
                                                     
 

 

 
โครงการห้องเรียนเคมีดาว 

 การด าเนินการน าเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอน โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  
รางวลั DOW-CST สมาคมเคมแีห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 
  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มคีวามมุ่งม ัน่ทีจ่ะส่งเสริมทกัษะความรู้ดา้นการเรียนวิทยา
ศาตร์แก่เยาวชน บริษัทฯ จงึไดร่้วมมอืกบัสมาคมเคมแีห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.
สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี จดัโครงการ “หอ้งเรียนเคมดีาว” ขึ้น เพือ่
ส่งเสริมการเรียนการสอนวชิาเคมใีหม้กีารใชอุ้ปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนทีป่ลอดภัย ใชป้ริมาณสารเคม ี
น้อย ใชเ้วลาในการทดลองสัน้ลง ลดภาระการขจดัของเสียจากการทดลอง อกีทัง้ผู้เรียนทุกคนสามารถท า
การทดลองไดจ้ริงไม่ใช่เพยีงแต่ฟงับรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านัน้ ซ ึง่โครงการ “หอ้งเรียนเคมดีาว” นี้ เน้น
พฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคม ี เพือ่เพ ิม่ประสบการณ์และศกัยภาพของครู
และนักเรียน ดว้ยเทคนิคการปฏบิตัิการทดลองเคมแีบบย่อส่วน  (Small-Scale Chemistry Laboratory) อนั
เป็นวธิกีารเรียนรู้การทดลองเคมทีีม่ปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัสูง ดว้ยเทคนิคทีไ่ดร้ับการยอมรับจาก
ยูเนสโก  และทีผ่่านมาไดร้ับความนิยมอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาติ โดยไดม้กีารน าไปใชก้บัโรงเรียน
ในต่างประเทศ  อาท ิองักฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เมก็ซโิก ฟิลปิปินส์ ญีปุ่่น จนี กมัพูชา เป็นต้น  และถือเป็น
ครัง้แรกทีภ่าคเอกชนไดน้ าเอาหลกัสูตรนี้  มาใชใ้นระบบการศกึษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม  

โครงการ “หอ้งเรียนเคมดีาว” แบ่งการด าเนินกจิกรรมเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 การแนะน าการ
สอนการทดลองเคม ีแบบปลอดภัย ส่วนที ่ 2 การอบรมเชงิปฏบิตัิการ: ปฏบิตัิการเคมแีบบย่อส่ วน ใหแ้ก่
คณาจารย์ผู้สอนวทิยาศาสตร์ในระดับม ัธยมศึกษา จ านวนกว่า 645 คน จากจ านวน 337 โรงเรียนทัว่
ประเทศและมนีักเรียนทีไ่ดร้ับประโยชน์ทัง้ส ิ้นกว่า 50,000 คน ส่วนที ่3 การติดตามและประเมนิการสอนการ
ทดลองเคมใีนโรงเรียนแบบปลอดภยั และส่วนที ่ 4 การน าเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอนและ
รายงานผล โดยด าเนินการจดัการประกวดการทดลองเคมแีบบย่อส่วนขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

 

 

การประกวดการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  

 ต่อเนื่องจากกิจกรรมที ่ "โครงการหอ้งเรียนเคม ีดาว" ไดด้ าเนินมาตลอด 3 ปี ตัง้แต่การออกแบบ
กิจกรรมทดลองเคม ีแบบย่อส่วนต้นแบบ  10 การทดลอง, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์
วทิยาศาสตร์ 645 คน จาก 337 โรงเรียน และไดน้ าอุปกรณ์ทดลองเคมแีบบย่อส่วนมาประยุกต์ใชใ้นการ
เรียนการสอน จนมาถึงการจดัประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  ส าหรับผลการแข่งขนัการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ส าหรับครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา โดยด าเนินการจดัการประกวดการทดลองเคมแีบบย่อส่วนขึ้น 
 
ประเภทการประกวด 

1. กลุ่มโรงเรียนมธัยมศกึษา ตอนปลาย 
 รางวลัยอดเยีย่ม จ านวน 1 รางวลั เงนิรางวลัละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกยีรติยศจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ในการ
ประชุมวชิาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2018 (PACCON 2018)  

 รางวลัดเีด่น อนัดบัที ่1 จ านวน 1 รางวลั โดยมอบโล่ห์รางวลั พร้อมเงนิรางวลั 20,000 บาท 
 รางวลัดเีด่น อนัดบัที ่2 จ านวน 1 รางวลั โดยมอบโล่ห์รางวลั พร้อมเงนิรางวลั 10 ,000 บาท 

 
2. กลุ่มโรงเรียนมธัยมศกึษา ตอนต้น 

 รางวลัชนะเลศิ จ านวน 1 รางวลั เงนิรางวลัละ 40,000 บาท  
 รางวลัดเีด่น อนัดบัที ่1 จ านวน 1 รางวลั โดยมอบโล่ห์รางวลั พร้อมเงนิรางวลั 20,000 บาท 
 รางวลัดเีด่น อนัดบัที ่2 จ านวน 1 รางวลั โดยมอบโล่ห์รางวลั พร้อมเงนิรางวลั 10 ,000 บาท 

