หลักสูตรอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
“ปฏิ บตั ิ การเคมีแบบย่อส่วนสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา”
และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที 8
โดย

สานักวิ ชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ร่วมกับ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้ องนางเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ยราชนารี
ภาควิ ชาเคมี คณะวิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
องค์การพิ พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และ กลุ่มบริ ษทั ดาว ประเทศไทย
-------------------------------------------------1. คาอธิ บายหลักสูตรโดยสังเขป
หลักสูตร “ปฏิ บตั ิ การเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ระดับมัธยมศึกษา” เป็ น
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมัธยมศึกษา มีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละเกิดความเข้าใจหลักการและทฤษฎี
ของวิชาวิทยาศาสตร์ได้ลกึ ซึ้งยิง่ ขึน้ ผ่านการได้ฝึกการทาปฏิบตั กิ ารเคมีดว้ ยตัวนักเรียนเอง ภายใต้การแนะนาและ
ควบคุมของครูวทิ ยาศาสตร์ แบบปลอดภัย ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ปฏิบ ัติการเคมีแ บบย่ อส่วน เป็ น การศึกษาแบบบูร ณาการ ที่ทาให้นั กเรีย นสามารถประยุ กต์เ นื้ อหาวิชา
วิทยาศาสตร์เคมี ที่เชื่อมโยงและสามารถต่อยอดกับหลักการสะเต็ม ศึกษา โดยเน้ นหลักการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทดลองวิทยาศาตร์ การตัง้ สมมุตฐิ านด้วยตนเอง การสังเกตุ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ รามทัง้
การคานวณ เพื่อสรุปผลทีไ่ ด้จากการทดลอง ทีส่ ามารถทาปฏิบตั กิ ารเสร็จ ได้อย่างรวดเร็ว ในคาบเรียนปกติควบคู่
กับการฟั งบรรยายในห้องเรียนได้
นอกจากนี้ การเรียนการสอนปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่วน ยังสอดคล้ องกับการยกระดับของครูผู้สอนให้เป็ น
“ผูอ้ านวยการการเรียนรู”้ ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ดังนัน้ การนา
ปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วนไปประยุกต์ใช้ ครูผสู้ อนจึงจาเป็ นทีต่ ้องมีความเข้าใจถึงองค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจ
ในการเลือกและใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ปสู่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพต่อไป
หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรออนไลน์ ระยะเวลา 2 วัน ทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้ หลักการ ทักษะ และความเข้าใจให้กบั
ครู วิท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรีย นที่ส ัง กัด สพฐ. ให้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ แ ละต่ อ ยอดส าหรับ การเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร์เคมีในระดับมัธยมศึกษาในชัน้ เรียนของตนเองต่อไปได้ทนั ที โดยครูผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนา
อุปกรณ์ทงั ้ หมดที่ใช้ในการอบรมกลับไปยังโรงเรียนเพื่อใช้สอนให้กบั นักเรียนทาการทดลองได้อกี ไม่น้อยกว่า 30
ครัง้

