
 
หลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการ 

“ปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วนส าหรบัโรงเรียนมธัยมศึกษา” 
และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที 8 

โดย 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ร่วมกบั 
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถมัภ ์ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ 
และ กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย 
-------------------------------------------------- 

1. ค าอธิบายหลกัสูตรโดยสงัเขป  
หลกัสูตร “ปฏิบติัการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ระดบัมธัยมศึกษา” เป็น

หลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้เพื่อสนับสนุนใหน้ักเรยีนมธัยมศกึษา มโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละเกดิความเขา้ใจหลกัการและทฤษฎี
ของวชิาวทิยาศาสตร์ไดล้กึซึ้งยิง่ขึน้ผ่านการไดฝึ้กการท าปฏบิตักิารเคมดีว้ยตวันักเรยีนเอง ภายใต้การแนะน าและ
ควบคุมของครวูทิยาศาสตร ์แบบปลอดภยั ประหยดั สะดวก รวดเรว็ และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เป็นการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ท าให้นักเรียนสามารถประยุกต์เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์เคมี ที่เชื่อมโยงและสามารถต่อยอดกบัหลักการสะเต็มศึกษา โดยเน้นหลกัการจดัการด้านความ
ปลอดภยัในการทดลองวทิยาศาตร ์การตัง้สมมุตฐิานดว้ยตนเอง การสงัเกตุ การคดิวเิคราะห์และสงัเคราะห ์รามทัง้
การค านวณ เพื่อสรุปผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง ทีส่ามารถท าปฏบิตักิารเสรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็ ในคาบเรยีนปกติควบคู่
กบัการฟังบรรยายในหอ้งเรยีนได ้

นอกจากนี้ การเรยีนการสอนปฏบิตัิการเคมแีบบย่อส่วน ยงัสอดคล้องกบัการยกระดบัของครูผู้สอนให้เป็น 
“ผูอ้ านวยการการเรยีนรู”้ ทีใ่หค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ดงันัน้ การน า
ปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่นไปประยุกตใ์ช ้ครผููส้อนจงึจ าเป็นทีต่้องมคีวามเขา้ใจถงึองค์ความรู ้ตลอดจนความเขา้ใจ
ในการเลอืกและใชอุ้ปกรณ์การทดลองแบบย่อสว่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปสู่ผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมี
คุณภาพต่อไป 

หลกัสตูรนี้เป็นหลกัสตูรออนไลน์ ระยะเวลา 2 วนั ทีจ่ะถ่ายทอดความรู ้หลกัการ ทกัษะ และความเขา้ใจใหก้บั
ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่ส ังกัด สพฐ. ให้สามารถน าไปประยุกต์และต่อยอดส าหรับการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์เคมใีนระดบัมธัยมศกึษาในชัน้เรยีนของตนเองต่อไปได้ทนัท ีโดยครูผู้เขา้รบัการอบรมจะสามารถน า
อุปกรณ์ทัง้หมดที่ใช้ในการอบรมกลบัไปยงัโรงเรยีนเพื่อใช้สอนให้กบันักเรยีนท าการทดลองได้อกีไม่น้อยกว่า 30 
ครัง้  



 
 

2. หลกัการและท่ีมาของหลกัสูตร 
ปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น หรอื Small-Scale Chemistry Laboratory เป็นแนวคดิใหม่ทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้

