
 
 

关于举办泰东地区“中文影视配音大赛”决赛通知 （大学组） 

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกวดพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน (รอบตัดสิน) 
เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว) ระดับอุดมศึกษา 

………………………………………………………………………………. 
 

การประกวดรอบตัดสิน 决赛 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพ่ือป้องกันการ     
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการประกวดพากย์เสียงภาพยนตร์
ภาษาจีนรอบตัดสิน เป็นการพิจารณาผลงานการพากย์เสียงจากวิดีโอ (บันทึกใหม่) โดยขอให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
ระดับอุดมศึกษาจ านวน 5 ทีม ด าเนินการบันทึกวิดีโอการพากย์เสียงของนิสิต นักศึกษาและน าส่งใหม่อีกครั้ง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

รายช่ือทีมที่ผลงานผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน รอบตัดสิน 
ระดับอุดมศึกษา 大学组 

............................................. 

 
* หมายเหตุ รายช่ือข้างต้นไม่ได้เรียงตามล าดับคะแนน 

 
 

 ชื่อสถานศึกษา  ชื่อชุดการแสดง รายช่ือสมาชิกในทีม 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University 

《延禧攻略》 Ms.Nawaphan Kraisopa  
Ms.Fareeda Dechlay  
Ms.Pimvilai Poolsup  
Mr.Kananart Meechokchai 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University 

《哪吒之魔童降世》 Ms.Chanaporn Prueksamahalap 
Ms.Thanisara Nedchalayut 
Ms.Rattanakorn Phasayawan 
Mr.Oakkharadet Nanudon 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University 

《哪吒之魔童降世》 Mr.Suphakorn Phanthet  
Mr.Thanakit Seasai 
Ms.Nidcharee Wongthatchai 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University 

《萌妃驾到》 Ms.Nanthaphak Benjawattana 
Ms.Piyatida Chai Roongrojsakul 
Ms.Ratawan Rungsee  
Ms.Palita Daengsai 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
Rambhai Barni Rajabhat University  

《还珠格格》 Ms.Kotchaporn Pinketkorn  
Ms.Kanjana Banpot  
Ms.Ariya Khiamkom  
Mr.Saharat Thongsri 



 
一、参赛要求：กติกาการประกวดรอบตัดสิน 

 （1）决赛参赛作品和参赛人员与初赛作品及参赛人员一致。สมาชิกทีมทุกคนตอ้งเป็นคนเดียวกันกับรอบคดัเลือก 

（2）视频必须是重新录制的作品，不得使用初赛视频。บันทึกวิดีโอการพากย์เสียงของนิสติ นักศึกษาโดยเริม่ 

การบันทึกใหม่ท้ังหมด (ไม่สามารถใช้วิดีโอเดียวกับรอบคดัเลือกได้) 

（3）视频资料、服装和道具自备（服装，道具不列入评分标准）。อุปกรณ์ประกอบการพากยเ์สยีง  
และชุดแต่งกาย ไม่น ามาพิจารณาในการให้คะแนน 
 

二、视频要求：การบันทึกวดิีโอการพากย์เสียงใหม่ 
（1）两个视频，选择配音的原视频和选手配音过程视频。 น าส่งไฟล์ที่ใช้ในการประกวดจ านวน 2 ไฟล์  
คือ ไฟล์วิดีโอภาพยนตร์ต้นฉบับ และไฟล์วิดีโอการพากย์เสียง 
（2）确保配音过程和视频画面同时出现。示例如下：บันทึกวิดีโอการพากย์เสียงโดยให้เห็นผู้พากยท์ุกคนและ
จอภาพในเวลาเดียวกัน ดังตัวอย่าง 

 

（3）确保配音视频画面流畅、字幕清晰。ไฟล์วิดีโอการพากย์เสียงต้องมีความคมชัดและต่อเนื่อง และสามารถ
มองเห็นค าบรรยายได้อยา่งชัดเจน 