2. หลักการและที่มาของหลักสูตร
ปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน หรือ Small-Scale Chemistry Laboratory เป็ นแนวคิดใหม่ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาขึน้
และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้มีการนาไปใช้กบั โรงเรียนและมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เม็กซิโก ญี่ป่ ุน จีน เป็ นต้น สาหรับประเทศไทย ได้
เริ่ม ศึก ษาวิจ ัย เป็ น ครัง้ แรก โดยมีศ าสตราจารย์ ดร.ศุ ภ วรรณ ตัน ตยานนท์ ภาควิช าเคมี คณะวิท ยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นหัวหน้าคณะวิจยั ภายใต้การสนับสนุนของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2543 - 2547 ด้ว ยความร่ ว มมือ ของ อาจารย์ภ าควิช าเคมี จาก 7 มหาวิท ยาลัย ได้แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒิ หลังจากนัน้ ยังคงมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในประเทศไทย ตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงระด้บ
มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปลีย่ นการทดลองเคมีทวไปหลาย
ั่
การทดลองสาหรับนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 1 เป็ นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548
กลุ่ ม บริษัท ดาว ประเทศไทย เป็ น องค์กรภาคธุ ร กิจ แห่งแรกที่เ ล็งเห็น จุ ด เด่ น ของแนวคิด ของการน า
ปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วนไปประยุกต์ใช้กบั โรงเรียนต่าง ๆ ทีม่ กี ารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เคมีในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อลดข้อจากัดในเรื่องห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การทดลอง สารเคมี ซึ่ง ต้องมีการลงทุนสร้างห้องปฏิบตั ิการและ
ค่าใช้จ่ายในการทาการทดลองสูง และครูผสู้ อนยังต้องใช้เวลานานในการเตรียมการทดลอง และการจัดการสารเคมี
หลังจากการทดลองเสร็จ รวมทัง้ มีความกังวลในเรื่องความเสีย่ งต่อ อันตรายจากสารเคมีทอ่ี าจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
ตลอดเวลา ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญ ทีท่ าให้ครูไม่สามารถสอนการทดลองได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรียนขนาดกลาง
ขนาดเล็ก และโรงเรียนทีอ่ ยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ในทางกลับกัน หากครูสอนการทดลองโดยนักเรียนสามารถทาการ
ทดลองด้วยตนเองได้ จะทาให้สามารถช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพจากการสังเกตและการทดลองเชิงประจักษ์ท่ไี ด้ทดลองด้วยตนเอง ทาให้เข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็ นการฝึ กทักษะการสังเกต การจดบันทึก การทางานตามขั ้นตอน และการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีเพื่อค้นหาคาตอบและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ศาสตร์สาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์มากมายทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ของมนุ ษย์และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไปในอนาคต
กลุ่มบริษทั ดาว ประทศไทย จึงทาความร่วมมือกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อนาหลักสูตรปฏิบตั กิ าร
เคมีแบบย่อส่วน ไปถ่ายทอดให้กบั โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดระยอง ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงงานของกลุ่ม
บริษทั ดาว ประเทศไทย ในลักษณะของโครงการช่วยเหลือการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตัง้ แต่ปี 2556 มาจนถึงปั จจุบนั เรียกว่า โครงการห้องเรียนเคมีดาว โดยได้ออกแบบโครงการ
เป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ
1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร: ปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วนสาหรับครูมธั ยมศึกษา
2. การติดตามและประเมินผลการสอนปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน

3. การประกวดการทดลองทีอ่ อกแบบบนพืน้ ฐานของปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วนและความปลอดภัยทางเคมี
4. การฝึกอบรมและการสร้างเครือข่ายของครูปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน
ปั จจุบนั ได้ขยายโครงการไปยังโรงเรียนทัวประเทศ
่
และล่าสุด ในช่ วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ประสบ
ความสาเร็จในการอบรมหลักสูตรนี้ให้กบั ครูจานวน 200 คนทัวประเทศผ่
่
านระบบออนไลน์ มีครูทผ่ี ่านการอบรมแล้ว
จานวนมากกว่า 3,000 คน และมีนักเรียนที่ได้ประโยชน์ จากโครงการแล้ว จานวนมากกว่า 150,000 คน โดยมี
องค์การพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุ น บางส่วนของ
โครงการด้วย
พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ และครูสอนวิชาเคมี ทีส่ นใจเรียนรูห้ ลักสูตรการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และเคมีดว้ ยเทคนิคปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
3. คาสาคัญ (Keyword) ที่เป็ นคาแทนหลักสูตร
ปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน, เทคนิคปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน, ปฏิบตั กิ ารเคมีทท่ี าได้ในห้องเรียน, ปฏิบตั กิ ารเคมี
ทีป่ ลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม, ปฏิบตั กิ ารเคมีตน้ ทุนต่า, ปฏิบตั กิ ารเคมีระดับมัธยมศึกษา, เคมีกรีน
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านความรู้ (Knowledge)
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กีย่ วกับทีม่ า ความสาคัญ และหลักการของปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูใ้ นการบริหารจัดการการเรียนการสอนปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วนทีท่ าในห้องเรียน
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารถ่ายทอดองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการทาปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วนให้กบั
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรมการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์
ด้านทักษะปฏิบตั ิ (Skill)
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสร้างทักษะในการทาการทดลองด้วยเทคนิคปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดทักษะในการประยุกต์และต่อยอดแนวคิดในการออกแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน หรือ
ประยุกต์กบั การทดลองวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น โดยใช้หลักการปฏิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดทักษะในการทาโครงการทางวิทยาศาสตร์ทค่ี านึงถึงเรื่องความปลอดภั ย และลดปริมาณ
ของเสียจากการทดลองและสอดแทรกเรื่องของการรักษาสิง่ แวดล้อมพร้อมกันไปด้วย
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดทักษะการคิด การแบ่งปั นความคิด การนาวัสดุในท้องถิน่ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน
เพื่อการสร้างสรรค์การทดลองแบบย่อส่วนที่สามารถในไปประยุกต์ใช้จริงและตอบสนองปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน รวมทัง้ สามารถใช้วสั ดุและสิง่ ของในชีวติ ประจาวันและในท้องถิน่ มาเป็ นวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ทดลอง

• เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีใจเปิ ดกว้างและยืดหยุ่นในการใช้เทคนิคทางเลือกเพื่อสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ในการเรียน
การสอน นอกเหนือไปจากเทคนิคการทดลองวิทยาศาสตร์แบบดัง้ เดิม
ด้านคุณลักษณะความเป็ นครู (Attribute)
• เพื่อให้ผู้เ ข้า อบรมสร้า งบุ ค ลิก ภาพเป็ น บุ คคลแห่ง การเรีย นรู้ พร้อ มที่จ ะพัฒ นาตนเองเพื่อ น าความรู้แ ละ
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปพัฒนาและถ่ายทอดไปสูน่ ักเรียน
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเป็ นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ให้เป็ นแบบอย่างของนักเรียน
• เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสร้างมีวนิ ัยและรักษาวินัยในการเข้ารับการอบรมอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ของหลักสูตร
5. ตัวชี้วดั และความสาเร็จของการเรียนรู้ของครู
มีการทดสอบก่อนและหลังเข้ารับการอบรม (โดยมีครูทาการสอบได้ไม่น้อยกว่า 80% ) และการประเมินการ
สอนในโรงเรียน (โดยมีครูสามารถสอนได้ไม่น้อยกว่า 60%)
6. หัวข้อสาระการอบรม

• แนะนาปฎิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน ลักษณะของการทดลอง ปั ญหาทีท่ าให้ครูไม่สามารถสอนการ
ทดลองแบบนักเรียนได้ทาการทดลองเอง
• หลักการด้านความปลอดภัยทางเคมี การทดลองวิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และการ
กาจัดของเสียจากการทดลอง
• เทคนิคปฎิบตั กิ ารเคมีแบบย่อส่วน และหลักการใช้อุปกรณ์ในชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
• การเลือกและจัดหาอุปกรณ์ในชีวติ ประจาวันและในท้องถิน่ ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วน ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เข้ากับสภาพแวดล้อ ม
ประเด็นศึกษาของโรงเรียนและผูเ้ รียน
• การนาเสนอการทาการทดลองเคมีแบบย่อส่วนจานวน 8 การทดลอง ทีส่ อดคล้องกับสาระการ
เรีย นรู้ วิช าวิท ยาศาสตร์ ส าหรับ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และวิช าเคมี ส าหรับ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
• การฝึกปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้าอบรมในการทาการทดลองจานวน 8 การทดลอง
• การอภิปราย และการประเมินผลการเรียนรู้
• การนาเสนอกิจกรรมต่อเนื่องทีน่ าไปสู่รางวัลระดับชาติ DOW-CST Award ของสมาคมเคมีแห่ง
ประเทศไทยฯ