และได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในระดบันานาชาติ โดยได้มีการน าไปใช้กบัโรงเรียนและมหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั ออสเตรเลยี เมก็ซโิก ญี่ปุ่ น จนี เป็นต้น ส าหรบัประเทศไทย ได้
เริ่มศึกษาวิจัยเป็นครัง้แรก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นหวัหน้าคณะวจิยั ภายใตก้ารสนับสนุนของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2543 - 2547 ด้วยความร่วมมือของ อาจารย์ภาควิชาเคมี จาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีและมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ิหลงัจากนัน้ยงัคงมีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนในประเทศไทย ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษา ไปจนถงึระดบ้
มหาวทิยาลยั โดยภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดเ้ปลีย่นการทดลองเคมทีัว่ไปหลาย
การทดลองส าหรบันิสติชัน้ปีที ่1 เป็นการทดลองเคมแีบบย่อสว่นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกที่เล็งเห็นจุดเด่นของแนวคิดของการน า
ปฏบิตักิารเคมแีบบย่อส่วนไปประยุกต์ใชก้บัโรงเรยีนต่าง ๆ ทีม่กีารเรยีนวชิาวทิยาศาสตรเ์คมใีนระดบัมธัยมศกึษา 
เพื่อลดขอ้จ ากดัในเรื่องห้องปฏบิตัิการ อุปกรณ์การทดลอง สารเคม ีซึ่งต้องมกีารลงทุนสร้างห้องปฏบิตัิการและ
ค่าใชจ้่ายในการท าการทดลองสงู และครูผูส้อนยงัต้องใชเ้วลานานในการเตรยีมการทดลอง และการจดัการสารเคมี
หลงัจากการทดลองเสรจ็ รวมทัง้มคีวามกงัวลในเรื่องความเสีย่งต่ออนัตรายจากสารเคมทีีอ่าจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได้
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุส าคญั ทีท่ าใหค้รูไม่สามารถสอนการทดลองได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรยีนขนาดกลาง 
ขนาดเลก็ และโรงเรยีนทีอ่ยู่ห่างไกลจากตวัเมอืง ในทางกลบักนั หากครสูอนการทดลองโดยนักเรยีนสามารถท าการ
ทดลองด้วยตนเองได้  จะท าให้สามารถช่วยพฒันาเยาวชนไทยให้มทีกัษะการคดิวเิคราะห์ แก้ไขสถานการณ์ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพจากการสงัเกตและการทดลองเชงิประจกัษ์ที่ได้ทดลองด้วยตนเอง ท าให้เขา้ใจหลกัการและ
ทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ และยงัเป็นการฝึกทกัษะการสงัเกต การจดบนัทกึ การท างานตามขั ้นตอน และการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏเีพื่อค้นหาค าตอบและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ศาสตร์สาขาอื่น ๆ  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญัของการ
คดิคน้ผลติภณัฑม์ากมายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติของมนุษยแ์ละสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศต่อไปในอนาคต  

กลุ่มบรษิทั ดาว ประทศไทย จงึท าความร่วมมอืกบั สมาคมเคมแีห่งประเทศไทย ฯ เพื่อน าหลกัสตูรปฏบิตักิาร
เคมีแบบย่อส่วน ไปถ่ายทอดให้กบัโรงเรยีนมธัยมศึกษา ในเขตจงัหวดัระยอง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงานของกลุ่ม
บรษิทั ดาว ประเทศไทย ในลกัษณะของโครงการช่วยเหลอืการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรข์องประเทศเพื่อแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ตัง้แต่ปี 2556  มาจนถงึปัจจุบนั เรยีกว่า โครงการหอ้งเรยีนเคมดีาว โดยไดอ้อกแบบโครงการ
เป็น 4 ขัน้ตอน คอื 

1. การอบรมเชงิปฏบิตักิาร: ปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่นส าหรบัครมูธัยมศกึษา 
2. การตดิตามและประเมนิผลการสอนปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น 



3. การประกวดการทดลองทีอ่อกแบบบนพืน้ฐานของปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่นและความปลอดภยัทางเคมี 
4. การฝึกอบรมและการสรา้งเครอืขา่ยของครปูฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น 

