
                                                     
 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์รางวลั DOW-CST ประจ าปี พ.ศ. 2563 
โครงการห้องเรียนเคมีดาว 

 

กลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย มคีวามมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิทกัษะความรู้ด้านการเรยีนวทิยาศาตร์แก่
เยาวชน บรษิทัฯ จงึไดร้่วมมอืกบัสมาคมเคมแีห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภ์ของศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็
พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ีจดั
โครงการ “หอ้งเรยีนเคมดีาว” ขึน้ เพื่อส่งเสรมิการเรยีนการสอนวชิาเคมใีหม้กีารใชอุ้ปกรณ์การทดลองแบบ
ย่อส่วนที่ปลอดภยั ใช้ปรมิาณสารเคมน้ีอย ใช้เวลาในการทดลองสัน้ลง ลดภาระการขจดัของเสยีจากการ
ทดลอง อกีทัง้ผูเ้รยีนทุกคนสามารถท าการทดลองได้จรงิไม่ใช่เพยีงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผูส้อนเท่านัน้ 
ซึง่โครงการ “หอ้งเรยีนเคมดีาว” นี้ เน้นพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะการทดลองเคม ีเพือ่
เพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  
(Small-Scale Chemistry Laboratory) อนัเป็นวธิีการเรยีนรู้การทดลองเคมทีี่มปีระสทิธิภาพและความปลอดภัยสูง 
ดว้ยเทคนิคทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากยเูนสโก  และทีผ่่านมาไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางในระดบันานาชาต ิ
โดยไดม้กีารน าไปใชก้บัโรงเรยีนในต่างประเทศ  อาท ิองักฤษ เยอรมนี ออสเตรยี เมก็ซโิก ฟิลปิปินส ์ญี่ปุ่ น 
จนี พม่า กมัพูชา อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม ซึ่งโครงการนี้ถอืเป็นครัง้แรกทีภ่าคเอกชนไดน้ าเอาหลกัสูตรน้ี 
มาใชใ้นระบบการศกึษาของไทยอย่างเป็นรปูธรรม 

 

การประกวดการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ์ 

 ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่โครงการ "ห้องเรียนเคมีดาว" ได้ด าเนินมาตลอด 8 ปี โดยได้ให้ความรู้
หลกัการทางวทิยาสาสตร์โดยผ่านการทดลองวทิยาศาสตร์และเคมแีบบย่อส่วนอาจารย์วทิยาศาสตร์ไป
มากกว่า 3,000 คน จาก โรงเรยีนกว่า 1,000 โรงเรยีนจากทัว่ประเทศ และได้น าอุปกรณ์ทดลองเคมแีบบ
ย่อส่วนมาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอน จนไดร้เิริม่การจดัประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ส าหรบัผลการ
แข่งขนัการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ส าหรบัครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา เพื่อเป็นการส่งเสรมิความคดิ
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะกับบทเรียนในโรงเรียนขึ้น ซึ่งการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตรใ์นโครงการหอ้งเรยีนเคมดีาว ไดแ้บ่งประเภทการประกวดดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 

ประเภทการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรใ์นโครงการห้องเรียนเคมีดาว 

1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

• รางวลัยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวลั พร้อมเงนิรางวลั 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ี
กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี (รบัพระราชทานในงานประชุมวชิาการ Pure and 
Applied Chemistry Conference 2021-2022) 

• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1  จ านวน 1 รางวลั เงนิรางวลั 20,000 บาท 
• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2  จ านวน 1 รางวลั เงนิรางวลั 10,000 บาท 
 

*โรงเรียนทีผ่่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและ
ประกาศนียบตัรส าหรบัครูและนักเรยีนผูเ้ขา้ร่วมประกวดทุกคน รวมถงึสทิธิใ์นการเขา้ร่วมเป็น
ครตูน้แบบโครงการหอ้งเรยีนเคมดีาว* 

