
การแข่งขันละครส้ันภาษาญี่ปุ่น คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2563 
จดัโดย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ร่วมกบั สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่นแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 

วนัเสาร์ที่ 20 มถุินายน พ.ศ. 2563 
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

 

 
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คอื  
1. รอบคดัเลอืก    พิจารณาตดัสินจากคลิปวดีิโอท่ีนกัเรียนแสดงละคร โดยส่งในรูปแบบซีดี หรือลิงค ์ 
ก าหนดการรับสมคัร  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
วธิีการสมคัร ส่งใบสมคัร (รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั) และบทละคร (จ  านวน 3 ชุด)  รวมทั้งคลิปวดีิโอ

ท่ีนกัเรียนแสดงละครโดยส่งในรูปแบบซีดี (จ  านวน 2 แผน่) มายงั ครูนิตยน์าถ ทวตีั้ง  
ตระกลู โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภ ์497 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราช  
เทวี กทม.10400 
กรณส่ีงคลปิวดิีโอในรูปแบบลงิค์ ขอใหส่้งลิงคม์ายงัอีเมลของ ครูพิรญาณ์ นพรัตน์ 
(Phiraya@sriayudhya.ac.th) โดยเขียนช่ือหวัเร่ืองอีเมลว่า JTAT drama clip และเขียน
ขอ้ความดงัน้ี   
เรียน อ.พิรญาณ์ 
...(ช่ือผูเ้ขียนเมล)... จากโรงเรียน...........  ขอส่งคลิปละครเร่ือง........... 
ลิงค.์........................................ 
ทั้งน้ี ไดส่้งใบสมคัรและบทละคร (3 ชุด) ทางไปรษณียแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี ... เดือน... 
รบกวนดว้ยค่ะ 
ลงช่ือผูเ้ขียนอีเมล 

*หน้าแรกของบทละคร ขอให้มีข้อมลูต่อไปนี ้
ช่ือสถาบนั (ภาษาไทย).............................................................................................................. 

ช่ือสถาบนั (ภาษาญ่ีปุ่น)......................................................................................................... 

ช่ือผลงานที่ส่งเข้าประกวด................................................................................. 
บทละคร ขอให้เยบ็มมุซ้ายบน ไม่จ าเป็นต้องเข้าเล่มท าปก หรือพรินท์สี เพราะไม่มีผลต่อคะแนน 
**แผ่นซีดีทัง้ 2 แผ่น ขอให้เขยีนช่ือสถาบันเป็นภาษาญี่ปุ่ น และช่ือผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
***ไปรษณย์ีจะต้องส่งถงึครูนิตย์นาถภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ถอืเอาวนัทีป่ระทับตราไปรษณย์ี

เป็นเกณฑ์เหมอืนปีที่ผ่านมา ดงันั้น แนะน าให้ส่งอย่างช้าทีสุ่ดวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 และไม่อนุโลมให้แก่ผู้ที่
ส่งคลิปละครส้ันและใบสมัครมาล่าช้าทุกกรณ*ี** 

mailto:Phiraya@sriayudhya.ac.th


 
 
คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน 

1. เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา (ไม่ก  าหนดระดบัชั้น) (ผูแ้สดงและผูบ้รรยาย (ถา้มี) รวมไม่เกิน   
5 คน และฝ่ายเทคนิคจดัการไม่เกิน 3 คน)  

2. เป็นนักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมภาษาญ่ีปุ่น หรือเรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือก/สาระเพ่ิมเติมใน
โรงเรียนท่ีส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนั  

หมายเหตุ 
โรงเรียนสามารถส่งนกัเรียนเขา้ประกวดไดโ้รงเรียนละ 1 ทีม และนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้แข่งขนัตอ้ง
แสดงระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีเป็นปัจจุบนัในวนัแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ก่อนแข่งขนัทุกคน 
โดยคณะ กรรมการจดัการแข่งขนัจะตรวจสอบคุณสมบติัผูแ้ข่งขนัอยา่งเคร่งครัด ** กรณีท่ีเป็นนกัเรียน 
ระดบัชั้น ม.4 และโรงเรียนไม่สามารถจดัท า ปพ.1 ใหไ้ด ้ขอใหโ้รงเรียนท าหนงัสือรับรองคุณสมบติั 
ขอ้ 2 แทน ปพ.1** 

เกณฑ์การแข่งขนั 
1. บทละคร : เป็นบทท่ีอา้งอิงจากบทประพนัธ ์หรือนิทานพ้ืนบา้นของญ่ีปุ่น  ไม่ใช่ การ์ตูน   
2. ใชเ้วลา 8 นาที หากใชเ้วลานอ้ยหรือเกินกว่าเวลาท่ีก  าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน  