ปัจจุบนัได้ขยายโครงการไปยงัโรงเรียนทัว่ประเทศ และล่าสุด ในช่วงการระบาดของไวรสัโควิด-19 ได้ประสบ
ความส าเรจ็ในการอบรมหลกัสตูรนี้ใหก้บัครจู านวน 200 คนทัว่ประเทศผ่านระบบออนไลน์ มคีรทูีผ่่านการอบรมแลว้ 
จ านวนมากกว่า 3,000 คน และมีนักเรียนที่ได้ประโยชน์จากโครงการแล้วจ านวนมากกว่า 150,000 คน โดยมี
องค์การพพิธิภณัฑ์แห่งชาติและภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสนับสนุนบางส่วนของ
โครงการดว้ย  
 
พื้นฐานและเงื่อนไขของครท่ีูจะรบัการพฒันาตามหลกัสูตร 
ครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาในกลุ่มวทิยาศาสตร ์และครูสอนวชิาเคม ีทีส่นใจเรยีนรูห้ลกัสตูรการสอนวชิาวทิยาศาสตร์
และเคมดีว้ยเทคนิคปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น เพื่อการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนต่อไป 
 
3. ค าส าคญั (Keyword) ท่ีเป็นค าแทนหลกัสูตร 
ปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น, เทคนิคปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น, ปฏบิตักิารเคมทีีท่ าไดใ้นหอ้งเรยีน, ปฏบิตักิารเคม ี
ทีป่ลอดภยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม, ปฏบิตักิารเคมตีน้ทุนต ่า, ปฏบิตักิารเคมรีะดบัมธัยมศกึษา, เคมกีรนี 
 
4. วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
      ดา้นความรู ้(Knowledge) 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้กีย่วกบัทีม่า ความส าคญั และหลกัการของปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูใ้นการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่นทีท่ าในหอ้งเรยีน 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการท าปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่นใหก้บั

นักเรยีนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการศกึษาวชิาวทิยาศาสตร์ 
      ดา้นทกัษะปฏบิตั ิ(Skill) 

• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสรา้งทกัษะในการท าการทดลองดว้ยเทคนิคปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิทกัษะในการประยุกตแ์ละต่อยอดแนวคดิในการออกแบบการทดลองเคมแีบบย่อสว่น หรอื

ประยุกตก์บัการทดลองวทิยาศาสตรใ์นสาขาอื่น โดยใชห้ลกัการปฏบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิทกัษะในการท าโครงการทางวทิยาศาสตรท์ีค่ านึงถงึเรื่องความปลอดภัย และลดปรมิาณ

ของเสยีจากการทดลองและสอดแทรกเรื่องของการรกัษาสิง่แวดลอ้มพรอ้มกนัไปดว้ย 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิทกัษะการคดิ การแบ่งปันความคดิ การน าวสัดุในทอ้งถิน่มาใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 

เพื่อการสร้างสรรค์การทดลองแบบย่อส่วนที่สามารถในไปประยุกต์ใช้จริงและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน รวมทัง้สามารถใชว้สัดุและสิง่ของในชวีติประจ าวนัและในทอ้งถิน่มาเป็นวสัดุอุปกรณ์และเครื่องมอืในการ
ทดลอง 



• เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันามใีจเปิดกวา้งและยดืหยุ่นในการใช้เทคนิคทางเลอืกเพื่อสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ในการเรยีน
การสอน นอกเหนือไปจากเทคนิคการทดลองวทิยาศาสตรแ์บบดัง้เดมิ 

     ดา้นคุณลกัษณะความเป็นคร ู(Attribute) 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างบุคลิกภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปพฒันาและถ่ายทอดไปสูน่ักเรยีน 

• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเป็นตวัอย่างในการใชเ้ทคโนโลยอีย่างสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นแบบอย่างของนักเรยีน 
• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสรา้งมวีนิัยและรกัษาวนิัยในการเขา้รบัการอบรมอย่างครบถ้วนเพื่อใหผ่้านเกณฑก์ารพฒันา

