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โครงการ  
การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี ๒๕๖๕ 

Thailand Science Drama Competition 2022 
ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ ว ิจัย 
และนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้ก ับสังคมไทย  
โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพฒันาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดทักษะการบูรณา
การองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชน 
โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากร เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  

จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (Thailand Science 
Drama Competition 2022) ขึ ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปนำองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครซึ่ง
ประกอบด้วยการใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์ถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ที่ตั้งไว้ 

โครงการประกวดการแสดงละครว ิทยาศาสตร ์ประจำป ี ๒๕๖ ๕ (Thailand Science Drama 
Competition 2022)  เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ โดย อพ. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์/ศูนย์ว ิทยาศาสตร์ ASPAC ในต่างประเทศได้แก่ Brunei Oil and Gas Exploration Centre, 
Petrosians, the Discovery Center, Philippine Mind Museum, Science Centre Singapore  
และ Science Network Beijing กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์รอบนานาชาติ  
ประจำปี ๒๕๖๕ หรือ International Science Drama Competition 2022 (ISDC) ขึ้น ภายใต้หัวข้อ Our 
Seas and Oceans for the Future 
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๒. วัตถุประสงค์   
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) 

มาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละคร 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ

แห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
๒.๓ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้แสดงผลงาน โดยมี อพวช. เป็นศูนย์กลางในการแสดงออกและพัฒนา

ศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านละคร พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
๒.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละคร   

ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  

๓.๑ ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครเวที แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๓.๑.๑ ประเภท ประถมศึกษา (Junior Category) 

- อายุ ๑๒ ปี หรือต่ำกว่า (ผู้ที่เกิดหลังวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)  
๓.๑.๒ ประเภท บุคคลทั่วไป (Open Category) 
 - ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีนักแสดงอย่างน้อย ๑ คน ที่อายุมากกว่า ๑๒ ปี 

๓.๒ ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น  
๓.๒.๑ ประเภท ภาพยนตร์สัน้ (Short Films Category) 

- ไม่จำกัดอายุ 
 

๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ (รวม ๕ เดือน) 
 
๕. วิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน 

๕.๑ ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
เพจเฟซบุค NSM Thailand และเว็บไซต์ อพวช. 
https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html  
๕.๒ เปิดรับสมัคร รายละเอียดการสมัคร และส่งผลงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ 
https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html  
๕.๓ การคัดเลือกทีมผู้สมัคร เพ่ือเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
๕.๔ ทีมท่ีผ่านรอบคัดเลือกปรับปรุงการแสดงของตนเองและส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศให้อพวช.  
๕.๕ ส่งผลงานทีมชนะเลิศอันดับที่ ๑ – ๓ ของแต่ละประเภท เข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติ 
๕.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน ในรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ  

ด้วยการตอบแบบสอบถาม 

https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html
https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html
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แผนการดำเนินงานโครงการการประกวดการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (Thailand Science 
Drama Competition 2022) 

ลำดับ กิจกรรม  วัน / เดือน / ปี 

๑ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๒ 
กรอกใบสมัคร พร้อมส่งผลงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ 
https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramaco
mpetition.html  

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ -  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๓ คณะกรรมการพิจารณาผลงานในรอบคัดเลือก ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

๔ ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

๕ ทีมท่ีผ่านรอบคัดเลือกปรับปรุงผลงานของตนเอง ๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

๖ คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

๗ ประกาศผลผู้ชนะ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครที่เกิดจากการบูรณาการ
ระหว่างวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ร่วมกัน 

๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อไป 

๖.๓ เยาวชนและประชาชนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติและเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศ 

๖.๔ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละคร  ใน
กลุม่เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html
https://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html

