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การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี 2561
(Thailand Science Drama Competition 2018)
หัวข้อ Science of Sport “วิทยาศาสตร์การกีฬา”
เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561
========================================================================
หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ใน
ประเทศที่ พัฒนาแล้วจะให้ความสาคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้
เยาวชนเกิ ดความตระหนักและเกิดเจตคติที่ ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่ วัยเยาว์ องค์ก ารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริม ศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรมการแสดงละคร
วิท ยาศาสตร์เ ป็น อีก รูปแบบหนึ่ง ของการถ่ายทอดความรู้ทางวิท ยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และ
น่าสนใจ โดยอาศัยหลัก การและการทดลองวิท ยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อ ประสม บทละคร และอุป กรณ์เพื่อเล่าถึง
ปรากฏการณ์รอบตัว
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิด ผ่านการแสดง
ละครวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้กาหนด
จัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นครั้งแรก (Thailand Science
Drama Competition 2018) ในหัวข้อวิทยาศาสตร์การกีฬา (Science of Sport) ซึ่งกีฬา หรือ Sport เป็นกิจกรรม
ใกล้ตัวในชีวิตประจาวันของทุก คน โดยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการแสดง โดยผู้ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition
2018 ประเทศมาเลเซีย
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อกระตุ้นความสนใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 ผ่านกิจกรรมเสริมศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงความสามารถในระดับประเทศและนานาชาติ
เพื่อปลูกฝังการทางานร่วมกัน และการแสดงออกอย่างเหมาะสม สนุกสนาน ได้ความรู้

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ณ วันที่ส่งคลิปและใบสมัคร

หัวข้อการแสดง
หัวข้อหลักเรื่อง Science of Sport " วิทยาศาสตร์การกีฬา "
ภายใต้หัวข้อย่อยเกี่ยวข้อง เช่น
 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย
 กายวิภาคของมนุษย์
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 จิตวิทยาการออกกาลังกาย
 การตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างและตัวกระตุ้นอื่นๆ
 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิม่ สมรรถภาพและการฟื้นตัว
 ทั้งนี้ ไม่จากัดเฉพาะเรื่องเหล่านี้ แต่ให้อยู่ภายใต้หัวห้อ " วิทยาศาสตร์การกีฬา”
กติกาในการเข้าร่วมการประกวด
1. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น
2. เนื้อหาการแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์การกีฬา" โดยควรรวมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์เข้ากับละคร
3. จานวนที่รับสมัคร
- แต่ละโรงเรียน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม
- จานวนนักเรียนที่เป็นนักแสดงสูงสุดได้ไม่เกิน 10 คน ระดับชั้นนักเรียน - ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่
4-6 ณ วันที่ส่งคลิปและใบสมัคร
- จานวนผู้ทางานเบื้องหลังได้ไม่เกิน 1 คน : มีหน้าที่ติดตัง้ อุปกรณ์การแสดง ควบคุมภาพและเสียง
ช่วยด้านหลังเวที ไม่มสี ่วนในการแสดง เป็นครู/อาจารย์ได้
- ครูที่ปรึกษาไม่เกิน 1 คน : ครูสามารถสามารถทางานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังได้
- รวมจานวนคนไม่เกิน 12 คนต่อทีม
4. ระยะเวลาการแสดง
- ให้เวลาการเตรียมความพร้อมของเบื้องหลังก่อนการแสดง 3 นาที
- เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 7 นาที (ถ้าเกินเวลา หรือน้อยกว่าเวลา จะถูกหักคะแนน)
5. เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ อื่นๆ ต้องมีแหล่งทีม่ า อ้างอิงได้
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1. การรับสมัคร
 ส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ: ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
 เป็นไฟล์
- ทางอีเมล: jirawan@nsm.or.th และ ratthaphong@nsm.or.th
- ทางไปรษณีย์ โดยต้องประทับตราหน้าซองไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2561
2. การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ
2.1 รอบคัดเลือก
 คัดเลือกจากคลิปวีดีโอทีส่ มัคร เพียงจานวน 10 ทีม ที่จะผ่านเข้ารอบคัดเลือก
 ประกาศผลรอบคัดเลือก: วันที่ 30 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th

2.2 รอบระดับประเทศ
 การประกวดระหว่าง 10 ทีม ที่ผ่านรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ
 วันประกวด: วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 สถานที:่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
 ประกาศผล: วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศระดับประเทศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ
แสดง ก่อนไปแข่งระดับนานาชาติทตี่ ่างประเทศ
3. การอบรมทีมชนะเลิศระดับประเทศ
 วันอบรม วันที่ 4 มิถุนายน 2561
 สถานที:่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
4. การประกวดระดับนานาชาติ
 การประกวดระดับนานาชาติ International Science Drama Competition 2018 (Primary
Schools Category)
 วันประกวด: วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
 วันเดินทาง จะแจ้งอีกครั้ง
 สถานที่ Petrosains, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน
1. การให้คะแนน 100 คะแนน
 สาระวิทยาศาสตร์
 ความสามารถในการแสดง
 ภาพรวมของการนาเสนอ
 ความคิดสร้างสรรค์

20%
20%
30%
30%

2. รางวัล
2.1 รอบคัดเลือก จานวน 10 ทีม
 ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ณ อพวช.
 ผู้จัดงานสนับสนุนค่าเดินทางภายในประเทศจากต้นทาง มายัง อพวช.
(อัตราเทียบเท่ารถโดยสารปรับอากาศ)
 ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันรอบ 10 ทีมสุดท้าย
2.2 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
 รางวัลชนะเลิศ (1 ทีม)
- ได้เป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทย เดินทางเข้าประกวดแข่งขันระดับนานาชาติประเทศ
มาเลเซีย

- อพวช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศให้กับนักเรียนทีมชนะเลิศจานวน
10 คนเป็นค่าตั๋วเดินทางระหว่างประเทศชั้นประหยัด ค่าทีพ่ ัก ค่าประกันมูลค่ากว่า
200,000 บาท
- ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ
 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 รองชนะเลิศอันดับสอง: เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-577-9999 ต่อ 1450 (จิรวรรณ/รัฐพงษ์ งานการแสดงทางวิทยาศาสตร์)
โทรสาร 02-577-9990
E-mail: jirawan@nsm.or.th; ratthaphong@nsm.or.th
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990 Website: www.nsm.or.th