2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

• รางวลัยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวลั พร้อมเงนิรางวลั 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ี
กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี (รบัพระราชทานในงานประชุมวชิาการ Pure and 
Applied Chemistry Conference 2021-2022) 

• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที1่  จ านวน 1 รางวลั เงนิรางวลั 20,000 บาท 
• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที2่  จ านวน 1 รางวลั เงนิรางวลั 10,000 บาท 

 
*โรงเรียนทีผ่่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและ

ประกาศนียบตัรส าหรบัครูและนักเรยีนผูเ้ขา้ร่วมประกวดทุกคน รวมถงึสทิธิใ์นการเขา้ร่วมเป็น
ครตูน้แบบโครงการหอ้งเรยีนเคมดีาว* 

 
***มลูค่ารางวลัรวมทัง้สิน้กว่า 200,000 บาท*** 

 

หมายเหต ุ การตดัสนิสุดทา้ยของคณะกรรมการพจิารณารางวลัถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

 

 



                                                     
 

รายละเอียดการประกวด 
1. การออกแบบการทดลองใช้หลกัการปฏิบตัิการเคมแีบบย่อส่วน  (small scale) ไปประยุกต์การ

ออกแบบการทดลองหวัขอ้เรื่องใหม่ทีน่อกเหนือจากการทดลองทีโ่ครงการไดฝึ้กอบรมไปแลว้ โดย
มเีนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัการทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีปลอดภยัและยัง่ยืน ในแง่มุมใดก็ได้ และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนรดบัมธัยมศกึษาไดจ้รงิ 

2. ออกแบบการทดลองโดยครูที่ปรกึษาโครงงาน 1 คน และนักเรยีน ไม่เกนิ 3 คน  โดยส่งผลงาน
ประกวดในนามของโรงเรยีนตน้สงักดั  

3. ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการทดลองใหค้รบถว้นตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และน าส่งพรอ้มกบัวดีโีอ
น าเสนอผลงาน 

4. น าเสนอผลงานด้วยคลิปวดีิโอที่สามารถบอกถึงวตัถุประสงค์ ขัน้ตอนการทดลอง ผลของการ
ทดลอง ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัธมีการประกวดในเรื่องการทดลองวิทยาศาสตรท่ี์ปลอดภยัและ
ยัง่ยืน โดยมคีวามยาวของวดีโีอไม่เกนิ 5 นาท ีใหค้ณะกรรมการเขา้ใจในผลงานทีส่่งเขา้ประกวด 
โดยคณะกรรมการจะใชค้ลปิวดีโีอเป็นหลกัในการการพจิารณาตดัสนิการประกวดในรอบแรก 

5. ผูผ้่านการประกวดในรอบแรกจะตอ้งสง่บทคดัย่อของโครงงานตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดใหค้รบถ้วน 
เพื่อที่ทางโครงการฯ จะน าไปจดัพมิพ์เผยแพร่เป็นโปสเตอร์ประกอบการประกวดในรอบตัดสนิ
ต่อไป 

6. ส าหรบัผู้ที่ผ่านการประกวดในรอบแรกและได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าประกวดในรอบตดัสนิ ต้อง
น าเสนอผลงานดว้ยตนเองพรอ้มชุดการทดลอง พรอ้มดว้ยนกัเรยีนและครทูีป่รกึษาโครงงาน  

 
เกณฑใ์นการตดัสินรางวลั (100 คะแนน)  
1. ชุดการทดลองต้องเป็นการทดลองเคมแีบบย่อสว่นทีป่ระยุกต์ใหอ้ยู่ในเนื้อหาวชิาและใชไ้ดจ้รงิและ

สอดคลอ้งกบัธมีการประกวดในหวัขอ้เรื่องการทดลองวิทยาศาสตรท่ี์ปลอดภยัและยัง่ยืน 
2. ชุดการทดลองสามารถอธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับธีมการประกวดในหวัข้อเรื่องการทดลอง