ของหลกัสตูร 
 

5. ตวัช้ีวดัและความส าเรจ็ของการเรียนรู้ของคร ู
 
มกีารทดสอบก่อนและหลงัเขา้รบัการอบรม (โดยมคีรูท าการสอบได้ไม่น้อยกว่า 80% ) และการประเมนิการ
สอนในโรงเรยีน (โดยมคีรสูามารถสอนไดไ้ม่น้อยกว่า 60%)  
 

6. หวัข้อสาระการอบรม 

• แนะน าปฎบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น ลกัษณะของการทดลอง ปัญหาทีท่ าใหค้รไูม่สามารถสอนการ
ทดลองแบบนกัเรยีนไดท้ าการทดลองเอง  

• หลกัการดา้นความปลอดภยัทางเคม ีการทดลองวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และการ
ก าจดัของเสยีจากการทดลอง 

• เทคนิคปฎบิตักิารเคมแีบบย่อสว่น และหลกัการใชอุ้ปกรณ์ในชุดการทดลองเคมแีบบย่อสว่น  
• การเลอืกและจดัหาอุปกรณ์ในชวีติประจ าวนัและในท้องถิน่ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดลอง

เคมแีบบย่อส่วน ให้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เข้ากบัสภาพแวดล้อม 
ประเดน็ศกึษาของโรงเรยีนและผูเ้รยีน 

• การน าเสนอการท าการทดลองเคมแีบบย่อส่วนจ านวน 8 การทดลอง ทีส่อดคลอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาเคมี ส าหรับระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย  

• การฝึกปฏบิตัขิองผูเ้ขา้อบรมในการท าการทดลองจ านวน 8 การทดลอง 
• การอภปิราย และการประเมนิผลการเรยีนรู ้
• การน าเสนอกจิกรรมต่อเนื่องทีน่ าไปสู่รางวลัระดบัชาต ิDOW-CST Award ของสมาคมเคมแีห่ง

ประเทศไทยฯ 
 



7. รปูแบบการจดักิจกรรม 
กจิกรรมในการอบรม ประกอบดว้ยกจิกรรมทางวชิาการทีป่ระยุกต์ในรูปกจิกรรมบูรณาการ โดยผ่านการ

เรยีนรูก้ารใช้วสัดุและสารเคมตี่างๆ ของการทดลองเคม ี8 เรื่องตามหลกัการทดลองเคมแีบบย่อส่วน ควบคู่ไปกบั
การบรรยายตามหลกัทฤษฎีวทิยาศาสตร์และทฤษฎีทางวชิาเคมทีี่สอดคลอ้งกบัการทดลอง เพื่อท าให้ผู้เขา้อบรม
เขา้ใจทัง้เชงิทฤษฎีที่ถูกต้องและจะได้ท าการทดลองด้วยตนเองทัง้ 8 การทดลอง โดยมผีู้ช่วยวทิยากรคอยดูแล 
สงัเกตและใหค้ าแนะน าเทคนิคปฏบิตัิการเคมแีบบย่อส่วน (อาจมผีูเ้ขา้อบรมมากกว่า 1 คน ต่อ 1 โรงเรยีน แต่ละ
โรงเรยีนจะไดร้บัวสัดุและสารเคมขีองการทดลอง 8 เรื่อง 1 ชุด)  เพื่อท าใหเ้กดิการประยุกต์ใชว้สัดุรอบตวัทีห่างา่ย
ในชุมชนดว้ยตนเองไดใ้นโอกาสต่อไป 
 
8. วนัท่ี เวลา สถานท่ีจดัอบรม  

จดัอบรมเชงิปฎบิตักิารแบบออนไลน์ในวนัเสารท์ี ่24 และวนัอาทติยท์ี ่25เมษายน 2564  
โดยจะซอ้มใช ้zoom application 2 ครัง้ก่อนวนัอบรม คอื 
ครัง้แรกเป็นการแยกกลุ่มของผูเ้ขา้อบรม ซอ้มการใช ้zoom application กบัผูช้่วยวทิยากร 
ครัง้ทีส่องเป็นการซอ้มรวมของผูเ้ขา้อบรม วทิยากร และผูช้่วยวทิยากร ทัง้หมด เสมอืนวนัอบรมจรงิ 

