
                                                     
 

 

 
โครงการห้องเรียนเคมีดาว 

 การด าเนินการน าเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอน โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  
รางวลั DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 
  กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมทกัษะความรู้ดา้นการเรียนวิทยาศาตร์
แก่เยาวชน บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบัสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภ์ของศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี จดัโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ข้ึน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใชอุ้ปกรณ์การทดลองแบบยอ่ส่วนท่ีปลอดภยั ใชป้ริมาณสารเคมีนอ้ย ใชเ้วลาใน
การทดลองสั้ นลง ลดภาระการขจดัของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผูเ้รียนทุกคนสามารถท าการทดลองได้จริง
ไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผูส้อนเท่านั้น ซ่ึงโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” น้ี เนน้พฒันาการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศกัยภาพของครูและนกัเรียน ดว้ยเทคนิค
การปฏิบติัการทดลองเคมีแบบยอ่ส่วน  (Small-Scale Chemistry Laboratory) อนัเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลอง
เคมีท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูง ดว้ยเทคนิคท่ีไดรั้บการยอมรับจากยเูนสโก  และท่ีผา่นมาไดรั้บความ
นิยมอยา่งกวา้งขวางในระดบันานาชาติ โดยไดมี้การน าไปใชก้บัโรงเรียนในต่างประเทศ  อาทิ องักฤษ เยอรมนี 
ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น จีน กมัพูชา เป็นตน้  และถือเป็นคร้ังแรกท่ีภาคเอกชนไดน้ าเอาหลกัสูตรน้ี 
มาใชใ้นระบบการศึกษาของไทยอยา่งเป็นรูปธรรม 

โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” แบ่งการด าเนินกิจกรรมเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การแนะน าการสอน
การทดลองเคมีแบบปลอดภยั ส่วนท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการ: ปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วน ให้แก่คณาจารย์
ผูส้อนวทิยาศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษา จ านวนกวา่ 352 คน จากจ านวน 176 โรงเรียนทัว่ประเทศและมนีักเรยีน
ท่ีไดรั้บประโยชน์ทั้งส้ินกวา่ 30,000 คน ส่วนท่ี 3 การติดตามและประเมินการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียน
แบบปลอดภยั และส่วนท่ี 4 การน าเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอนและรายงานผล  โดยด าเนินการ
จดัการประกวดการทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนข้ึน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 
 กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย จ ากดั ร่วมกบั สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถมัภ์ของ 
ศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี การฝึกอบครูวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 352 ท่าน จาก 176 โรงเรียนทัว่ประเทศ การด าเนินโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” เป็นการพฒันาวิธีสอน
ของครูไปสู่วธีิการเรียนการสอนในหอ้งเรียน โดยใหก้ารอบรมครูวทิยาศาสตร์ซ่ึงเนน้เน้ือหาหลกัในการแนะน า 
 



                                                     
 

 

 
เทคนิคการสอนทดลองเคมีอยา่งปลอดภยั รวมถึงการอบรม เชิงปฏิบติัการ ถ่ายทอดความรู้ในการเรียนการสอน
และการใชอุ้ปกรณ์การทดลองแบบยอ่ส่วน เพื่อสร้างความเขา้ใจและเพิ่มทกัษะการบูรณาการกระบวนการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัส่ือการสอนท่ีออกแบบเฉพาะใหเ้หมาะกบัการเรียนวทิยาศาสตร์ของไทยซ่ึงการอบรม
ดงักล่าวไดรั้บการตอบรับจากครูวทิยาศาสตร์เป็นอยา่งดี 
 

การติดตามและประเมินการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียนแบบปลอดภัย 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”  เป็นการด าเนินงานโดยคณะท างาน
มุ่งเนน้การสร้างศกัยภาพการสอนปฏิบติัการเคมีแบบยอ่ส่วนของครูวิทยาศาสตร์ท่ีเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการเรียนการสอนในเบ้ืองตน้วา่ครูผูส้อนไดมี้การน าความรู้ และเทคนิคจากการ
เขา้อบรมมาประยุกต์ใช้ หรือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อเน้ือหาวิชาของแต่ละระดบัชั้น
หรือไม ่รวมถึงช่วยกระตุน้ครูผูส้อนให้ใชค้วามคิดสร้างสรรคม์าพฒันารูปแบบการเรียนการสอน อนัจะน าไปสู่
การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ไดรั้บโอกาสเป็นโรงเรียนของโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ในการน าเทคนิค
ปฏิบติัการเคมีแบบยอ่ส่วนมาใชก้ารจดัการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธ์ิจากการอบรม
โครงการ “หอ้งเรียนเคมีดาว” จึงจดักิจกรรมติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนปฏิบติัการเคมีแบบยอ่ส่วน
ของครูวทิยาศาสตร์ท่ีเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงมีนกัเรียนร่วมเขา้รับการถ่ายทอดเทคนิคการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่กวา่ 30,000 คน  

โดยการเยี่ยมชมขณะท าการสอนในห้องเรียน เพื่อให้ค  าแนะน าและเพิ่มเทคนิคการสอนปฏิบติัการเคมี
แบบยอ่ส่วน พร้อมสังเกตการตอบสนองของนกัเรียน การติดตามและประเมินผลน้ีจะเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนในเบ้ืองตน้ว่าครูผูส้อนได้มีการน าความรู้และเทคนิคจากการเขา้อบรมมาประยุกต์ใช้หรือ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาของแต่ละระดบัชั้นหรือไม่ รวมถึงกระตุน้ครูผูส้อน
ให้ใชค้วามคิดสร้างสรรคพ์ฒันา รูปแบบการเรียนการสอน อนัจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพของเยาวชนซ่ึงถือ
เป็นอนาคตของวงการวิทยาศาสตร์ไทย และจากท่ีมีการติดตามผล ท าให้เห็นวา่ครูไดรั้บความรู้และทกัษะต่างๆ 
เพื่อใชใ้นการสอนนกัเรียน ขณะท่ีนกัเรียนก็สามารถเรียนรู้ ต่อยอด กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์การทดลองใหม่ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดีมากข้ึน โดยตลอดทั้งโครงการมีแนวคิดในพฒันา
หลกัสูตรการอบรมอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว ทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้ง เพื่อขยาย ผลไปสู่การสร้างเครือข่ายครู
วทิยาศาสตร์ ใหส้ามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกนัได ้

