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“คายเวทนีักวทิยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ”   

กิจกรรมวทิยาศาสตรสําหรับเด็กเยาวชน  ระดับประเทศ   

จัดโดย  สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ   

รวมกับ กระทรวงศกึษาธกิาร   

ระหวางวันที่ 20-23 ตุลาคม   พ.ศ. 2556 

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

1. หลักการและเหตุผล    

 การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  เป็นนโยบายหน่ึงของแผนพฒันา

การศึกษา ท่ีมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม   ตลอดจนการพฒันากาํลงัคนของประเทศควบคู่ไปกบั

การส่งเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันารวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ือง

การจดัการ  ทกัษะ  การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

สมดุลยัง่ยนื เป็นนโยบายหน่ึงในการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือสนองนโยบายดงักล่าว สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

จึงไดจ้ดักิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเดก็และเยาวชนข้ึนเป็นประจาํทุกปี   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ไดแ้สดงออก และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  

ซ่ึงถือเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังเจตคติและ

แนวความคิดท่ีมีเหตุมีผลให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนไทย  เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาความสามารถ

ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป   กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํหรับเด็กและ

เยาวชนท่ีจดัข้ึนไดแ้ก่ 
1. การแข่งขนัวาดภาพจินตนาการทางวทิยาศาสตร์ 
2. การแข่งขนัวาดภาพการ์ตนูวทิยาศาสตร์ 
3. การแข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ 
4. การแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 
5. การประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) 
6. การประกวดส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรมของนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 
7. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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 โดยการดําเนินงานกระทําเป็น  2   ระยะ ใน  2  ระดับ คือ ระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ   ระดบัภูมิภาคจดัข้ึนที่ 6 ศูนยภ์าค ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แห่งชาติในเดือนสิงหาคม  ไดแ้ก่ 
 1.    ศูนยภ์าคเหนือตอนบน  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรือ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2.    ศูนยภ์าคเหนือตอนล่าง     มหาวทิยาลยันเรศวร 
 3.    ศูนยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 4.    ศูนยภ์าคตะวนัออก  มหาวทิยาลยับูรพา 
 5.    ศูนยภ์าคใต ้    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 6.    ศูนยภ์าคกลาง   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และองคก์าร 

     พิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
 เด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศในระดบัภาค    จะไดเ้ขา้ร่วมการประกวด/แข่งขนั

ระดบัประเทศในเดือนตลุาคม    และเพ่ือใหก้ารชุมนุมกนัของเด็กและเยาวชนจากภาคต่างๆ ท่ีเขา้

ร่วมการประกวด/แข่งขนัระดบัประเทศในเดือนตุลาคมมีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมากยิ่งข้ึน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  จึงเห็นควรให้จดักิจกรรม  “ค่ายเวทีนกัวิทยาศาสตร์รุ่น

เยาวแ์ห่งชาติ ”   ในช่วงเวลาเดียวกบัการประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ

ไทย (วทท)  ซ่ึงนอกเหนือจากกิจกรรมการประกวดและแข่งขนัในระดบัประเทศแลว้ เด็กและ

เยาวชนจะไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  การบรรยาย / อภิปราย / เสวนา  และทศันศึกษา   

ตลอดจนมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการและเห็นผลงานของนกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในงาน วทท   ในขณะเดียวกนั นกัวิทยาศาสตร์ก็ไดเ้ห็นความสามารถและความคิดของเด็กและ

เยาวชน    เวทีนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ  จึงมีทั้งกิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชนไดมี้โอกาสทาํ

ร่วมกบัผูใ้หญ่และกิจกรรมท่ีแยกไปจดัเฉพาะเดก็และเยาวชน 
 ในปี พ.ศ. 2548  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ไดจ้ดั “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ” 

เป็นคร้ังแรกท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ซ่ึงประสบ

ผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ทุกประการ  ดังนั้ น  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  จึงจะจัด “ค่ายเวที

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ ”  คร้ังต่อไปควบคู่กบังาน วทท  ซ่ึงสลบัหมุนเวียนการจัด

ระหวา่งส่วนกลางและภูมิภาค 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เ พื ่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนไท ยที ่มีความสามารถพิ เศษ พบปะกับ

นกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งไดเ้ห็นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีนาํมา

จดัแสดงในการประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  (วทท) 
2.2 เพื่อกระตุ ้นเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจเรียนรู้และประกอบวิชาชีพด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์  ผลิตผลอนัเกิดจากแนวคิดไปสู่การ

นาํไปใชป้ระโยชน์ 
2.4 เ พื ่อปลูกฝังเจตคติ  และลักษณะนิสัยที ่ดีงาม ตามแนวคิดของความเป็น

วิทยาศาสตร์ ให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและสร้างเครือข่ายเด็กและ

เยาวชน  ผูมี้ความสามารถพิเศษ 
2.5 เพ่ือคดัเลือกผูช้นะเลิศการประกวดและการแข่งขนัต่างๆ โดยเฉพาะโครงงาน

วทิยาศาสตร์และนวตักรรม ในระดบัประเทศเพื่อไปแขง่ขนัในระดบันานาชาติ 

3. กลุมเปาหมายและกิจกรรม 

ผูแ้ทนเยาวชนท่ีชนะเลิศในการประกวด / แข่งขนัระดบัภาค ทั้ง 7 กิจกรรม จาก 6 ศูนย์

ภาคทัว่ประเทศ  และอาจารยท่ี์ปรึกษา มาเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์  รวม  530  คน  โดยแบ่งเป็น 

  นกัเรียนระดบัประถมศึกษา       45    คน 

  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา     333       คน 

  อาจารยท่ี์ปรึกษา      152       คน 

 กจิกรรมการประกวดและแข่งขนัระดบัประเทศ 

1. การแข่งขนัวาดภาพจินตนาการทางวทิยาศาสตร์ 

2. การแข่งขนัวาดภาพการ์ตนูวทิยาศาสตร์ 

3. การแข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ 

4. การแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 

5. การประกวดส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรมของนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 

6. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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 กจิกรรมร่วมกบังานการประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(วทท.)  
1. พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ 
2. นิทรรศการและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวชิาการ 
3. พิธ ีปิด 

 กจิกรรมของเดก็ เยาวชน และอาจารย์ทีป่รึกษา 
1. การเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ 

2. การบรรยายพิเศษ / การอภิปราย 
3. การเสวนากลุ่มยอ่ย 
4. ทศันศึกษา 

4.   ระยะเวลาและสถานทีด่าํเนนิการ 
ระหวา่งวนัท่ี  20 -  23 ตลุาคม  พ.ศ. 2556  

5.    ลักษณะของกจิกรรม 

- การประชุม การบรรยาย อภิปราย การเสวนา 
- การแข่งขนั การประกวด 
- การเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ 
- ทศันศึกษา 

6.  งบประมาณ  

กระทรวงศึกษาธิการ  สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.    ผูรบัผดิชอบโครงการ 

          -  สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
          -  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัต่างๆ ท่ีเป็นเจา้ภาพร่วม 

8.    ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เยาวชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสนใจวทิยาศาสตร์มากข้ึน สามารถท่ีจะพฒันาตนให ้ 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวมต่อไป  

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


