
                                                     
 

 

โครงการห้องเรียนเคมีดาว 

  การดาํเนินการนาํเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอน โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 

รางวลั DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจาํปี พ.ศ. 2561 

 

กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมนัทีจะส่งเสริมทกัษะความรู้ดา้นการเรียนวิทยาศาตร์แก่เยาวชน 

บริษทัฯ จึงไดร่้วมมือกบัสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภข์องศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี จดัโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึน เพือส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา

เคมีให้มีการใชอุ้ปกรณ์การทดลองแบบยอ่ส่วนทีปลอดภยั ใชป้ริมาณสารเคมีน้อย ใชเ้วลาในการทดลองสันลง 

ลดภาระการขจดัของเสียจากการทดลอง อีกทงัผูเ้รียนทุกคนสามารถทาํการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟัง

บรรยายสรุปจากครูผูส้อนเท่านนั ซึงโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี เนน้พฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพือเพิมประสบการณ์และศกัยภาพของครูและนักเรียน ดว้ยเทคนิคการปฏิบติัการ

ทดลองเคมีแบบย่อส่วน  (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเ รียนรู้การทดลองเคมีที มี

ประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูง ดว้ยเทคนิคทีไดรั้บการยอมรับจากยูเนสโก  และทีผา่นมาไดรั้บความนิยม

อย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาติ โดยได้มีการนาํไปใช้กบัโรงเรียนในต่างประเทศ  อาทิ องักฤษ เยอรมนี 

ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญีปุ่น จีน กมัพูชา เป็นตน้  และถือเป็นครังแรกทีภาคเอกชนไดน้าํเอาหลกัสูตรนี 

มาใชใ้นระบบการศึกษาของไทยอยา่งเป็นรูปธรรม 

โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” แบ่งการดาํเนินกิจกรรมเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที 1 การแนะนาํการสอน

การทดลองเคมีแบบปลอดภยั ส่วนที 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการ: ปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วน ให้แก่คณาจารย์

ผูส้อนวิทยาศาสตร์ในระดบัมัธยมศึกษา  และประถมศึกษา ส่วนที 3 การติดตามและประเมินการสอนการ

ทดลองเคมีในโรงเรียนแบบปลอดภยั และส่วนที 4 การนาํเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอนและรายงาน

ผล โดยดาํเนินการจดัการประกวดการทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนขึน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 

 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ 

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี การฝึกอบครูวิทยาศาสตร์ 

จาํนวนกวา่ 1,260 คน จากจาํนวน 617 โรงเรียนทวัประเทศ และมนีักเรยีนทีไดรั้บประโยชน์ทงัสินกวา่ 60,000 

คน การดาํเนินโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” เป็นการพฒันาวธีิสอนของครูไปสู่วธีิการเรียนการสอนในห้องเรียน 

โดยให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึงเนน้เนือหาหลกัในการแนะนาํ 

 

 



                                                     
 

เทคนิคการสอนทดลองเคมีอยา่งปลอดภยั รวมถึงการอบรม เชิงปฏิบติัการ ถ่ายทอดความรู้ในการเรียนการสอน

และการใชอุ้ปกรณ์การทดลองแบบยอ่ส่วน เพือสร้างความเขา้ใจและเพิมทกัษะการบูรณาการกระบวนการเรียน

การสอนใหส้อดคลอ้งกบัสือการสอนทีออกแบบเฉพาะใหเ้หมาะกบัการเรียนวทิยาศาสตร์ของไทยซึงการอบรม

ดงักล่าวไดรั้บการตอบรับจากครูวทิยาศาสตร์เป็นอยา่งดี 

 
การติดตามและประเมินการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียนแบบปลอดภัย 

 สําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”  เป็นการดาํเนินงานโดยคณะทาํงาน

มุ่งเนน้การสร้างศกัยภาพการสอนปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วนของครูวิทยาศาสตร์ทีเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ 

ซึงจะเป็นตวัชีวดัประสิทธิภาพการเรียนการสอนในเบืองตน้ว่าครูผูส้อนไดมี้การนาํความรู้ และเทคนิคจากการ

เขา้อบรมมาประยุกต์ใช้ หรือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อเนือหาวิชาของแต่ละระดบัชัน

