่ีบูรณาการระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม   

อน่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะเร่ิมตน้ดว้ยความรู้ท่ีวา่ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดย

มุ่งบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อนาํไปประยุกต์ใชแ้ละสุดทา้ยเพื่อสรุปบูรณาการความรู้ต่าง ๆ 

สาํหรับใชก้บัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4. คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลอืกเขาคาย 

1. เป็นนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และกาํลงัเล่ือนชั้นข้ึน

ศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีปัจจุบนั จากโรงเรียนทัว่ประเทศทั้งในภาครัฐและ

เอกชน 

2. มีระดบัคะแนนเฉล่ียในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  (2 ภาคเรียน) ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 และ

ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมในวชิาวทิยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากวา่ 3.50  ท้ังนีใ้ห้โรงเรียนเป็นผู้ออกใบรับรอง

ในหมวดวิทยาศาสตร์แนบมาด้วย 

5. ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร 

 ขั้นตอนในการรับสมคัรนกัเรียนมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1. ส่งใบสมคัรพร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถว้นเพื่อการ

ติดต่อกลบั 

  2. ส่งใบรับรองผลการศึกษาในชั้นมธัยมปีท่ี 1 (2 ภาคเรียน)  โดยมีระดบัคะแนนเฉลี่ย

ไม่ตํ่ากวา่ 3.00 และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ (2 ภาคเรียน) ไม่ตํ่ากวา่ 3.50 

ทั้งน้ีใหโ้รงเรียนเป็นผูอ้อกใบรับรองในหมวดวทิยาศาสตร์แนบมาดว้ย 

 3. ส่งเรียงความในหัวขอ้ท่ีกาํหนดโดยเขียนเป็นลายมือลงในแบบฟอร์มตามตวัอยา่งท่ี

คณะกรรมการฯ กาํหนดใหเ้ท่านั้น ถา้หากไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดน้ี จะถือว่าหมดสิทธ์ิได้รับการ

คัดเลือก 

 4. ส่งหนงัสือยนิยอมจากผูป้กครองและหนงัสือรับรองของผูอ้าํนวยการโรงเรียน  
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6. การดําเนนิการในการคัดเลอืก 

• คณะอนุกรรมกรรมการวิชาการและตรวจเรียงความ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

เยาวชนชา้งเผือกซิเมนตไ์ทย จะพิจารณาคดัเลือกนักเรียนทัว่ประเทศที่ส่งใบสมคัรมา โดยจะ

พิจารณาคดัเลือกนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการฯ  ทัว่ประเทศรวมแลว้ประมาณ 100 คน  

• การพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการวิชาการและตรวจเรียงความจะคดัเลือก

จากการส่งเรียงความ โดยส่งเรียงความและเอกสารทุกฉบับตามขั้นตอนและรายละเอียดการ

สมคัรในขอ้ 7  

• การพิจารณาคดัเลือกจะคดัเลือกจากนักเรียนผูส้มคัรมีผลงานโครงงานทางดา้น

วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตการศึกษา และระดบัประเทศ หรือไดมี้การเขา้ร่วม

กิจกรรม 

• กรณีที่นักเรียนผู ้สมัครมีผลงานโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้ งแต่ระดับ

โรงเรียน ระดบัเขตการศึกษา และระดบัประเทศ หรือไดมี้การเขา้ร่วมกิจกรรม ให้นกัเรียนแนบ

สาํเนาเอกสารประกอบการทาํโครงงานพร้อมหนงัสือรับรองการทาํโครงงานหรือรางวลัใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งมาดว้ย 

หมายเหตุ : อน่ึงเกณฑก์ารพิจารณารับสมคัรนกัเรียนเขา้ค่ายฯ ตามโครงการฯ น้ี ผลการ

คดัเลือกจะนาํคะแนนทุกส่วน (GPA, คะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์, เรียงความ, 

โครงงานวทิยาศาสตร์) ดงัแจง้ขา้งตน้มาทาํการพิจารณาทั้งหมด 

• คณะกรรมการวิชาการ จะแจ้งผลการคดัเลือก พร้อมรายละเอียดการเขา้ร่วม

โครงการฯ ถึงโรงเรียนตน้สงักดั ตวันกัเรียนผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ผูท่ี้เป็นตวัสาํรองเขา้ค่ายฯ และผู ้

ท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือกทราบ (โดยถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย)์  

7. ระยะเวลาและสถานทีเ่ขาคาย 

ระยะเวลาในการเขา้ค่ายโครงการฯ ประมาณ 8 วนั ณ คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร

ศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล  

8. ผูสนับสนุนงบประมาณ 

เครือซิเมนตไ์ทย 
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9. ผูรบัผดิชอบโครงการ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์  คณะส่ิงแวดลอ้มและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล    

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 นกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจจากการฝึกปฏิบติัจริง กระบวนการคิด วิเคราะห์ 

และแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

 10.2 นกัเรียนจะมีทศันคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

 10.3 นกัเรียนไดรั้บการฝึกการอยูร่่วมกนัในสังคม มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและรู้จกัการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม 

11. การประเมนิผล 

การประเมินผลตามโครงการฯ จากการเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์เยาวชนชา้งเผอืกซิเมนตไ์ทย

ในคร้ังน้ี เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมมากท่ีสุด จะมีการประเมินผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเขา้ค่าย ไดแ้ก่ 

11.1 นกัเรียนผูเ้ขา้ค่าย  มีการประเมินผลผูเ้ขา้รับการเขา้ค่ายหลายรูปแบบเช่น 

(1) การใชแ้บบทดสอบความรู้ทัว่ไป 2 ขั้นตอนคือ ก่อนและหลงัการเขา้ค่าย

โครงการฯ 

(2) การใชแ้บบทดสอบความรู้เฉพาะวิชาหลงัจากเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนและ

ภาคปฏิบติัการแลว้ 

(3) การใชแ้บบสอบถามในภาพรวมและความพึงพอใจจากการเขา้ค่าย 

11.2  การประเมินการตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยใชก้ารสังเกตจากผูเ้ป็น

วทิยากรในโครงการ  เขา้ค่ายฯ 

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

 

 

 

 

 