 
9. ตารางการจดักิจกรรมในวนัอบรม 

กจิกรรมทัง้หมด 14 ชัว่โมง เนื้อหาประกอบดว้ย การบรรยายทางวชิาการ การสธติการทดลอง การฝึกปฏบิตัิ
โดยแล่งกลุ่มย่อย การอภปิรายและถามตอบ ดงันี้ 

 
วนัที ่ กจิกรรม 

8.30 – 12.30 น. 13.30 – 16.30 น. 
 24 เมษายน 1) เปิดการอบรม  

2) เ นื้ อ ห า  ค ว าม เ ป็ นม าขอ งกา ร
ปฏบิตัิการเคมแีบบย่อส่วน (Small-
Scale Chemistry Laboratory) 

3) หลักก า ร เ คมีแบบย่ อส่ วนแล ะ
วธิกีารใชชุ้ดอุปกรณ์ต่างๆ 

4) วธิกีารใชอุ้ปกรณ์และเทคนิคการท า
การทดลองทีใ่ชส้ารปรมิาณน้อย 

5) ชี้แจงข้อควรระวังและการจัดการ
เพื่อความปลอดภยั 

1) สาธิตการทดลอง เรื่อง การแพร่ของก๊าซ  
2) ฝึกปฏิบติัการทดลอง เรื่อง การแพร่ของก๊าซ 
3) สาธิตการทดลอง เรื่อง ฝนกรด 
4) ฝึกปฏิบติัการทดลอง เรื่อง ฝนกรด 
5) สาธิตการทดลอง เรื่อง โครมาโทกราฟี 
6) ฝึกปฏิบติัการทดลอง เรื่อง โครมาโทกราฟี 
7) สาธิตการทดลอง เรื่อง การระเบดิไฮโดรเจน 
 



 25 เมษายน 1) สาธิตการทดลอง เรื่อง สมบตัิของ
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

2) ฝึกปฏิบติัการทดลอง เรื่อง สมบตัิ
ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

3) สาธิตการทดลอง เรื่อง การไทเทรต
กรด-เบส 

4) ฝึกปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การ
ไทเทรตกรด-เบส 

5) สาธิตการทดลอง เรื่อง พเีอชอินดิ
เคเตอร ์

6) ฝึกปฏิบติัการทดลอง เรื่อง พีเอช
อนิดเิคเตอร ์ 

7) สาธิตกา รทดลอง  เ รื่ อ ง  น ้ า พุ
แอมโมเนีย  

1) สาธิตการทดลอง เรื่องการแยกน ้าดว้ยไฟฟ้า  
2) ฝึกปฏิบติัการทดลอง เรื่อง การแยกน ้าดว้ย

ไฟฟ้า 
3) สาธิตการทดลอง เรื่อง การพาความรอ้นของ

ของเหลว 
4) ฝึกปฏิบติัการทดลอง เรื่อง การพาความรอ้น

ของของเหลว 
5) อภปิรายถงึความรูท้ีไ่ดร้บัและความคาดหวงั

ในการน าไปเป็นสือ่การสอน  
6) การน าเสนอกิจกรรมต่อเนื่องที่น าไปสู่

รางวลัระดบัชาต ิDOW-CST Award ของ
สมาคมเคมแีห่งประเทศไทยฯ 

7) สรุปการอบรม 

 
10. ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะได้รบั  

1) ครูไดม้คีวามรู ้ประสบการณ์และทกัษะทีจ่ าเป็นในการสอนวชิาวทิยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคปฏบิตัิการ
เคมแีบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) และสามารถประยุกต์ใชเ้ทคนิคทีไ่ด้เรยีนรู้ใน
การเรยีนการสอนได ้