 

 

 



                                                     
 

 

การประกวดการน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์  

 ต่อเน่ืองจากกิจกรรมท่ี "โครงการหอ้งเรียนเคมีดาว" ไดด้ าเนินมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรม
ทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนตน้แบบ 10 การทดลอง, การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่อาจารยว์ิทยาศาสตร์ 352 คน 
จาก 176 โรงเรียน และไดน้ าอุปกรณ์ทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนมาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน จนมาถึงการจดั
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับผลการแข่งขนัการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับครูระดบัชั้น
มธัยมศึกษา โดยด าเนินการจดัการประกวดการทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนข้ึน 

ประเภทการประกวด 

1. กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษา  
 รางวลัยอดเยีย่ม จ านวน 1 รางวลั เงินรางวลัละ 50,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก 

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ในการประชุม
วชิาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2017 (PACCON 2017)  

 รางวลัดีเด่น อนัดบัท่ี 1 จ านวน 1 รางวลั โดยมอบโล่ห์รางวลั พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท 
 รางวลัดีเด่น อนัดบัท่ี 2 จ านวน 1 รางวลั โดยมอบโล่ห์รางวลั พร้อมเงินรางวลั 10,000 บาท 
 รางวลัชมเชยระดบัภูมิภาค จ านวน 5 รางวลั โดยมอบโล่ห์รางวลั พร้อมเงินรางวลัๆ 5,000 บาท 

หมายเหตุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

กรอบโครงการออกแบบการทดลอง 
1. การออกแบบการทดลองใชห้ลกัการปฏิบติัการเคมีแบบยอ่ส่วน  (small scale) ไปประยุกตก์าร

ออกแบบการทดลองใหม่ท่ีนอกเหนือจากการทดลองท่ีโครงการไดฝึ้กอบรม โดยสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา/หลกัสูตรของการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง 

2. การออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน และนกัเรียน ไม่เกิน 5 คน  โดยส่งผลงานประกวดใน
นามของโรงเรียน 

เกณฑ์ในการตัดสินรางวลั (100 คะแนน)  
1. ชุดการทดลองตอ้งเป็นการทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนท่ีประยกุตใ์ห้อยูใ่นเน้ือหาวิชาและใชไ้ดจ้ริง

และตรงกบัเน้ือหาในหลกัสูตร   
2. ชุดการทดลองสามารถดดัแปลงไดท้ั้งกระบวนการทดลองและการประยกุตใ์ชง้าน 
3. ชุดการทดลองตอ้งมีการร่วมกนัคิดระหวา่งคณะครูและนกัเรียนในโรงเรียน 
4. ชุดการทดลองตอ้งมีความถูกตอ้งทั้งหลกัการและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. รูปแบบการน าเสนอ 



                                                     
 

 

6. น าเสนอโครงการโดยนักเรียน โดยมี อ า จ า ร ย์ เ ป็ น ท่ี
ปรึกษาโครงการ 

ขั้นตอนการพจิารณาโครงงาน  
เดือนมิถุนายน - 30 ตุลาคม 2559    เปิดรับสมคัรโรงเรียนเขา้ร่วมประกวด  
เดือนพฤศจิกายน     ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกระดบัภูมิภาค  
1-2 ธนัวาคม   น าเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร์และการทดลองจริง ดว้ย

บรรยายสรุปต่อคณะกรรมการ  
หมายเหตุ   โรงเรียนละไม่เกิน 8 นาที (ณ สถานท่ีจดังานองคก์ารพิพิธภณัทว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ จงัหวดั
ปทุมธานี) 
 
การรับสมัคร  

 กรอกรายละเอียดในใบสมคัร DOW-CST Award for School Teacher 2016 ในเวปไซตส์มาคมเคมีแห่ง
ประเทศไทย http://goo.gl/ACX58p 

 ส่งคลิปวดีีโอโชวก์ารทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1 Gb) 

 รายละเอียดโครงงานประกวดเป็นไฟล์ .doc /.ppt 

 
คณะกรรมการตัดสิน จากหน่วยงานต่อไปน้ี 

1. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 
2. องคก์ารพิพิธภณัทว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
3. กลุ่มบริษทั ดาว  ประเทศไทย 
4. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ส่งใบสมัคร และเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ มาที ่ 

 
รองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกลู เลขาธิการสมาเคมีแห่งประเทศไทย 

ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

 

 
 

http://goo.gl/ACX58p


                                                     
 

 

 
และ  โปรดส่งส าเนาเฉพาะใบสมคัร scan ส่งมายงัอีเมล  cstawards.chemsocthai@gmail.com ดว้ย กรุณาจดัส่ง
เอกสารทั้งหมด ภายในวนัท่ี 30  ตุลาคม 2559  ทั้งน้ีสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวนัท่ีประทบัตรา
ไปรษณียห์รือวนัท่ีปรากฏในอีเมลเป็นส าคญั 

 

หมายเหต ุ ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มจะไดรั้บพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้
ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี ในการประชุมวชิาการ Pure and Applied Chemistry 
Conference 2017  (PACCON 2017) ซ่ึงจะจดัข้ึน ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 2-3 กุมภาพนัธ์ 2560  
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