การแข่ งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ร่ วมกับ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ นแห่ งประเทศไทย
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร

การแข่ งขันแบ่ งเป็ น 2 รอบ คือ
1. รอบคัดเลือก
พิจารณาตัดสินจากคลิปวิดีโอที่นกั เรี ยนแสดงละคร โดยส่งในรู ปแบบซีดี หรื อลิงค์
กาหนดการรับสมัคร เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัคร (รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน) และบทละคร (จานวน 3 ชุด) รวมทั้งคลิปวิดีโอ
ที่นกั เรี ยนแสดงละครโดยส่งในรูปแบบซีดี (จานวน 2 แผ่น) มายัง ครูนิตย์นาถ ทวีต้ งั
ตระกูล โรงเรี ยนศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 497 ถนนศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราช
เทวี กทม.10400
กรณีส่งคลิปวิดีโอในรูปแบบลิงค์ ขอให้ส่งลิงค์มายังอีเมลของ ครู พิรญาณ์ นพรัตน์
(Phiraya@sriayudhya.ac.th) โดยเขียนชื่อหัวเรื่ องอีเมลว่า JTAT drama clip และเขียน
ข้อความดังนี้
เรี ยน อ.พิรญาณ์
...(ชื่อผูเ้ ขียนเมล)... จากโรงเรี ยน........... ขอส่งคลิปละครเรื่ อง...........
ลิงค์.........................................
ทั้งนี้ ได้ส่งใบสมัครและบทละคร (3 ชุด) ทางไปรษณี ยแ์ ล้ว เมื่อวันที่ ... เดือน...
รบกวนด้วยค่ะ
ลงชื่อผูเ้ ขียนอีเมล
*หน้ าแรกของบทละคร ขอให้ มีข้อมูลต่ อไปนี้
ชื่อสถาบัน (ภาษาไทย)..............................................................................................................
ชื่อสถาบัน (ภาษาญี่ปุ่น).........................................................................................................
ชื่อผลงานที่ส่งเข้ าประกวด.................................................................................
บทละคร ขอให้เย็บมุมซ้ ายบน ไม่ จาเป็ นต้องเข้ าเล่ มทาปก หรือพรินท์ สี เพราะไม่ มผี ลต่อคะแนน
**แผ่ นซีดีทงั้ 2 แผ่ น ขอให้ เขียนชื่อสถาบันเป็ นภาษาญี่ปุ่น และชื่อผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
***ไปรษณีย์จะต้ องส่ งถึงครูนิตย์นาถภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ถอื เอาวันทีป่ ระทับตราไปรษณีย์
เป็ นเกณฑ์เหมือนปี ที่ผ่านมา ดังนั้น แนะนาให้ ส่งอย่างช้ าทีส่ ุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และไม่อนุโลมให้ แก่ผ้ ทู ี่
ส่ งคลิปละครสั้นและใบสมัครมาล่าช้ าทุกกรณี***

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่งขัน
1. เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ไม่กาหนดระดับชั้น) (ผูแ้ สดงและผูบ้ รรยาย (ถ้ามี) รวมไม่เกิน
5 คน และฝ่ ายเทคนิคจัดการไม่เกิน 3 คน)
2. เป็ นนัก เรี ย นที่ เรี ย นโปรแกรมภาษาญี่ ปุ่น หรื อเรี ย นวิชาภาษาญี่ ปุ่นเป็ นวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติ มใน
โรงเรี ยนที่ส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขัน
หมายเหตุ
โรงเรี ยนสามารถส่งนักเรี ยนเข้าประกวดได้โรงเรี ยนละ 1 ทีม และนักเรี ยนทุกคนที่เข้าแข่งขันต้อง
แสดงระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) ที่เป็ นปัจจุบนั ในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก่อนแข่งขันทุกคน
โดยคณะ กรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจสอบคุณสมบัติผแู้ ข่งขันอย่างเคร่ งครัด ** กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้น ม.4 และโรงเรี ยนไม่สามารถจัดทา ปพ.1 ให้ได้ ขอให้โรงเรี ยนทาหนังสือรับรองคุณสมบัติ
ข้อ 2 แทน ปพ.1**
เกณฑ์การแข่งขัน
1. บทละคร : เป็ นบทที่อา้ งอิงจากบทประพันธ์ หรื อนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ไม่ใช่ การ์ตูน
2. ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรื อเกินกว่าเวลาที่กาหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน
(บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตดั คะแนน)
3. ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูดและพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผูบ้ รรยายละครต้องบรรยายโดยไม่ดูบท
4. ใช้ชุดนักเรี ยน/ชุดพละ ในการทาการแสดง เท่านั้น
** คัดเลือกโดยดูเรื่ องสาเนียงภาษาญี่ปุ่นเป็ นหลัก
การตัดสิน
ประกาศผล

สมาคมจะมีคณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกจากทุกทีมที่สมัคร ให้เหลือ 20 ทีม เพื่อมา
เข้าร่ วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ทีมที่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ
www.jtat.info

2. รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม โรงเรี ยนศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุ งเทพฯ
โดยทีมที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องเป็ นผูเ้ ข้าแข่งขันทีมเดิม และบทละครเรื่ องเดิม จากรอบคัดเลือก
เกณฑ์การแข่งขัน รอบตัดสินชิงชนะเลิศ
1. บทละคร : เป็ นบทที่อา้ งอิงจากบทประพันธ์ หรื อนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ไม่ใช่ การ์ตูน
2. ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรื อเกินกว่าเวลาที่กาหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน
(บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตดั คะแนน)
3. ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูดและพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผูบ้ รรยายละครต้องบรรยายโดยไม่ดูบท

4. ใช้ชุดนักเรี ยน/ชุดพละ ในการทาการแสดง เท่ านั้น
5. ไม่ใช้ฉากจริ ง หรื ออุปกรณ์ประกอบฉากที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ใช้คอมพิวเตอร์ฉายฉากหลังได้)
6. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ เครื่ องดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ สาหรับตกแต่ง บน
ชุดนักเรี ยนเพื่อสื่อถึงตัวละครได้ (ทั้งนี้อุปกรณ์ดงั กล่าวไม่มีผลต่อคะแนน)
7. ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนสามารถใช้ไมค์ไร้สายที่จดั เตรี ยมไว้ให้นกั แสดงได้
เกณฑ์การให้ คะแนน 100 คะแนน
1. ด้ านการแสดง (Acting) 30 คะแนน
- บทบาทการแสดง (Characterization)
- การใช้เสียงและความมีชีวติ ชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)
- การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)
2. ด้ านเนือ้ หาของบทละคร (Story) 50 คะแนน
- ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language Accuracy)
- ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency)
- ความชัดเจนในการออกเสียง (Pronunciation)
- ข้อคิดจากเรื่ องที่นาเสนอ (Moral)
3. ด้ านการจัดการ (Directing) 20 คะแนน
- การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
รางวัลและเกียรติบัตร
1. รางวัลชนะเลิศยอดเยีย่ ม ( 1 รางวัล )
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (มี 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
4. รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)
ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด ***
สอบถามข้ อมูลได้ ที่
ครู นิตย์นาถ ทวีตงั๊ ตระกูล โรงเรี ยนศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โทร : 081-558-8238 หรื อ ติดตามข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่ สมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย www.jtat.info
ดาวน์ โหลดใบสมัคร

