โครงการห้ องเรียนเคมีดาว
การดาเนินการนาเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอน โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจาปี พ.ศ. 2560
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริม ทักษะความรู ้ ดา้ นการเรี ยนวิ ท ยา
ศาตร์ แก่เยาวชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น เพือ่
ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มกี ารใช้อุปกรณ์ การทดลองแบบย่อส่ วนทีป่ ลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมี
น้อย ใช้เวลาในการทดลองสัน้ ลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทังผู
้ ้เรียนทุกคนสามารถท า
การทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ ฟงั บรรยายสรุ ปจากครู ผู้สอนเท่านัน้ ซึง่ โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี้ เน้น
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ และศักยภาพของครู
และนักเรียน ด้วยเทคนิคการปฏิบตั ิการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) อัน
เป็นวิธกี ารเรียนรู ้การทดลองเคมีทมี่ ปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยสู ง ด้วยเทคนิคทีไ่ ด้รับการยอมรั บ จาก
ยูเนสโก และทีผ่ ่ านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้มกี ารนาไปใช้กบั โรงเรี ย น
ในต่ างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลปิ ปินส์ ญีป่ ่นุ จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็น
ครัง้ แรกทีภ่ าคเอกชนได้นาเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรู ปธรรม
โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” แบ่งการดาเนินกิจกรรมเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การแนะนาการ
สอนการทดลองเคมีแบบปลอดภัย ส่วนที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ: ปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่ วน ให้แ ก่
คณาจารย์ ผู้ส อนวิท ยาศาสตร์ ใ นระดับมัธยมศึกษา จานวนกว่ า 645 คน จากจานวน 337 โรงเรี ย นทัว่
ประเทศและมีนักเรียนทีไ่ ด้รับประโยชน์ ทงั ้ สิ้นกว่า 50,000 คน ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินการสอนการ
ทดลองเคมีในโรงเรี ยนแบบปลอดภัย และส่วนที่ 4 การนาเสนอโครงงานประกอบการเรี ยนการสอนและ
รายงานผล โดยดาเนินการจัดการประกวดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนขึ้น

การประกวดการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ต่ อเนื่องจากกิจกรรมที่ "โครงการห้องเรียนเคมีดาว" ได้ดาเนินมาตลอด 3 ปี ตัง้ แต่ การออกแบบ
กิจกรรมทดลองเคมีแ บบย่ อ ส่ ว นต้ น แบบ 10 การทดลอง, การฝึ กอบรมเชิงปฏิบ ัติ การให้แ ก่ อ าจารย์
วิทยาศาสตร์ 645 คน จาก 337 โรงเรียน และได้นาอุปกรณ์ ทดลองเคมีแบบย่อส่ วนมาประยุ กต์ ใ ช้ใ นการ
เรียนการสอน จนมาถึงการจัดประกวดโครงงานวิท ยาศาสตร์ สาหรับผลการแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาหรับครู ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โดยดาเนินการจัดการประกวดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนขึ้น
ประเภทการประกวด
1. กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
 รางวัลยอดเยีย่ ม จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการ
ประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2018 (PACCON 2018)
 รางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 รางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2. กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น
 รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท
 รางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 รางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล โดยมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
** โรงเรียนผ่ านการคัดเลือกเพือ่ นาเสนอในรอบตัดสินจะได้รับของทีร่ ะลึกมูลค่ากว่า 5,000 บาท
หมายเหตุ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ้นิ สุด

กรอบโครงการออกแบบการทดลอง
1. เป็นการทดลองทีป่ ระยุกต์ ใช้หลักการปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่วน (small-scale chemistry
laboratory)
2. เป็นการทดลองใหม่ทนี่ อกเหนือจากการทดลองทีโ่ ครงการห้องเรียนเคมีดาวได้เคยฝึ กอบรมแก่
ครู และนักเรียน
3. เป็นการทดลองทีส่ ามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริงและสอดคล้องกับหลัก สูตร

4. เป็นการออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน

และนักเรียน ไม่

เกิน 5 คน โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียน
5. เป็นการทดลองทีป่ ลอดภัยและลดสารเคมี และของเสียจากการทดลอง
6. 1 โรงเรียนสามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 โครงงาน
เกณฑ์ในการตัดสินรางวัล (100 คะแนน)
1. ชุดการทดลองต้องเป็น การทดลองเคมีแบบย่อส่ วนที่ประยุกต์ ใ ห้อยู่ ในเนื้อหาวิชาและใช้ไ ด้จริ ง
และตรงกับเนื้อหาในหลักสูตร
2. ชุดการทดลองสามารถดัดแปลงได้ทงกระบวนการทดลองและการประยุ
ั้
กต์ ใช้งาน
3. ชุดการทดลองต้องมีการร่ วมกันคิดระหว่างคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน
4. ชุดการทดลองต้องมีความถู กต้องทังหลั
้ กการและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้อง
5. ความรู ้ในเรื่องการทดลองและรู ปแบบการนาเสนอของทีมประกวด
6. ชุดการทดลองต้องมีความปลอดภัย ลดของเสีย และลดเวลาทีใ่ ช้ในการทาการทดลอง
7. นาเสนอโครงการโดยนักเรียน โดยมีอาจารย์เป็นทีป่ รึกษาโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินการ
มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
19 มกราคม 2561

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่ วมประกวด
ประกาศรายชือ่ ผู ้ได้รับการคัดเลือกระดับภูมภิ าค
ทีมทีผ่ ่ านการคัดเลือกมานาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ และการ
ทดลองจริง

ประเภทการประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การรับสมัคร
 กรอกรายละเอียดในใบสมัคร DOW-CST Award for School Teacher 2017 ในเวปไซต์ สมาคม
เคมีแห่งประเทศไทย http://chemsocthai.org/dow-cst-award-2017/
 ส่งคลิปวีดโี อโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1 Gb)
 รายละเอียดโครงงานประกวดเป็นไฟล์ .doc /.ppt

คณะกรรมการตัดสิน จากหน่ วยงานต่ อไปนี้
1. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
2. องค์การพิพธิ ภัณท์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ
3. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ส่งใบสมัคร และเอกสารทัง้ หมดทางไปรษณี ย์ มาที่
คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว
สมาคมเคมีแห่ งประเทศไทย
75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระรามที ่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

และ โปรดส่งสาเนาเฉพาะใบสมัคร scan ส่งมายังอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com ด้วย กรุ ณา
จัดส่งเอกสารทัง้ หมด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทังนี
้ ้ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวันที่
ประทับตราไปรษณีย์หรือวันทีป่ รากฏในอีเมลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ
ผู ้ทไี่ ด้รับรางวัลยอดเยีย่ มจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied
Chemistry Conference 2018 (PACCON 2018)
**********************************