（4）选手配音视频要求选手全程面对屏幕，面部无遮挡，声音清晰。ผู้พากย์เสียงทุกคนต้องหันหน้าเข้า
หาจอภาพ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมาบดบัง และเสยีงพากย์ต้องมคีวามชัดเจน 



 

注意：视频没有达到要求的作品将在评分基础上扣除 20 分。หากไฟล์วิดโีอผลงานการพากย์เสียงไม่เปน็ไป
ตามกติกาจะมีการหักคะแนน 20 คะแนน 
 
 

选手将参赛作品录制成视频，于 3 月 13 日 16:30 前将身份证复印件、比赛报名表及参赛视频       

电邮（confuciusbuu@hotmail.com）或邮寄（光盘）至东方大学孔子学院。 

- ส่งใบสมัครและไฟลผ์ลงาน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูป้ระกวด ภายในวนัศุกรท์ี่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563  
  (ภายในเวลา 16.30 น. หากไม่ส่งผลงานภายในวนัและเวลาทีก่ าหนดจะถือว่าสละสทิธิ์การเข้าประกวดรอบตัดสิน)  
  ส่งมาที่ E-Mail : confuciusbuu@hotmail.com หรือ ทางไปรษณีย์โดยส่งผลงานเปน็แผ่นซีดี/ดีวีดี มาที่  
  สถาบนัขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-102602  
 

- ท่านสามารถติดตามประกาศผลการตัดสิน ได้ที่ www.confucius.buu.ac.th และ www.facebook.com/confuciusbuu 
 

三、评分细则 เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

评分模块 比例 考察内容 

内容选择 10% 是否内容积极向上，有新意，能展现选手口语水平。 

เนื้อเรื่อง (10 คะแนน) 

语言表达 40% 是否语音语调自然，发音清晰 

ส าเนียง อักขระการออกเสียง (40 คะแนน) 
情感及吻合度 30% 是否对剧情的把握得当，情感饱满，与画面节奏一致 

ลีลา และน้ าเสียงการพากย์ (30 คะแนน) 
协作能力 20% 角色配合及整体表现 การจัดทีมในการพากย์เสียง (20 คะแนน) 

           
四、奖励办法 รางวัลทุนการศึกษา 

（1）本次比赛每组将评出一等奖 1 名，奖励 3500 泰铢；二等奖 1 名，各奖励 2500 泰铢；三等

奖 1 名，各奖励 1500 泰铢；优胜奖 2 名，各奖励 1000 泰铢。 

ระดับ รางวัลที่ จ านวนเงิน จ านวนรางวัล 
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 
 

  大赛组委会有权根据参赛选手人数调整比赛奖项设置。所有参赛选手将获得由东大孔院颁发的

参赛证书。จ ำนวนรำงวัลในแต่ระดับอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับผู้ที่ร่วมกำรประกวดรอบตดัสินจะได้รับ 
ใบประกาศนียบตัร 

（2）获奖证书可以作为推荐申报孔子学院奖学金的依据之一。ผู้ที่ไดร้บัใบประกาศนียบตัรในการประกวด
สามารถใช้เป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการยื่นขอทุนการศึกษาสถาบนัขงจื่อ  



 

五、联系方式 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  
โทรศัพท์: 038-102602 (ฝ่ายไทย) 038-102603 (ฝ่ายจีน) 
E-Mail: confuciusbuu@hotmail.com  
 
 泰国东方大学孔子学院 

 Website：www.confucius.buu.ac.th 

 Email：confuciusbuu@hotmail.com（Thai）; kzxydf@hanbanthai.org(Chinese)  

 Tel：+66(0)38102602（Thai）; +66(0)38102603(Chinese) 

 Fax：+66(0)38394409 

 Add：169 Longhard Rd., Bangsaen, Chonburi, Thailand 20131           

 

                          

                                               泰国东方大学孔子学院 

                                                                             2020 年 3 月 2 日 

      

 
 
       

 
         
 

mailto:kzxydf@hanbanthai.org

