
กติกาการประกวด 
การแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๕  

(Thailand Science Drama Competition 2022) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. แนวคิดหลัก (Theme)  

๑.๑ หัวข้อการแสดง Our Seas and Oceans for the Future  
๑.๒ เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้ 
๑.๓ เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ควรรวมเข้ากับการแสดงและอยู่ในบทละคร 

 

๒. คุณสมบัตกิารเข้าร่วมประกวด 
 ๒.๑ ประเภทการประกวด 

๒.๑.๑ ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครเวที แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
o ประเภท ประถมศึกษา (Junior Category) 

- อายุ ๑๒ ปี หรือต่ำกว่า (ผู้ที่เกิดหลังวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)   
o ประเภท บุคคลทั่วไป (Open Category) 

- ไม่จำกัดอาย ุแต่ต้องมีนักแสดงอย่างน้อย ๑ คน ที่อายุมากกว่า ๑๒ ปี 
 ๒.๑.๒ ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น  

o ประเภท ภาพยนตร์สั้น (Short Film Category) 
- ไม่จำกัดอาย ุ
 

๒.๒ จำนวนทีม  
o แต่ละหน่วยงาน/สถาบันสามารถส่งทีมเข้าประกวดไดท้ั้ง ๓ ประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนทีม 
o แต่ละทีมสามารถส่งประกวดได้เพียงทีมละ ๑ ประเภทเท่านั้น  
o ในกรณีท่ีหน่วยงาน/สถาบันส่งประกวดมากกว่า ๑ ทีม นักแสดงของแต่ละทีมจะต้องไม่ซ้ำกัน 
o ผู้ทำงานเบื้องหลังของแต่ละทีมสามารถซ้ำกันได้ 

 

๒.๓ จำนวนสมาชิกในทีม  
o รวมจำนวนสมาชิกในทีมทั้งหมด ไม่เกิน ๑๕ คน 
o นักแสดงมีจำนวนไม่เกิน ๑๒ คน ต่อทีม (สามารถทำหน้าที่ช่วยทำงานเบื้องหลังได้) 
o ครูที ่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีม ๑ คน (สามารถทำหน้าที ่เป็นผู ้ทำงานเบื้องหลังได้ แต่ไม่

สามารถร่วมแสดงได้) 
o ผู้ทำงานเบื้องหลัง ๒ คน (ไม่สามารถร่วมแสดงได้)   

 

 
 



๒.๔ ระยะเวลาการแสดง 
o เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน ๗ นาที (หากแสดงเกินเวลา หรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนด  

จะมีผลต่อการให้คะแนน) 
o ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น 

 

๓. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน  
๓.๑ ร่วมสมัคร ผ่านทางลิงค์ Google Form  

๓.๑.๑ กรอกใบสมัคร  พร้อมแนบลิงค์คลิปวิดีโอการแสดง (Google Drive link หรือ Youtube 
link) โดยคลิปวิดิโอการแสดงต้องอยู่ในรูปแบบ .mp4 หรือ .mpeg  ความยาวไม่เกิน ๗ นาที 
พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF หรือ Word ผ่านทาง Google Form 

(๑) หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการแสดง 
(๒) เรื่องย่อการแสดงความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอสี่  
(๓) แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการแสดง เช่น แหล่งข้อมูลทางวิชาการ เพลงประกอบการ

แสดง ข้อมูลทางการแสดง เป็นต้น 
(๔) บทการแสดงหรือบทละคร 

ตั้งแตวั่นที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๓.๑.๒ โปรดระบุชื่อทีม โรงเรียน/หน่วยงาน และประเภทการแข่งขันให้ชัดเจนในทุกวิดิโอและ
ไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด 
๓.๑.๓ ผู้เข้าประกวดต้องมั่นใจว่า การบันทึกทั้งภาพและเสียงนั้นคมชัด 

๓.๒ ประเภทประถมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป  
- เป็นการแสดงในรูปแบบละครเวที คลิปวิดิโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการตัดต่อใด ๆ ทั้งสิ้น  
- นักแสดงต้องแสดงเป็นภาษาอังกฤษตลอดการแสดง (แนะนำให้ใส่คำบรรยายภาษาอังกฤษหากทำได้) 

๓.๓ ประเภทภาพยนตร์สั้น  
- สามารถตัดต่อคลิปวิดิโอได้ตลอดเรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนส่วนหนึ่งอยู่ที่เทคนิคการถ่ายทำ

และการตัดต่อวิดิโอ 
- ภายในคลิปวิดิโอ ต้องมีคำบรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitle) ตลอดทั้งคลิป 

๓.๔ สมัครได้ผ่านทางลิงค์ Google Form 
- ประเภท ประถมศึกษา (Junior Category) 
https://forms.gle/JJf3SEb3mXB3Qgaz8 
- ประเภท บุคคลทั่วไป (Open Category) 
https://forms.gle/7AkDddhm9R1U2exBA 
- ประเภท ภาพยนตร์สั้น (Short Film Category) 
https://forms.gle/swgMNP7gnkTVHwH68 

https://forms.gle/JJf3SEb3mXB3Qgaz8
https://forms.gle/7AkDddhm9R1U2exBA
https://forms.gle/swgMNP7gnkTVHwH68


หรือสมัครได้ทาง QR Code 
           
 
 
 
 
 
 
          

 

๔. การคัดเลือก 
o หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
o คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบคัดเลือก วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
o ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
o คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  
o ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
o ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ – ๓ ทั้งสามประเภท มีภารกิจคือ เป็นตัวแทนประเทศ

ไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 
(International Science Drama Competition 2022) ร ูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕ 

o ทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประถมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับเชิญให้แสดง
ละครวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
๕. เกณฑ์การตัดสินระดับประเทศ 

คณะกรรมการพิจารณาจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๕.๑ ประเภทประถมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป 

o สาระวิทยาศาสตร์    ๒๐ คะแนน 
o ความสามารถในการแสดง   ๒๐ คะแนน 
o ภาพรวมของการนำเสนอ   ๓๐ คะแนน 
o ความคิดสร้างสรรค์    ๓๐ คะแนน 

 
 
 

ประเภทประถมศึกษา 
Junior Category 

ประเภททั่วไป 
Open Category 

ประเภทภาพยนตร์ส้ัน 
Short Film Category 



๕.๒ ประเภทภาพยนตร์สั้น  

o สาระวิทยาศาสตร์    ๒๐ คะแนน 
o ความสามารถในการแสดง   ๒๐ คะแนน 
o เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ ๓๐ คะแนน   
o ความคิดสร้างสรรค์    ๓๐ คะแนน 

 
๖. รางวัล ทุนการศึกษา และการสนับสนุน 
การประกวดประเภทประถมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไปจะได้รับ  

๖.๑ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อพวช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแสดงในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท 
๖.๒ รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด แต่ละประเภท 
o รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  ทุนการศึกษา  ๑๕,๐๐๐ บาท  โล่ และเกียรติบัตร 
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ทุนการศึกษา  ๑๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ทุนการศึกษา  ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 
o รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมชายและหญิง ประเภทประถมศึกษา  ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท  

และเกียรติบัตร 
o รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมชายและหญิง ประเภทบุคคลทั่วไป  ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท  

และเกียรติบัตร 
o เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด  
หมายเหตุ: ทั้งนี้รูปแบบและของรางวัล อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