7. รูปแบบการจัดกิ จกรรม
กิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการทีป่ ระยุกต์ในรูปกิจกรรมบูรณาการ โดยผ่านการ
เรียนรูก้ ารใช้วสั ดุและสารเคมีต่างๆ ของการทดลองเคมี 8 เรื่องตามหลักการทดลองเคมีแบบย่อส่วน ควบคู่ไปกับ
การบรรยายตามหลักทฤษฎีวทิ ยาศาสตร์และทฤษฎีทางวิชาเคมีท่สี อดคล้องกับการทดลอง เพื่อทาให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจทัง้ เชิงทฤษฎีท่ถี ูกต้องและจะได้ทาการทดลองด้วยตนเองทัง้ 8 การทดลอง โดยมีผู้ช่วยวิทยากรคอยดูแล
สังเกตและให้คาแนะนาเทคนิคปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่วน (อาจมีผเู้ ข้าอบรมมากกว่า 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน แต่ละ
โรงเรียนจะได้รบั วัสดุและสารเคมีของการทดลอง 8 เรื่อง 1 ชุด) เพื่อทาให้เกิดการประยุกต์ใช้วสั ดุรอบตัว ทีห่ าง่าย
ในชุมชนด้วยตนเองได้ในโอกาสต่อไป
8. วันที่ เวลา สถานที่จดั อบรม
จัดอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารแบบออนไลน์ในวันเสาร์ท่ี 24 และวันอาทิตย์ท่ี 25เมษายน 2564
โดยจะซ้อมใช้ zoom application 2 ครัง้ ก่อนวันอบรม คือ
ครัง้ แรกเป็ นการแยกกลุ่มของผูเ้ ข้าอบรม ซ้อมการใช้ zoom application กับผูช้ ่วยวิทยากร
ครัง้ ทีส่ องเป็ นการซ้อมรวมของผูเ้ ข้าอบรม วิทยากร และผูช้ ่วยวิทยากร ทัง้ หมด เสมือนวันอบรมจริง
9. ตารางการจัดกิ จกรรมในวันอบรม
กิจกรรมทัง้ หมด 14 ชั ่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การสธิตการทดลอง การฝึ กปฏิบตั ิ
โดยแล่งกลุ่มย่อย การอภิปรายและถามตอบ ดังนี้
วันที่
24 เมษายน

กิจกรรม
8.30 – 12.30 น.

1) เปิ ดการอบรม
2) เ นื้ อ ห า ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ งกา ร
ปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่วน (SmallScale Chemistry Laboratory)
3) ห ลั ก ก า ร เ ค มี แ บ บ ย่ อส่ ว น แ ล ะ
วิธกี ารใช้ชุดอุปกรณ์ต่างๆ
4) วิธกี ารใช้อุปกรณ์และเทคนิคการทา
การทดลองทีใ่ ช้สารปริมาณน้อย
5) ชี้แ จงข้อ ควรระวัง และการจัด การ
เพื่อความปลอดภัย

13.30 – 16.30 น.
1) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง การแพร่ของก๊าซ
2) ฝึ กปฏิ บตั ิ การทดลอง เรื่อง การแพร่ของก๊าซ
3) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง ฝนกรด
4) ฝึ กปฏิ บตั ิ การทดลอง เรื่อง ฝนกรด
5) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง โครมาโทกราฟี
6) ฝึ กปฏิ บตั ิ การทดลอง เรื่อง โครมาโทกราฟี
7) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง การระเบิดไฮโดรเจน

25 เมษายน

1) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง สมบัติของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2) ฝึ กปฏิ บตั ิ การทดลอง เรื่อง สมบัติ
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง การไทเทรต
กรด-เบส
4) ฝึ กปฏิ บัติ ก ารทดลอง เรื่ อ ง การ
ไทเทรตกรด-เบส
5) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง พีเอชอินดิ
เคเตอร์
6) ฝึ กปฏิ บตั ิ การทดลอง เรื่อง พีเ อช
อินดิเคเตอร์
7) สาธิ ตก า ร ท ด ล อ ง เ รื่ อ ง น้ า พุ
แอมโมเนีย

1) สาธิ ตการทดลอง เรื่องการแยกน้าด้วยไฟฟ้ า
2) ฝึ กปฏิ บตั ิ การทดลอง เรื่อง การแยกน้ าด้วย
ไฟฟ้ า
3) สาธิ ตการทดลอง เรื่อง การพาความร้อนของ
ของเหลว
4) ฝึ กปฏิ บตั ิ การทดลอง เรื่อง การพาความร้อน
ของของเหลว
5) อภิปรายถึงความรูท้ ไ่ี ด้รบั และความคาดหวัง
ในการนาไปเป็ นสือ่ การสอน