วิทยาศาสตร์ท่ีปลอดภยัและยัง่ยืน ซึ่งมีกระบวนการทดลองชดัเจน และสามารถใช้ท าการ
ทดลองไดจ้รงิ 

3. ตอ้งแสดงใหก้รรมการเหน็ไดถ้งึการร่วมกนัท างานระหว่างครูทีป่รกึษาและนกัเรยีนในทมี 
4. ชุดการทดลองตอ้งมคีวามถูกตอ้งทางหลกัการวทิยาศาสตรแ์ละทฤษฏใีนศาสตรต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. มรีูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ ชดัเจน กระชบั และมคีวามเชื่อมโยงเกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีน 
6. นักเรยีนต้องเป็นผู้น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ โดยอาจารยเ์ป็นทีป่รกึษาโครงการสามารถ

ช่วยให้ขอ้มูลเพิม่เตมิได้ เพื่อแสดงถงึความเขา้ใจในทฤษฎีที่ใช้และการทดลองในขัน้ตอนต่างๆ 
ของนกัเรยีนทีเ่ขา้ประกวด 

 



                                                     
 

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน  
บดันี้ – 31 มนีาคม 2564  เปิดรบัสมคัรโรงเรยีนเขา้ร่วมประกวด  
วนัที ่ เมษายน 2564  คณะกรรมการประกาศผลการคดัเลอืกรอบแรก  
เดอืนพฤษภาคม 2564 รอบชงิชนะเลศิ DOW-CST Award  

 
หมายเหตุ   * การน าเสนอโครงงานในรอบชงิชนะเลศิจะประกาศวนั เวลา และสถานทีใ่ห้ผู้เขา้ประกวดได้
รบัทราบอกีครัง้ โดยผูเ้ขา้ประกวดทีผ่่านการคดเลอืกจะไดร้บัเชญิใหน้ าเสนอผลงานดว้ยตนเอง ทมีละไม่เกนิ 
10 นาท/ีโรงเรยีน โดยทุกทมีทีเ่ขา้ร่วมประกวดต้องเตรยีมชุดโครงการ เอกสาร/ ขอ้มูล น าเสนอโดยสมาชกิ
ในทมี (นกัเรยีน) ในวนัประกวด  
 
ขัน้ตอนการรบัสมคัร  

1. ทีมที่สมคัรต้องกรอกรายละเอียดในใบสมคัร DOW-CST Award 2020 ให้ครบถ้วน โดยผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวป็ไซตส์มาคมเคมแีห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org  

2. ทมีทีส่มคัรต้องส่งคลปิวดีโีอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกนิ 5 นาท ี(ขนาดไม่เกนิ 1.5 Gb) มาที่
คุณรุ่งนภา เกาะแกว้ ทางอเีมล ์cstawards.chemsocthai@gmail.com 

3. ทมีทีส่มคัรต้องกรอกรายละเอยีดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมคัร (ไฟล์ Microsoft 
Word) ใหค้รบถว้นตามทีค่ณะกรรมการไดร้ะบุไว ้

 
คณะกรรมการตดัสิน ประกอบดว้ยหน่วยงานต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการสมาคมเคมแีห่งประเทศไทยฯ 
2. ผูเ้ชีย่วชาญจาก องคก์ารพพิธิภณัทว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ
3. ผูเ้ชีย่วชาญจาก กลุ่มบรษิทั ดาว  ประเทศไทย 
4. ผูเ้ชีย่วชาญจาก สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
5. ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก  
6. ผูช้นะเลศิรางวลั Dow-CST Award ในปีทีผ่่านมา 

 
 

 
กรุณาจดัส่งเอกสารทัง้หมด ภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2564  ทัง้นี้สมาคมเคมแีห่งประเทศไทยฯ จะถอืวนัที่
ปรากฏในอเีมลเป็นส าคญั 
 

 
  

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

