
                                                     
 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร รางวัล DOW-CST ประจําป พ.ศ. 2563 

โครงการหองเรียนเคมีดาว 
 

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุงม่ันท่ีจะสงเสริมทักษะความรูดานการเรียนวิทยาศาตรแกเยาวชน 

บริษัทฯ จึงไดรวมมือกับสมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโครงการ “หองเรียน

เคมีดาว” ข้ึน เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีใหมีการใชอุปกรณการทดลองแบบยอสวนท่ีปลอดภัย ใช

ปริมาณสารเคมีนอย ใชเวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกท้ังผูเรียนทุกคน

สามารถทําการทดลองไดจริงไมใชเพียงแตฟงบรรยายสรุปจากครูผูสอนเทานั้น ซ่ึงโครงการ “หองเรียนเคมีดาว” นี้ 

เนนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพ่ือเพ่ิมประสบการณและศักยภาพของครู

และนักเรียน ดวยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบยอสวน  (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเปนวิธีการ

เรียนรูการทดลองเคมีท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ดวยเทคนิคท่ีไดรับการยอมรับจากยูเนสโก  และท่ี

ผานมาไดรับความนิยมอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ โดยไดมีการนําไปใชกับโรงเรียนในตางประเทศ  อาทิ 

อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟลิปปนส ญี่ปุน จีน พมา กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซ่ึงโครงการนี้ถือ

เปนครั้งแรกท่ีภาคเอกชนไดนําเอาหลักสูตรนี้ มาใชในระบบการศึกษาของไทยอยางเปนรูปธรรม 

 

การประกวดการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร  

 ตอเนื่องจากกิจกรรมท่ีโครงการ "หองเรียนเคมีดาว" ไดดําเนินมาตลอด 8 ป โดยไดใหความรูหลักการทาง

วิทยาสาสตรโดยผานการทดลองวิทยาศาสตรและเคมีแบบยอสวนอาจารยวิทยาศาสตรไปมากกวา 3,000 คน จาก 

โรงเรียนกวา 1,000 โรงเรียนจากท่ัวประเทศ และไดนําอุปกรณทดลองเคมีแบบยอสวนมาประยุกตใชในการเรียน

การสอน จนไดริเริ่มการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับผลการแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

สําหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคและการประยุกตใชความรูใหเหมาะกับ

บทเรียนในโรงเรียนข้ึน ซ่ึงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรในโครงการหองเรียนเคมีดาว ไดแบงประเภทการ

ประกวดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 

ประเภทการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรในโครงการหองเรียนเคมีดาว 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

• รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล พรอมเงินรางวัล 40,000 บาท และโลหเกียรติยศจาก 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and 

Applied Chemistry Conference 2021-2022) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท 

 

*โรงเรียนท่ีผานการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะไดโลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร

สําหรับครูและนักเรียนผูเขารวมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเขารวมเปนครูตนแบบโครงการ

หองเรียนเคมีดาว* 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล พรอมเงินรางวัล 40,000 บาท และโลหเกียรติยศจาก 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and 

Applied Chemistry Conference 2021-2022) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1  จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี2  จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท 

 

*โรงเรียนท่ีผานการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะไดโลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร

สําหรับครูและนักเรียนผูเขารวมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเขารวมเปนครูตนแบบโครงการ

หองเรียนเคมีดาว* 

 

***มูลคารางวัลรวมท้ังสิ้นกวา 200,000 บาท*** 

 

หมายเหตุ การตัดสินสุดทายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 



                                                     
 

 

รายละเอียดการประกวด 

1. การออกแบบการทดลองใชหลักการปฏิบัติการเคมีแบบยอสวน  (small scale) ไปประยุกตการ

ออกแบบการทดลองหัวขอเรื่องใหมท่ีนอกเหนือจากการทดลองท่ีโครงการไดฝกอบรมไปแลว โดยมี

เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการทดลองวิทยาศาสตรท่ีปลอดภัยและย่ังยืน ในแงมุมใดก็ได และสามารถนําไป

ประยุกตใชกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนรดับมัธยมศึกษาไดจริง 

2. ออกแบบการทดลองโดยครูท่ีปรึกษาโครงงาน 1 คน และนักเรียน ไมเกิน 3 คน  โดยสงผลงานประกวด

ในนามของโรงเรียนตนสังกัด  

3. ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการทดลองใหครบถวนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และนําสงพรอมกับวีดีโอ

นําเสนอผลงาน 

4. นําเสนอผลงานดวยคลิปวีดิโอท่ีสามารถบอกถึงวัตถุประสงค ข้ันตอนการทดลอง ผลของการทดลอง ท่ีมี

