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การแข่งขนัตอบค าถามพระคมัภีร์ “Saengtham Bible Contest  คร้ังที ่7”    
โอกาสวนัวชิาการสาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา วทิยาลยัแสงธรรม 

วนัพฤหัสบดีที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ณ วทิยาลยัแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 
รายละเอยีดการแข่งขนัพระคมัภร์ี “Saengtham Bible Contest  คร้ังที ่7” หนังสือพระวรสารนักบุญมทัธิว 

จุดมุ่งหมายในการแข่งขนั 
1) ส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจา้  
2) ส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
3) สร้างเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนเห็นคุณค่าในตวัเองต่อคนรอบขา้ง เขตวดัและสงัคมโดยรวม 
4) สร้างเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน วิทยาลยั และองคก์รภายนอกกบัสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  

วิทยาลยัแสงธรรม  
5) ส่งเสริมใหโ้รงเรียน วิทยาลยั และ องคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในงานวนัวิชาการของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  

วิทยาลยัแสงธรรม  
 

 แบ่งการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

ประเภทที่ 1 การแข่งขนัตอบค าถามพระคมัภร์ีพระวรสารนักบุญมทัธิว 
                             

คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขนั 
- ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ป. 4 – 6, ม. 1 – 3 และ ม.4 – 6   
- ไม่จ  ากดัเพศและศาสนา  
- จ านวนทีมละ 2 คน  
พระคมัภีร์ทีใ่ช้ในการแข่งขนั 
-  หนงัสือพระวรสารนกับุญมทัธิว พระคมัภีร์คาทอลิกฉบบัสมบูรณ์  
ลกัษณะและวธิีการแข่งขนั 
วธีิการแข่งขนัแต่ละระดบัชั้น มีดงัน้ี 
1) ระดบัชั้น ป. 4 - 6  การตอบค าถาม (ตวัเลือก)   ขอ้สอบ 40 ขอ้  

คะแนนเต็ม 40 คะแนน   
2) ระดบัชั้น ม. 1 - 3  การตอบค าถาม (ตวัเลือก)  ขอ้สอบ 50 ขอ้   

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
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3) ระดบัชั้น ม. 4 - 6  การตอบค าถาม (ตวัเลือก)  ขอ้สอบ 60 ขอ้  
คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

 

รางวลั เกยีรตบิัตร และกิฟ๊เซ็ทพระคมัภีร์ (ทุกระดบัช้ัน) 
-  รางวลัชนะเลิศ     โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวทิยาลยัฯ 

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท 
-  รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง   เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,500 บาท 
-  รองชนะเลิศอนัดบัสอง   เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท 
-  รางวลัชมเชยระดบัละ 2 รางวลั  เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์ 

 

เกณฑ์การให้รางวลัเกยีรติบัตร : ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ 
ส าหรับนกัเรียนท่ีร่วมแข่งขนัและไดค้ะแนนในช่วงต่างๆ จะไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญ ดงัน้ี  
(จะจดัส่งไปใหต้ามโรงเรียนในภายหลงั) 

- ร้อยละ 90 – 100  รางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
- ร้อยละ 80 – 89  รางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
- ร้อยละ 70 – 79  รางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
- ต ่ากวา่ร้อยละ 70   ไดรั้บเกียรติบตัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

 

ค่าลงทะเบียน 
- ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัทีมละ 300 บาท  
- คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
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ประเภทที่ 2 การแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ 
 
1. ระดับช้ัน ป. 1 – 3 แข่งขนัป้ันดินน า้มนั หัวข้อในพระวรสารนักบุญมทัธิว  

(โดยการจับฉลากเลือกหัวข้อก่อนการแข่งขนั) 
 

หัวข้อ   1) โหราจารยม์าเฝ้าพระกุมาร (มธ 2:1-12) 
2) พระเยซูเจา้ทรงรับพิธีลา้ง (มธ 3:13-17) 

     3) พระเยซูเจา้ทรงท าใหพ้ายสุงบ (มธ 8:23-27) 
     4) พระเยซูเจา้ทรงทวขีนมปังคร้ังแรก (มธ 14:13-21) 
     5) พระเยซูเจา้ทรงตั้งศีลมหาสนิท (มธ 26:26-29) 
 

กติกาการแข่งขัน  1) ส่งเขา้แข่งขนัทีมละ 3-5 คน 
     2) ใชดิ้นน ้ามนัในการป้ันเท่านั้น 
     3) น าเสนอหรือสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของเร่ืองท่ีป้ันได ้
 

คะแนนเต็ม   50 คะแนน 
 

เวลาในการแข่งขัน  2 ชัว่โมง  (120 นาที) 
 