 
** โรงเรียนผ่านการคดัเลอืกเพือ่น าเสนอในรอบตัดสนิจะไดร้ับของทีร่ะลกึมูลค่ากว่า 5 ,000 บาท 

หมายเหตุ การตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด 

 
กรอบโครงการออกแบบการทดลอง 

1. เป็นการทดลองทีป่ระยุกต์ใชห้ลกัการปฏบิตัิการเคมแีบบย่อส่วน  (small-scale chemistry 
laboratory)  

2. เป็นการทดลองใหม่ทีน่อกเหนือจากการทดลองทีโ่ครงการหอ้งเรียนเคมดีาวไดเ้คยฝึกอบรมแก่
ครูและนักเรียน  

3. เป็นการทดลองทีส่ามารถใชใ้นการเรียนการสอนไดจ้ริงและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 



                                                     
 

 

4. เป็นการออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน และนักเรียน ไม่
เกนิ 5 คน  โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียน  

5. เป็นการทดลองทีป่ลอดภยัและลดสารเคม ีและของเสยีจากการทดลอง 
6. 1 โรงเรียนสามารถส่งประกวดไดม้ากกว่า 1 โครงงาน 

 

เกณฑ์ในการตัดสินรางวลั (100 คะแนน)        
1. ชุดการทดลองต้องเป็นการทดลองเคมแีบบย่อส่วนที่ประยุกต์ใหอ้ยู่ในเนื้อหาวชิาและใชไ้ด้จริ ง

และตรงกบัเนื้อหาในหลกัสูตร 
2. ชุดการทดลองสามารถดดัแปลงไดท้ัง้กระบวนการทดลองและการประยุกต์ใชง้าน  
3. ชุดการทดลองต้องมกีารร่วมกนัคดิระหว่างคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน  
4. ชุดการทดลองต้องมคีวามถูกต้องทัง้หลกัการและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง 
5. ความรู้ในเรื่องการทดลองและรูปแบบการน าเสนอของทมีประกวด 
6. ชุดการทดลองต้องมคีวามปลอดภยั ลดของเสยี และลดเวลาทีใ่ชใ้นการท าการทดลอง 
7. น าเสนอโครงการโดยนักเรียน โดยมอีาจารย์เป็นทีป่รึกษาโครงการ  

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

มถุินายน – 30 พฤศจกิายน 2560 เปิดรับสมคัรโรงเรียนเขา้ร่วมประกวด  
ธนัวาคม 2560     ประกาศรายชือ่ผู้ไดร้ับการคดัเลอืกระดบัภูมภิาค  
19 มกราคม 2561 ทมีทีผ่่านการคดัเลอืกมาน าเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร์และการ

ทดลองจริง  
 

ประเภทการประกวด 

1. ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
การรบัสมคัร  

 กรอกรายละเอยีดในใบสมคัร DOW-CST Award for School Teacher 2017 ในเวปไซต์สมาคม
เคมแีห่งประเทศไทย http://chemsocthai.org/dow-cst-award-2017/ 

 ส่งคลปิวดีโีอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกนิ 5 นาท ี(ขนาดไม่เกนิ 1 Gb) 

 รายละเอยีดโครงงานประกวดเป็นไฟล์ .doc /.ppt 
 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__chemsocthai.org_dow-2Dcst-2Daward-2D2017_%26d%3DDwMGaQ%26c%3D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%26r%3DFZrZ6hEaVCufvWUqUWoSFgkhbuKKkloUzHINxYcJPk4%26m%3DWMYeWPo7x3QEnPc-tPu3bSCqZ-6qiroIFn3a5hRhLaw%26s%3DJ8TYXk35IAO5GK_2HWf0z0SCY6_KD3F9sBbDxNMeV3w%26e%3D&data=02%7C01%7CLalida%40dow.com%7Cc61123b7958e4da5c8f908d5250d918a%7Cc3e32f53cb7f4809968d1cc4ccc785fe%7C0%7C0%7C636455662580381574&sdata=0YydXHVbt4ukRUjN5yR5qrb%2BpiX5U47K9vDhsMbS%2FWE%3D&reserved=0


                                                     
 

 

 
คณะกรรมการตัดสิน จากหน่วยงานต่อไปนี้  

1. สมาคมเคมแีห่งประเทศไทยฯ 
2. องค์การพพิธิภณัท์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
3. กลุ่มบริษัท ดาว  ประเทศไทย 
4. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย  ี

 
ส่งใบสมคัร และเอกสารทัง้หมดทางไปรษณีย์ มาท่ี  

 
คุณรุ่งนภา  เกาะแก้ว 

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ถ.พระรามที ่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 
 
และ  โปรดส่งส าเนาเฉพาะใบสมคัร scan ส่งมายงัอเีมล  cstawards.chemsocthai@gmail.com ดว้ย กรุณา
จดัส่งเอกสารทัง้หมด ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560  ทัง้นี้สมาคมเคมแีห่งประเทศไทยฯ จะถือวนัที่
ประทบัตราไปรษณีย์หรือวนัทีป่รากฏในอเีมลเป็นส าคญั 

 

หมายเหตุ  ผู้ทีไ่ดร้ับรางวลัยอดเยีย่มจะไดร้ับพระราชทานโล่เกยีรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร .สมเดจ็
พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี ในการประชุมวชิาการ Pure and Applied 
Chemistry Conference 2018  (PACCON 2018)  
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mailto:cstawards.chemsocthai@gmail.com

