การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST ประจาปี พ.ศ. 2563
โครงการห้องเรียนเคมีดาว
กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมันที
่ ่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาตร์แก่
เยาวชน บริษทั ฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัด
โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึน้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มกี ารใช้อุปกรณ์การทดลองแบบ
ย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสัน้ ลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการ
ทดลอง อีกทัง้ ผูเ้ รียนทุกคนสามารถทาการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผสู้ อนเท่านัน้
ซึง่ โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี้ เน้นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพือ่
เพิ่มประสบการณ์ แ ละศัก ยภาพของครูแ ละนักเรียน ด้ว ยเทคนิค การปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
(Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็ นวิธีการเรีย นรู้การทดลองเคมีท่มี ปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
ด้วยเทคนิคทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากยูเนสโก และทีผ่ ่านมาได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
โดยได้มกี ารนาไปใช้กบั โรงเรียนในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิ ลปิ ปิ นส์ ญี่ป่ ุน
จีน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งโครงการนี้ถอื เป็ นครัง้ แรกทีภ่ าคเอกชนได้นาเอาหลักสูตรนี้
มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็ นรูปธรรม
การประกวดการนาเสนอโครงงานวิ ทยาศาสตร์
ต่อ เนื่อ งจากกิจกรรมที่โครงการ "ห้อ งเรียนเคมีดาว" ได้ดาเนินมาตลอด 8 ปี โดยได้ใ ห้ค วามรู้
หลักการทางวิทยาสาสตร์โดยผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์และเคมีแบบย่อส่วนอาจารย์วทิ ยาศาสตร์ ไ ป
มากกว่า 3,000 คน จาก โรงเรียนกว่า 1,000 โรงเรียนจากทัวประเทศ
่
และได้นาอุปกรณ์ทดลองเคมีแบบ
ย่อส่วนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน จนได้รเิ ริม่ การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับผลการ
แข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับครูระดับชัน้ มัธยมศึกษา เพื่อเป็ นการส่งเสริมความคิด
สร้า งสรรค์แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ใ ห้เ หมาะกับ บทเรีย นในโรงเรีย นขึ้น ซึ่ง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนเคมีดาว ได้แบ่งประเภทการประกวดดังต่อไปนี้

ประเภทการประกวดโครงงานวิ ทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนเคมีดาว
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and
Applied Chemistry Conference 2021-2022)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
*โรงเรีย นที ผ่ ่ า นการคัด รอบชิง ชนะเลิศ ทุ ก โรงเรีย นจะได้ โ ล่ ป ระกาศเกีย รติคุ ณ และ
ประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิใ์ นการเข้าร่วมเป็ น
ครูตน้ แบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and
Applied Chemistry Conference 2021-2022)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที1่ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที2่ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
*โรงเรีย นทีผ่ ่ า นการคัด รอบชิง ชนะเลิศ ทุ ก โรงเรีย นจะได้ โ ล่ ป ระกาศเกีย รติคุ ณ และ
ประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิใ์ นการเข้าร่วมเป็ น
ครูตน้ แบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว*
***มูลค่ารางวัลรวมทัง้ สิน้ กว่า 200,000 บาท***
หมายเหตุ

การตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด

รายละเอียดการประกวด
1. การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่วน (small scale) ไปประยุกต์การ
ออกแบบการทดลองหัวข้อเรื่องใหม่ทน่ี อกเหนือจากการทดลองทีโ่ ครงการได้ฝึกอบรมไปแล้ว โดย
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองวิ ทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยและยังยื
่ น ในแง่มุมใดก็ได้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนในชัน้ เรียนรดับมัธยมศึกษาได้จริง
2. ออกแบบการทดลองโดยครูท่ปี รึกษาโครงงาน 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงาน
ประกวดในนามของโรงเรียนต้นสังกัด
3. ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับการทดลองให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด และนาส่งพร้อมกับวีดโี อ
นาเสนอผลงาน
4. นาเสนอผลงานด้ว ยคลิปวีดิโอที่ส ามารถบอกถึงวัต ถุ ประสงค์ ขัน้ ตอนการทดลอง ผลของการ
ทดลอง ทีม่ คี วามสอดคล้องกับธีมการประกวดในเรื่องการทดลองวิ ทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยและ
ยังยื
่ น โดยมีความยาวของวีดโี อไม่เกิน 5 นาที ให้คณะกรรมการเข้าใจในผลงานทีส่ ่งเข้าประกวด
โดยคณะกรรมการจะใช้คลิปวีดโี อเป็ นหลักในการการพิจารณาตัดสินการประกวดในรอบแรก
5. ผูผ้ ่านการประกวดในรอบแรกจะต้องส่งบทคัดย่อของโครงงานตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ครบถ้วน
เพื่อที่ทางโครงการฯ จะนาไปจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็ นโปสเตอร์ประกอบการประกวดในรอบตัดสิน
ต่อไป
6. สาหรับผู้ท่ผี ่านการประกวดในรอบแรกและได้รบั การคัดเลือกให้เข้า ประกวดในรอบตัดสิน ต้อง
นาเสนอผลงานด้วยตนเองพร้อมชุดการทดลอง พร้อมด้วยนักเรียนและครูทป่ี รึกษาโครงงาน
เกณฑ์ในการตัดสิ นรางวัล (100 คะแนน)
1. ชุดการทดลองต้องเป็ นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนทีป่ ระยุกต์ให้อยู่ในเนื้อหาวิชาและใช้ได้จริงและ
สอดคล้องกับธีมการประกวดในหัวข้อเรื่องการทดลองวิ ทยาศาสตร์ที่ปลอดภัยและยังยื
่ น
2. ชุดการทดลองสามารถอธิบายถึงความเกี่ยวข้อ งกับธีมการประกวดในหัวข้อเรื่อ งการทดลอง
วิ ทยาศาสตร์ที่ ปลอดภัยและยังยื
่ น ซึ่งมีก ระบวนการทดลองชัดเจน และสามารถใช้ท าการ
ทดลองได้จริง
3. ต้องแสดงให้กรรมการเห็นได้ถงึ การร่วมกันทางานระหว่างครูทป่ี รึกษาและนักเรียนในทีม
4. ชุดการทดลองต้องมีความถูกต้องทางหลักการวิทยาศาสตร์และทฤษฏีในศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. มีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ ชัดเจน กระชับ และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนในชัน้ เรียน
6. นักเรียนต้องเป็ นผู้นาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ โดยอาจารย์เป็ นทีป่ รึกษาโครงการสามารถ
ช่วยให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในทฤษฎีท่ใี ช้และการทดลองในขัน้ ตอนต่างๆ
ของนักเรียนทีเ่ ข้าประกวด

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน
บัดนี้ – 15 กันยายน 2564
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564

เปิ ดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award

หมายเหตุ * การนาเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานทีใ่ ห้ผู้เข้าประกวดได้
รับทราบอีกครัง้ โดยผูเ้ ข้าประกวดทีผ่ ่านการคดเลือกจะได้รบั เชิญให้นาเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีม ละไม่เกิน
10 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมทีเ่ ข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นาเสนอโดยสมาชิก
ในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด
ขัน้ ตอนการรับสมัคร
1. ทีมที่ส มัค รต้อ งกรอกรายละเอียดในใบสมัค ร DOW-CST Award 2020 ให้ค รบถ้ว น โดยผู้ส นใจ
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org
2. ทีมทีส่ มัครต้องส่งคลิปวีดโี อโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1.5 Gb) มาที่
คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล์ cstawards.chemsocthai@gmail.com
3. ทีมทีส่ มัครต้องกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ Microsoft
Word) ให้ครบถ้วนตามทีค่ ณะกรรมการได้ระบุไว้
คณะกรรมการตัดสิ น ประกอบด้วยหน่วยงานต่อไปนี้
1. คณะกรรมการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
2. ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก องค์การพิพธิ ภัณท์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
3. ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย
4. ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
6. ผูช้ นะเลิศรางวัล Dow-CST Award ในปี ทผ่ี ่านมา

กรุณาจัดส่งเอกสารทัง้ หมด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ทัง้ นี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวันที่
ปรากฏในอีเมลเป็ นสาคัญ