2) ครูได้ตัวอย่างรูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์และเคมีที่ได้น าเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 
(Small-Scale Chemistry Laboratory) มาประยุกต์ใชท้ซึ่งปลอดภยัต่อผู้เรยีนรูแ้ละใชส้ารเคมปีริมาณ
น้อย และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นตวัอย่างใหม้กีารเรยีนการสอนในบรรยากาศที่ผูเ้รยีนได้ตัง้
สมมุตฐิานการเรยีนรูแ้ละไดท้ดลองเพื่อหาค าตอบของสมมุตฐิานนัน้ไดด้ว้ยตนเองในแบบการเรยีนเชงิ
รุก (Active Learning) ที่ไม่จบเฉพาะแต่ในบทเรียน แต่สามารถต่อยอดความคิดไปยงัวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งได ้ดว้ยการทดลองซึ่งให้ผลลพัธ์ทีร่วดเรว็และปราศจากอุปสรรคในเรื่องการเตรยีมอุปกรณ์
การทดลองวทิยาศาสตรด์งัเช่นการทดลองแบบดัง้เดมิ 

3) ครูผู้ร่วมโครงการทัง้หมดได้แนวคิดการแบ่งปัน ร่วมมือ ต่อยอด ใช้ประโยชน์ร่วมกนั เพื่อให้เห็น
รูปแบบการสรา้งงานนวตักรรมไดใ้นอนาคต และพฒันาองค์ความรูข้องตนเพื่อปรบัการเรยีนการสอน
ใหเ้ป็น “ผูอ้ านวยการการเรยีนรู”้ ได ้

4) ครูสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่น าไปประยุกต์ต่อส าหรบันักเรียน ให้สามารถน าวตัถุท้องถิ่นและ
อุปกรณ์ในชวีติประจ าวนัมาประยุกตใ์ช ้มแีนวคดิในการแกปั้ญหาความทา้ทายในทอ้งถิน่ไดโ้ดยใชห้ลกั
คดิแบบวทิยาศาสตร์ มกีารคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มคีวามคดิรเิริม่ และพรอ้มท างานร่วมกบัผูอ้ื่น
ในสงัคมได ้ 



5) เสรมิบรรยากาศใหใ้หน้ักเรยีนเกดิความสนใจและสนุกสนานกบัการเรยีนวทิยาศาสตร์ รวมทัง้มคีวาม
เขา้ใจอย่างถ่องแทจ้ากการทดลองดว้ยตนเอง 

6) ช่วยใหก้ารทดลองทางเคมเีป็นเรื่องทีเ่ขา้ถงึง่ายขึน้ รวมทัง้มคีวามปลอดภยั และสามารถน าวสัดุขนาด
เลก็ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัมาดดัแปลงเพื่อใชใ้นและการทดลองวทิยาศาสตรไ์ด ้

7) ช่วยกระตุ้นใหค้รูเกดิการตื่นตวัในเรื่องการพฒันาทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การจดักจิกรรมทีล่งมอื
ท า ไดค้ดิ แกปั้ญหา โดยเป็นตน้แบบในการเรยีนการสอนใหก้บัโรงเรยีนและสถาบนัต่าง ๆ 

 

11. การสมคัรอบรม 

• กรอกใบสมคัรครบถว้นและสง่อเีมลม์ายงั doingsciences@outlook.co.th ภายในวนัที ่30 มนีาคม 
2564 

• ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะต้องเขา้ร่วมการชี้แจงการอบรมในวนัศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ผ่าน
ระบบZoom application ถอืเป็นการยนืยนัผูเ้ขา้รบัการอบรมต่อไป 

• โครงการแจง้ด าเนินการจดัสง่ชุดการทดลองใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมโรงเรยีนละ 1 เซท(จ านวน 8 การ
ทดลอง)  

   
------------------------------------------------------------- 
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