(บวก/ลบ 30 วนิาที ไม่ตดัคะแนน) 
3. ตวัละครทุกตวัตอ้งมีบทพดูและพดูโดยไม่ดูบท รวมถึงผูบ้รรยายละครตอ้งบรรยายโดยไม่ดูบท 
4. ใชชุ้ดนกัเรียน/ชุดพละ ในการท าการแสดง เท่านั้น   

** คดัเลือกโดยดูเร่ืองส าเนียงภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลกั 
 
การตดัสิน  สมาคมจะมีคณะกรรมการตดัสิน คดัเลือกจากทุกทีมท่ีสมคัร ใหเ้หลือ 20 ทีม เพื่อมา 
   เขา้ร่วมแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ในวนัท่ี  20 มิถุนายน 2563 
ประกาศผล  ทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 ทางเวบ็ไซตส์มาคมฯ 

www.jtat.info 
  

2. รอบชิงชนะเลศิ 
 วนัท่ี 20 มิถุนายน 2563  ณ หอประชุม  โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์  กรุงเทพฯ 
โดยทีมท่ีเขา้แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ตอ้งเป็นผูเ้ขา้แข่งขนัทีมเดิม และบทละครเร่ืองเดิม จากรอบคดัเลือก 
เกณฑ์การแข่งขนั รอบตดัสินชิงชนะเลศิ 

1. บทละคร : เป็นบทท่ีอา้งอิงจากบทประพนัธ ์หรือนิทานพ้ืนบา้นของญ่ีปุ่น  ไม่ใช่ การ์ตูน   
2. ใชเ้วลา 8 นาที หากใชเ้วลานอ้ยหรือเกินกว่าเวลาท่ีก  าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน  

(บวก/ลบ 30 วนิาที ไม่ตดัคะแนน) 
3. ตวัละครทุกตวัตอ้งมีบทพดูและพดูโดยไม่ดูบท รวมถึงผูบ้รรยายละครตอ้งบรรยายโดยไม่ดูบท 

http://www.jtat.info/


4. ใชชุ้ดนกัเรียน/ชุดพละ ในการท าการแสดง เท่านั้น   
5. ไม่ใชฉ้ากจริง หรืออุปกรณ์ประกอบฉากท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง (ใชค้อมพิวเตอร์ฉายฉากหลงัได)้ 
6. สามารถใชอุ้ปกรณ์ประกอบการแสดง  ไดแ้ก่  เคร่ืองดนตรี  และส่ิงประดิษฐง่์ายๆ ส าหรับตกแต่ง  บน

ชุดนกัเรียนเพื่อส่ือถึงตวัละครได ้(ทั้งน้ีอุปกรณ์ดงักล่าวไม่มีผลต่อคะแนน) 
7. ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนสามารถใชไ้มคไ์ร้สายท่ีจดัเตรียมไวใ้หน้กัแสดงได ้

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
     1. ด้านการแสดง (Acting) 30 คะแนน  
           - บทบาทการแสดง (Characterization)  
           - การใชเ้สียงและความมีชีวติชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)  
      - การเคล่ือนไหว การใชท่้าทาง และสีหนา้ในการแสดง (Movement, Gesture)  

2. ด้านเนือ้หาของบทละคร (Story) 50 คะแนน 
- ความถกูตอ้งของการใชภ้าษา (Language Accuracy) 
- ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) 
- ความชดัเจนในการออกเสียง (Pronunciation) 
- ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีน าเสนอ (Moral) 

    3. ด้านการจดัการ (Directing) 20 คะแนน  
- การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

รางวลัและเกยีรตบิัตร  
1. รางวลัชนะเลิศยอดเยีย่ม ( 1 รางวลั )         ไดรั้บเงินรางวลั 4,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง (มี 1 รางวลั)      ไดรั้บเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง (มี 1 รางวลั)       ไดรั้บเงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
4. รางวลัชมเชย (มี 5 รางวลั)          ไดรั้บเงินรางวลัๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

***  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  *** 
 
สอบถามข้อมูลได้ที่  
ครูนิตยน์าถ  ทวีตัง๊ตระกลู โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์ โทร : 081-558-8238 หรือ ติดตามข่าว
ประชาสมัพนัธท่ี์ สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย www.jtat.info 
 
ดาวน์โหลดใบสมคัร 

  

http://www.jtat.info/
http://www.jtat.info/doc/2020/JTAT_Drama_application_2020.doc

