โครงการห้ องเรียนเคมีดาว
การดาเนินการนาเสนอโครงงานประกอบการเรี ยนการสอน โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจาปี พ.ศ. 2561
กลุ่มบริ ษทั ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มทักษะความรู ้ดา้ นการเรี ยนวิทยาศาตร์ แก่เยาวชน
บริ ษทั ฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่ งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ห้องเรี ยนเคมีดาว” ขึ้น เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิชา
เคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่ วนที่ปลอดภัย ใช้ปริ มาณสารเคมีนอ้ ย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง
ลดภาระการขจัดของเสี ยจากการทดลอง อี กทั้งผูเ้ รี ยนทุ กคนสามารถทาการทดลองได้จริ งไม่ใช่ เพียงแต่ ฟั ง
บรรยายสรุ ปจากครู ผสู ้ อนเท่านั้น ซึ่ งโครงการ “ห้องเรี ยนเคมีดาว” นี้ เน้นพัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และศักยภาพของครู และนักเรี ยน ด้วยเทคนิ คการปฏิ บตั ิการ
ทดลองเคมี แ บบย่ อ ส่ ว น (Small-Scale Chemistry Laboratory) อัน เป็ นวิ ธี ก ารเรี ยนรู้ ก ารทดลองเคมี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยสู ง ด้วยเทคนิ คที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผา่ นมาได้รับความนิ ยม
อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้มีการนาไปใช้กบั โรงเรี ยนในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี
ออสเตรี ย เม็กซิ โก ฟิ ลิปปิ นส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็ นต้น และถือเป็ นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นาเอาหลักสู ตรนี้
มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็ นรู ปธรรม
โครงการ “ห้องเรี ยนเคมีดาว” แบ่งการดาเนิ นกิจกรรมเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 การแนะนาการสอน
การทดลองเคมีแบบปลอดภัย ส่ วนที่ 2 การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ: ปฏิ บตั ิการเคมีแบบย่อส่ วน ให้แก่คณาจารย์
ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ ใ นระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ส่ วนที่ 3 การติดตามและประเมินการสอนการ
ทดลองเคมีในโรงเรี ยนแบบปลอดภัย และส่ วนที่ 4 การนาเสนอโครงงานประกอบการเรี ยนการสอนและรายงาน
ผล โดยดาเนินการจัดการประกวดการทดลองเคมีแบบย่อส่ วนขึ้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่ วน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ดาว ประเทศไทย จ ากัด ร่ ว มกับ สมาคมเคมี แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระอุ ป ถัม ภ์ ข อง
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การฝึ กอบครู วิทยาศาสตร์
จานวนกว่า 1,260 คน จากจานวน 617 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ท้ งั สิ้ นกว่า 60,000
คน การดาเนินโครงการ “ห้องเรี ยนเคมีดาว” เป็ นการพัฒนาวิธีสอนของครู ไปสู่ วธิ ี การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
โดยให้การอบรมครู วทิ ยาศาสตร์ ซ่ ึ งเน้นเนื้อหาหลักในการแนะนา

เทคนิคการสอนทดลองเคมีอย่างปลอดภัย รวมถึงการอบรม เชิงปฏิบตั ิการ ถ่ายทอดความรู ้ในการเรี ยนการสอน
และการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่ วน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะการบูรณาการกระบวนการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับสื่ อการสอนที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของไทยซึ่งการอบรม
ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากครู วทิ ยาศาสตร์ เป็ นอย่างดี
การติดตามและประเมินการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียนแบบปลอดภัย
สาหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ “ห้องเรี ยนเคมีดาว” เป็ นการดาเนิ นงานโดยคณะทางาน
มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพการสอนปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่ วนของครู วิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่ วมอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ
ซึ่ งจะเป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนในเบื้องต้นว่าครู ผสู ้ อนได้มีการนาความรู ้ และเทคนิคจากการ
เข้าอบรมมาประยุกต์ใช้ หรื อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมต่อเนื้ อหาวิชาของแต่ละระดับ ชั้น
หรื อไม่ รวมถึงช่วยกระตุน้ ครู ผสู ้ อนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน อันจะนาไปสู่
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ได้รับโอกาสเป็ นโรงเรี ยนของโครงการ “ห้องเรี ยนเคมีดาว” ในการนาเทคนิ ค
ปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่ วนมาใช้การจัดการเรี ยนการสอนจริ งในห้องเรี ยน เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ จากการอบรม
โครงการ “ห้องเรี ยนเคมีดาว” จึงจัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่ วน
ของครู วิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่ วมอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ ซึ่ งมีนกั เรี ยนร่ วมเข้ารับการถ่ายทอดเทคนิ คการเรี ยนการสอน
รู ปแบบใหม่กว่า 60,000 คน
โดยการเยี่ยมชมขณะทาการสอนในห้องเรี ยน เพื่อให้คาแนะนาและเพิ่มเทคนิ คการสอนปฏิบตั ิการเคมี
แบบย่อส่ วน พร้อมสังเกตการตอบสนองของนักเรี ยน การติดตามและประเมินผลนี้ จะเป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยนการสอนในเบื้ องต้นว่าครู ผูส้ อนได้มีการนาความรู ้ และเทคนิ คจากการเข้าอบรมมาประยุกต์ใช้หรื อ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้ อหาวิชาของแต่ละระดับชั้นหรื อไม่ รวมถึงกระตุน้ ครู ผสู้ อน
ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พฒั นา รู ปแบบการเรี ยนการสอน อันจะนาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่ งถื อ
เป็ นอนาคตของวงการวิทยาศาสตร์ ไทย และจากที่มีการติดตามผล ทาให้เห็นว่าครู ได้รับความรู ้และทักษะต่างๆ
เพื่อใช้ในการสอนนักเรี ยน ขณะที่นกั เรี ยนก็สามารถเรี ยนรู้ ต่อยอด กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการ
สร้ า งสรรค์ก ารทดลองใหม่ๆ ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพดี ม ากขึ้ น โดยตลอดทั้ง โครงการมี แนวคิ ดในพัฒ นา
หลักสู ตรการอบรมอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว ทั้งเชิ งลึ กและเชิ งกว้าง เพื่อขยาย ผลไปสู่ การสร้ างเครื อข่ายครู
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถนาความรู ้ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคนิคการเรี ยนการสอนร่ วมกันได้

การประกวดการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ "โครงการห้องเรี ยนเคมีดาว" ได้ดาเนินมาตลอด 6 ปี ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรม
ทดลองเคมีแบบย่อส่ วนต้นแบบ 10 การทดลอง, การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่อาจารย์วทิ ยาศาสตร์ 1,260 คน
จาก 617 โรงเรี ยน และได้นาอุปกรณ์ทดลองเคมีแบบย่อส่ วนมาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน จนมาถึงการจัด
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับครู ระดับชั้น
มัธยมศึกษา โดยดาเนินการจัดการประกวดการทดลองเคมีแบบย่อส่ วนขึ้น
ประเภทการประกวด
1. กลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
 รางวัลยอดเยีย่ ม จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุม
วิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2019 (PACCON 2019)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
 รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
2. กลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 รางวัลยอดเยีย่ ม จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 40,000 บาท (พร้อมโล่ห์เกียรติยศจาก
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุม
วิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2019 (PACCON 2019)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
 รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
***รางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท***
หมายเหตุ

การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

กรอบโครงการออกแบบการทดลอง
1. การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบตั ิการเคมีแบบย่อส่ วน (small scale) ไปประยุกต์การ
ออกแบบการทดลองใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับ
เนื้อหา/หลักสู ตรของการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนจริ ง
2. การออกแบบการทดลองโดยครู 1 คน และนักเรี ยน ไม่เกิ น 3 คน โดยส่ งผลงานประกวดใน
นามของโรงเรี ยน
3. นาเสนอผลงานด้วยชุ ดโครงงานทดลอง พร้อมวีดิโอการทดลอง ความยาว ไม่เกิน 5 นาที โดย
ทีมนักเรี ยน และ/หรื อครู ที่ปรึ กษาโครงาน
เกณฑ์ ในการตัดสิ นรางวัล (100 คะแนน)
1. ชุดการทดลองต้องเป็ นการทดลองเคมีแบบย่อส่ วนที่ประยุกต์ให้อยูใ่ นเนื้ อหาวิชาและใช้ได้จริ ง
และตรงกับเนื้อหาในหลักสู ตร
2. ชุดการทดลองสามารถดัดแปลงได้ท้ งั กระบวนการทดลองและการประยุกต์ใช้งาน
3. ชุดการทดลองต้องมีการร่ วมกันคิดระหว่างคณะครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยน
4. ชุดการทดลองต้องมีความถูกต้องทั้งหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
5. รู ปแบบการนาเสนอ
6. นาเสนอโครงการโดยนักเรี ยน โดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึ กษาโครงการ
ขั้นตอนการพิจารณาโครงงาน
บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561
เปิ ดรับสมัครโรงเรี ยนเข้าร่ วมประกวด
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการคัดเลือกรอบแรก
วันที่ 4 มกราคม 2562
การประกวดDOW-CST award ณ อาคารจามจุรีสแควร์
พร้อมนาเสนอผลงานโครงการ
หมายเหตุ * การนาเสนอโครงงานในวันประกวดที่ 4 มกราคม 2562 ของแต่ละทีมๆละไม่เกิน 8 นาที/โรงเรี ยน
โดยเตรี ยมชุดโครงการ เอกสาร หรื อโปสเตอร์ พร้อมสมาชิกในทีมในวันประกวด

การรับสมัคร
 กรอกรายละเอียดในใบสมัคร DOW-CST Award for School Teacher 2018 ในเวปไซต์สมาคมเคมีแห่ง
ประเทศไทย https://chemsocthai.org
 ส่ งคลิปวีดีโอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1 Gb)
 รายละเอียดโครงงานประกวดเป็ นไฟล์ Microsoft Word หรื อ Microsoft PowerPoint (.doc /.ppt) โดยมี
ข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์ มที่ให้
คณะกรรมการตัดสิ น จากหน่วยงานต่อไปนี้
1. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
2. องค์การพิพิธภัณท์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ
3. กลุ่มบริ ษทั ดาว ประเทศไทย
4. สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ส่ งใบสมัคร และเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ มาที่
คุณรุ่งนภา เกาะแก้ ว
สมาคมเคมีแห่ งประเทศไทย
75/7 กรมวิทยาศาสตร์ บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

และ โปรดส่ งสาเนาเฉพาะใบสมัคร scan ส่ งมายังอีเมล cstawards.chemsocthai@gmail.com ด้วย กรุ ณาจัดส่ ง
เอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณี ยห์ รื อวันที่ปรากฏในอีเมลเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ
ผูท้ ี่ได้รับรางวัลยอดเยีย่ มจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry
Conference 2019 (PACCON 2019)
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