
 
 

 
 

รายละเอียดการประกวดการพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว) 
ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
………………………………………………………………………….. 

        1. ลักษณะการแข่งขัน ให้ผู้ประกวดพากยเ์สียงภาพยนตร์จีน โดยใช้ภาษาจีนกลาง หัวข้อ “影音汉语，情动你我”    

        2. กติกาการแข่งขัน 
  (1) ผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และนิสิตหรือนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
       ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยโดยก าเนิดและใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง  
  (2) การแข่งขันพากยเ์สียงภาพยนตร์จีน โดยใช้ภาษาจีนกลาง และมีเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหัวข้อที ่     
      ก าหนด “影音汉语，情动你我”  
  (3) จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2-5 คน ก าหนดเวลา 5-8 นาที /1 ทีม (ส าหรับทีมที่เคยเข้าร่วมการประกวดมาแล้ว ผลงาน

จะต้องไม่ซ้ ากับการประกวดครั้งก่อน) 
  (4) ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมซีดีไฟล์ประกอบการพากย์เสียงและอุปกรณ์ประกอบการพากย์เสียง เช่น ชุดแต่งกาย      

ด้วยตนเอง ซึ่งอุปกรณ์ประกอบการพากย์เสียง ไม่น ามาพิจารณาในการให้คะแนน 
 

  3. การเลือกผลงานที่ใชใ้นการพากย์เสียง สามารถเป็นเนื้อหาเก่ียวกับ ต านานประวัติศาสตร์จีน เทพนิยาย  
นิทานส านวนสุภาษิตจีน ภาพยนตร์จีนหรือละครจีนเป็นต้น 

 

  4. วันและเวลาในการแข่งขัน  
      รอบคัดเลือก 
      - น าส่งไฟล์ที่ใช้ในการประกวดจ านวน 2 ไฟล์ คือ ไฟล์วิดีโอภาพยนตร์ต้นฉบับ และไฟล์วิดีโอการพากย์เสียง 

- บันทึกวิดีโอการพากย์เสียงโดยให้ทั้งเห็นผู้พากย์และจอภาพในเวลาเดียวกัน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

 
              ส่งใบสมัครและไฟล์ผลงานได้ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

ของผู้ประกวด มาที่ E-Mail : confuciusbuu@hotmail.com หรือ ทางไปรษณีย์โดยส่งผลงานเป็นแผ่นซีดี/ดีวีดี  
มาท่ี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  
โทรศัพท์ 038-102602 

(ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ทาง www.confucius.buu.ac.th)      

            รอบตัดสิน 
ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก จ านวน 10 ทีม (ระดับมัธยมศึกษา 5 ทีม และระดับอุดมศึกษา 5 ทีม) เข้าร่วมแข่งขัน    

รอบตัดสิน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์จีนศึกษา)  

 

          5. เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   (1) เนื้อเรื่อง (10 คะแนน) 
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   (2) ส าเนียง อักขระการออกเสียง (40 คะแนน) 
   (3) ลีลาในการพากย ์(30 คะแนน) 
   (4) ภาพรวม (20 คะแนน) 
 

          6. รางวัลทุนการศึกษา 
ระดับ รางวัลที่ จ านวนเงิน จ านวนรางวัล 

มัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 3,500 บาท 1 รางวัล 
รางวัลที่ 2 2,500 บาท 1 รางวัล 
รางวัลที่ 3 1,500 บาท 1 รางวัล 

รางวัลชมเชย 1,000 บาท 2 รางวัล 
อุดมศึกษา รางวัลที่ 1 3,500 บาท 1 รางวัล 

รางวัลที่ 2 2,500 บาท 1 รางวัล 
รางวัลที่ 3 1,500 บาท 1 รางวัล 

รางวัลชมเชย 1,000 บาท 2 รางวัล 
                        * รางวลัทุนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

7. ก าหนดการ 
报名 รับสมัครและส่งผลงาน 

วันท่ี 15 มกราคม –วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รับสมคัรและส่งผลงาน (ทางE-mail หรือ ไปรษณีย)์ 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ประกาศรายชื่อผลงานท่ีผ่านการคดัเลือก ทาง www.confucius.buu..ac.th 

决赛 ก าหนดการประกวดรอบตัดสิน 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

08:30-09:00 น. ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน (หากมาเกินจากเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิการเขา้ประกวด) 
09:00-09:15 น. พิธีเปิด 
09:15-10:15 น. ประกวดพากยเ์สียงภาพยนตร์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา รอบตัดสิน (5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก) 
10:15-10:30 น. กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซยีว) 
10:30-11:30 น. ประกวดพากยเ์สียงภาพยนตร์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา รอบตดัสนิ (5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก)  

11:30-12:00 น. กรรมการให้ค าแนะน า 

12:00-12:30 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบประกาศนียบตัร 
 

 8. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  
E-Mail: confuciusbuu@hotmail.com โทรศัพท์: 038-102602 (ฝ่ายไทย) 038-102603 (ฝ่ายจีน) 
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