ความสอดคลองกับธีมการประกวดในเรื่องการทดลองวิทยาศาสตรท่ีปลอดภัยและย่ังยืน โดยมีความ

ยาวของวีดีโอไมเกิน 5 นาที ใหคณะกรรมการเขาใจในผลงานท่ีสงเขาประกวด โดยคณะกรรมการจะใช

คลิปวีดีโอเปนหลักในการการพิจารณาตัดสินการประกวดในรอบแรก 

5. ผูผานการประกวดในรอบแรกจะตองสงบทคัดยอของโครงงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหครบถวน 

เพ่ือท่ีทางโครงการฯ จะนําไปจัดพิมพเผยแพรเปนโปสเตอรประกอบการประกวดในรอบตัดสินตอไป 

6. สําหรับผูท่ีผานการประกวดในรอบแรกและไดรับการคัดเลือกใหเขาประกวดในรอบตัดสิน ตองนําเสนอ

ผลงานดวยตนเองพรอมชุดการทดลอง พรอมดวยนักเรียนและครูท่ีปรึกษาโครงงาน  

 

เกณฑในการตัดสินรางวัล (100 คะแนน)  

1. ชุดการทดลองตองเปนการทดลองเคมีแบบยอสวนท่ีประยุกตใหอยูในเนื้อหาวิชาและใชไดจริงและ

สอดคลองกับธีมการประกวดในหัวขอเรื่องการทดลองวิทยาศาสตรท่ีปลอดภัยและย่ังยืน 

2. ชุดการทดลองสามารถอธิบายถึงความเก่ียวของกับธีมการประกวดในหัวขอเรื่องการทดลอง

วิทยาศาสตรท่ีปลอดภัยและย่ังยืน ซ่ึงมีกระบวนการทดลองชัดเจน และสามารถใชทําการทดลองไดจริง 

3. ตองแสดงใหกรรมการเห็นไดถึงการรวมกันทํางานระหวางครท่ีูปรึกษาและนักเรียนในทีม 

4. ชุดการทดลองตองมีความถูกตองทางหลักการวิทยาศาสตรและทฤษฏใีนศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

5. มีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ ชัดเจน กระชับ และมีความเชื่อมโยงเก่ียวของกับการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน 

6. นักเรียนตองเปนผูนําเสนอโครงการตอคณะกรรมการ โดยอาจารยเปนท่ีปรึกษาโครงการสามารถชวยให

ขอมูลเพ่ิมเติมได เพ่ือแสดงถึงความเขาใจในทฤษฎีท่ีใชและการทดลองในข้ันตอนตางๆ ของนักเรียนท่ี

เขาประกวด 



                                                     
 

 

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน  

บัดนี้ – 15 มกราคม 2564  เปดรับสมัครโรงเรียนเขารวมประกวด  

วันท่ี 30 มกราคม 2564  คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก  

เดือนมีนาคม 2564 รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award  

 

หมายเหตุ   * การนําเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานท่ีใหผูเขาประกวดไดรับทราบ

อีกครั้ง โดยผูเขาประกวดท่ีผานการคดเลือกจะไดรับเชิญใหนําเสนอผลงานดวยตนเอง ทีมละไมเกิน 10 นาที/

โรงเรียน โดยทุกทีมท่ีเขารวมประกวดตองเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ขอมูล นําเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) 

ในวันประกวด  

 

ข้ันตอนการรับสมัคร  

1. ทีมท่ีสมัครตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร DOW-CST Award 2020 ใหครบถวน โดยผูสนใจสามารถ

ดาวนโหลดไดจากเว็ปไซตสมาคมเคมีแหงประเทศไทย https://chemsocthai.org  

2. ทีมท่ีสมัครตองสงคลิปวีดีโอโชวการทดลอง ความยาวไมเกิน 5 นาที (ขนาดไมเกิน 1.5 Gb) มาท่ีคุณรุง

นภา เกาะแกว ทางอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com 

3. ทีมท่ีสมัครตองกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล Microsoft 

Word) ใหครบถวนตามท่ีคณะกรรมการไดระบุไว 

 

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวยหนวยงานตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ 

2. ผูเชี่ยวชาญจาก องคการพิพิธภัณทวิทยาศาสตรแหงชาติ 

3. ผูเชี่ยวชาญจาก กลุมบริษัท ดาว  ประเทศไทย 

4. ผูเชี่ยวชาญจาก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

6. ผูชนะเลิศรางวัล Dow-CST Award ในปท่ีผานมา 

 

 

 

กรุณาจัดสงเอกสารท้ังหมด ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2564  ท้ังนี้สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จะถือวันท่ีปรากฏ

ในอีเมลเปนสําคัญ 

https://chemsocthai.org/
mailto:cstawards.chemsocthai@gmail.com