หรือไม่ รวมถึงช่วยกระตุน้ครูผูส้อนให้ใชค้วามคิดสร้างสรรคม์าพฒันารูปแบบการเรียนการสอน อนัจะนาํไปสู่

การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ไดรั้บโอกาสเป็นโรงเรียนของโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ในการนาํเทคนิค

ปฏิบติัการเคมีแบบยอ่ส่วนมาใชก้ารจดัการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน เพือให้เห็นผลสัมฤทธิจากการอบรม

โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” จึงจดักิจกรรมติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วน

ของครูวิทยาศาสตร์ทีเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ ซึงมีนกัเรียนร่วมเขา้รับการถ่ายทอดเทคนิคการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่กวา่ 60,000 คน  

โดยการเยยีมชมขณะทาํการสอนในห้องเรียน เพือให้คาํแนะนาํและเพิมเทคนิคการสอนปฏิบตัิการเคมี

แบบยอ่ส่วน พร้อมสังเกตการตอบสนองของนกัเรียน การติดตามและประเมินผลนีจะเป็นตวัชีวดัประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนในเบืองตน้ว่าครูผูส้อนได้มีการนําความรู้และเทคนิคจากการเขา้อบรมมาประยุกต์ใช้หรือ

พฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเนือหาวิชาของแต่ละระดบัชนัหรือไม่ รวมถึงกระตุน้ครูผูส้อน

ให้ใชค้วามคิดสร้างสรรคพ์ฒันา รูปแบบการเรียนการสอน อนัจะนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพของเยาวชนซึงถือ

เป็นอนาคตของวงการวิทยาศาสตร์ไทย และจากทีมีการติดตามผล ทาํให้เห็นวา่ครูไดรั้บความรู้และทกัษะต่างๆ 

เพือใช้ในการสอนนักเรียน ขณะทีนกัเรียนก็สามารถเรียนรู้ ต่อยอด กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในการ

สร้างสรรค์การทดลองใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมากขึน โดยตลอดทงัโครงการมีแนวคิดในพฒันา

หลกัสูตรการอบรมอย่างต่อเนืองในระยะยาว ทงัเชิงลึกและเชิงกวา้ง เพือขยาย ผลไปสู่การสร้างเครือข่ายครู

วทิยาศาสตร์ ใหส้ามารถนาํความรู้ไปถ่ายทอดและแลกเปลียนเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกนัได ้

 

 

 

 

 



                                                     
 

 

การประกวดการนําเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์  

 ต่อเนืองจากกิจกรรมที "โครงการห้องเรียนเคมีดาว" ไดด้าํเนินมาตลอด 6 ปี ตงัแต่การออกแบบกิจกรรม

ทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนตน้แบบ 10 การทดลอง, การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่อาจารยว์ทิยาศาสตร์ 1,260 คน 

จาก 617 โรงเรียน และไดน้าํอุปกรณ์ทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน จนมาถึงการจดั

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับผลการแข่งขนัการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับครูระดบัชนั

มธัยมศึกษา โดยดาํเนินการจดัการประกวดการทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนขึน 

ประเภทการประกวด 

1. กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 รางวลัยอดเยียม จาํนวน 1 รางวลั เงินรางวลัละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก 

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ในการประชุม

วชิาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2018 (PACCON 2018)  

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที1  จาํนวน 1 รางวลั เงินรางวลัละ 20,000 บาท 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที2  จาํนวน 1 รางวลั เงินรางวลัละ 10,000 บาท 

 รางวลัชมเชย จาํนวน 5 รางวลั พร้อมประกาศนียบตัร   

2. กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 รางวลัยอดเยียม จาํนวน 1 รางวลั เงินรางวลัละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก 

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ในการประชุม

วชิาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2018 (PACCON 2018)  

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที1  จาํนวน 1 รางวลั เงินรางวลัละ 20,000 บาท 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที2  จาํนวน 1 รางวลั เงินรางวลัละ 10,000 บาท 

 รางวลัชมเชย จาํนวน  รางวลั พร้อมประกาศนียบตัร  และของทีระลึก 

 

***รางวลัรวมมูลค่ากวา่  200,000 บาท*** 

 

หมายเหตุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

 

 