6) การน าเสนอกิจ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่น าไปสู่
รางวัลระดับชาติ DOW-CST Award ของ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
7) สรุปการอบรม

10. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ครูได้มคี วามรู้ ประสบการณ์และทักษะทีจ่ าเป็ นในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคปฏิบตั ิการ
เคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทีไ่ ด้เรียนรู้ใน
การเรียนการสอนได้
2) ครูได้ตัว อย่ า งรูป แบบการทดลองวิทยาศาสตร์และเคมีท่ีได้น าเทคนิ คปฏิบ ัติการเคมี แ บบย่อส่วน
(Small-Scale Chemistry Laboratory) มาประยุกต์ใช้ทซึ่งปลอดภัยต่อผู้เรียนรูแ้ ละใช้สารเคมีปริมาณ
น้อย และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อเป็ นตัวอย่างให้มกี ารเรียนการสอนในบรรยากาศที่ผเู้ รียนได้ตงั ้
สมมุตฐิ านการเรียนรูแ้ ละได้ทดลองเพื่อหาคาตอบของสมมุตฐิ านนั น้ ได้ดว้ ยตนเองในแบบการเรียนเชิง
รุก (Active Learning) ที่ไม่จบเฉพาะแต่ในบทเรียน แต่สามารถต่อยอดความคิด ไปยังวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ ด้วยการทดลองซึ่งให้ผลลัพธ์ทร่ี วดเร็วและปราศจากอุปสรรคในเรื่องการเตรียมอุปกรณ์
การทดลองวิทยาศาสตร์ดงั เช่นการทดลองแบบดัง้ เดิม
3) ครูผู้ร่วมโครงการทัง้ หมดได้แนวคิด การแบ่งปั น ร่วมมือ ต่อยอด ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน เพื่อให้เ ห็น
รูปแบบการสร้างงานนวัตกรรมได้ในอนาคต และพัฒนาองค์ความรูข้ องตนเพื่อปรับการเรียนการสอน
ให้เป็ น “ผูอ้ านวยการการเรียนรู”้ ได้
4) ครูสามารถสร้างสรรค์กิจ กรรมที่นาไปประยุ กต์ต่อสาหรับนั กเรียน ให้สามารถนาวัตถุท้องถิ่น และ
อุปกรณ์ในชีวติ ประจาวันมาประยุกต์ใช้ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาความท้าทายในท้องถิน่ ได้โดยใช้หลัก
คิดแบบวิทยาศาสตร์ มีการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริเริม่ และพร้อมทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ในสังคมได้

5) เสริมบรรยากาศให้ให้นักเรียนเกิดความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ มีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้จากการทดลองด้วยตนเอง
6) ช่วยให้การทดลองทางเคมีเป็ นเรื่องทีเ่ ข้าถึงง่ายขึน้ รวมทัง้ มีความปลอดภัย และสามารถนาวัสดุขนาด
เล็กทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวันมาดัดแปลงเพื่อใช้ในและการทดลองวิทยาศาสตร์ได้
7) ช่วยกระตุ้นให้ครูเกิดการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การจัดกิจกรรมทีล่ งมือ
ทา ได้คดิ แก้ปัญหา โดยเป็ นต้นแบบในการเรียนการสอนให้กบั โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ
11. การสมัครอบรม
• กรอกใบสมัครครบถ้วนและส่งอีเมล์มายัง doingsciences@outlook.co.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม
2564
• ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการชี้แจงการอบรมในวันศุกร์ท่ี 2 เมษายน 2564 ผ่าน
ระบบZoom application ถือเป็ นการยืนยันผูเ้ ข้ารับการอบรมต่อไป
• โครงการแจ้งดาเนินการจัดส่งชุดการทดลองให้ผเู้ ข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 1 เซท(จานวน 8 การ
ทดลอง)
-------------------------------------------------------------