                                                     
 

 

กรอบโครงการออกแบบการทดลอง 

1. การออกแบบการทดลองใช้หลกัการปฏิบติัการเคมีแบบยอ่ส่วน  (small scale) ไปประยุกต์การ

ออกแบบการทดลองใหม่ทีนอกเหนือจากการทดลองทีโครงการไดฝึ้กอบรม โดยสอดคลอ้งกบั

เนือหา/หลกัสูตรของการเรียนการสอนในชนัเรียนจริง 

2. การออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คน  โดยส่งผลงานประกวดใน

นามของโรงเรียน 

3. นาํเสนอผลงานดว้ยชุดโครงงานทดลอง พร้อมวีดิโอการทดลอง ความยาว ไม่เกิน  นาที โดย

ทีมนกัเรียน และ/หรือครูทีปรึกษาโครงาน 

เกณฑ์ในการตัดสินรางวัล (100 คะแนน)  

1. ชุดการทดลองตอ้งเป็นการทดลองเคมีแบบยอ่ส่วนทีประยุกตใ์ห้อยูใ่นเนือหาวชิาและใชไ้ดจ้ริง

และตรงกบัเนือหาในหลกัสูตร   

2. ชุดการทดลองสามารถดดัแปลงไดท้งักระบวนการทดลองและการประยกุตใ์ชง้าน 

3. ชุดการทดลองตอ้งมีการร่วมกนัคิดระหวา่งคณะครูและนกัเรียนในโรงเรียน 

4. ชุดการทดลองตอ้งมีความถูกตอ้งทงัหลกัการและทฤษฏีทีเกียวขอ้ง 

5. รูปแบบการนาํเสนอ 

6. นาํเสนอโครงการโดยนกัเรียน โดยมีอาจารยเ์ป็นทีปรึกษาโครงการ 

ขันตอนการพจิารณาโครงงาน  

บดันี - 30 พฤศจิกายน 2561  เปิดรับสมคัรโรงเรียนเขา้ร่วมประกวด  

วนัที 6 ธนัวาคม 2561   คณะกรรมการคดัเลือกรอบแรก  

วนัที  มกราคม  การประกวดDOW-CST award ณ อาคารจามจุรีสแควร์    

พร้อมนาํเสนอผลงานโครงการ  

หมายเหตุ   * การนาํเสนอโครงงานในวนัประกวดที 4 มกราคม 2562 ของแต่ละทีมๆละไม่เกิน 8 นาที/โรงเรียน 

โดยเตรียมชุดโครงการ เอกสาร หรือโปสเตอร์ พร้อมสมาชิกในทีมในวนัประกวด  

 

การรับสมัคร  

 กรอกรายละเอียดในใบสมคัร DOW-CST Award for School Teacher 2018 ในเวปไซตส์มาคมเคมีแห่ง

ประเทศไทย https://chemsocthai.org 

 ส่งคลิปวดีีโอโชวก์ารทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน  Gb) 



                                                     
 

 รายละเอียดโครงงานประกวดเป็นไฟล์ Microsoft Word หรือ Microsoft PowerPoint (.doc /.ppt) โดยมี

ขอ้มูลครบถว้นตามแบบฟอร์มทีให ้

 

คณะกรรมการตัดสิน จากหน่วยงานต่อไปนี 

1. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ 

2. องคก์ารพิพิธภณัทว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 

3. กลุ่มบริษทั ดาว  ประเทศไทย 

4. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ส่งใบสมัคร และเอกสารทังหมดทางไปรษณีย์ มาท ี 

 

คณุรุ่งนภา เกาะแก้ว 

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 

/  กรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถ.พระรามที  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  

 

และ  โปรดส่งสําเนาเฉพาะใบสมคัร scan ส่งมายงัอีเมล  cstawards.chemsocthai@gmail.com ดว้ย กรุณาจดัส่ง

เอกสารทงัหมด ภายในวนัที 30  พฤศจิกายน 2561  ทงันีสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวนัทีประทบัตรา

ไปรษณียห์รือวนัทีปรากฏในอีเมลเป็นสาํคญั 

 

หมายเหตุ  ผูที้ไดรั้บรางวลัยอดเยยีมจะไดรั้บพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry 

Conference 2019  (PACCON 2019)  

 

 

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