อุปกรณ์   1) ดินน ้ามนัและไมจ้ิ้มฟัน แต่ละโรงเรียนน ามาเองตามความตอ้งการ 
     2) ฐานรองป้ัน ขนาด 30 × 40 ซม. ทางวทิยาลยัจดัเตรียมให้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน  1) ความคิดสร้างสรรคใ์นการป้ัน (จินตนาการ) 
     2) น าเสนอ หรือสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของงานป้ันไดถู้กตอ้ง 
     3) ความสวยงาม  
  

  ค่าลงทะเบียน   -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัทีมละ 300 บาท  
    -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
 

รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั   3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั  2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั  1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
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2) ระดับช้ัน ป. 4 – 6 แข่งขนัวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “ความสุขแท้จริง” (มธ 5:1-11) 
 
กติกาการแข่งขัน  1)  ส่งเขา้แข่งขนัทีมละ 2 คน 

2)  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งวาดภาพในหวัขอ้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     และอยูใ่นเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที 
3)  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งท าการแข่งขนัวาดภาพภายในเวลาท่ีก าหนด 
4)  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใชก้ระดาษ 200 ปอนด ์ขนาด A3 (42x29.7 ซม.)  

     ทางคณะกรรมการจดัเตรียมให้ 

5)  อุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียม คือ ดินสอ ยางลบ ปากกา ไมบ้รรทดั  

     กระดานรองวาดภาพ ตวัหนีบ สีชอลค์จ านวน 24 สี ไม่จ  ากดัยีห่อ้ 

6)  หากผูเ้ขา้แข่งขนัมีอุปกรณ์นอกเหนือท่ีคณะกรรมการก าหนด จะถูกริบ 

    7)  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งน าเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการภายในเวลา 1 นาที 
 

คะแนนเต็ม  30 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 1) ภาพส่ือถึงเร่ืองราว หวัขอ้ “ความสุขแทจ้ริง”    10 คะแนน 
  2) ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค ์         10 คะแนน 

        3) การน าเสนอภาพต่อคณะกรรมการ (ในเวลา 1 นาที)              10 คะแนน 
 

 ค่าลงทะเบียน  -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัทีมละ 300 บาท  
   -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
 

รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั    3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั   2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั   1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
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3) ระดับช้ัน ม. 1 – 3  การแข่งขนัเล่าเร่ืองในพระคมัภีร์และประยุกต์กบัเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
   (ให้โรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขนัเลือก 1 หัวข้อ) 
 
     หัวข้อ  1)   พระเยซูเจา้ทวขีนมปังคร้ังแรก (มธ.14:13-21) 
   2)   อุปมาเร่ืองคนงานในสวนองุ่น (มธ.20:1-16) 

3)   อุปาเร่ืองหญิงสาวสิบคน (มธ.25:1-13) 
 

     กติกาการแข่งขัน 1) ส่งเขา้แข่งขนัทีมละ  2 – 3 คน       
   2) ใชเ้วลาในการเล่าไม่เกินทีมละ 5 นาที 
   3)  งดใชอุ้ปกรณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 
 

คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน    1)   เน้ือหา                                                                     10  คะแนน 
                                            2)   การใชน้ ้าเสียง   ส่ืออารมณ์ความรู้สึก                     10  คะแนน 
                                            3)   การประยกุตใ์ช ้  ความคิดสร้างสรรค ์                    10  คะแนน 
                                            4)   ความถูกตอ้งและชดัเจนของเน้ือหาท่ีก าหนด         10  คะแนน 
                                            5)   การใชท้่าทาง ส่ืออารมณ์ความรู้สึก                        10  คะแนน 
 หมายเหตุ : การตรงต่อเวลา (เกินเวลาหกันาทีละ 1 คะแนน) 
  

 ค่าลงทะเบียน  -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  
   -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
  

   รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั   3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั  2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั  1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
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4. ระดับช้ัน ม. 4 - 6 แข่งขนัประกวดร้องเพลงหมู่ (เลือกเพลงใดเพลงหน่ึง) 
 

บทเพลง (เลือกเพลงใดเพลงหน่ึง) 1) เพลงความสุขแท ้(8 ประการ) [มธ 5: 1-12] 
      2) เพลงพระวาจาบนัดาลชีวติ [มธ 13: 1-23] 
      3) เพลงส่ิงท่ีท่านไดท้  า [มธ 25: 31-46] 
     

กติกาการแข่งขัน  1) ส่งเขา้แข่งขนัทีมละไม่เกิน 10 คน  
2) ร้องสดไม่มีดนตรี สามารถเพิ่มเติมเสียงประสานและลีลาการร้องได ้
   ตามความเหมาะสมอยา่งสร้างสรรค ์
 

คะแนนเต็ม   50 คะแนน 
 

เวลาในการแข่งขัน  ตามความยาวของเพลง 
 

เกณฑ์การตัดสิน  1) ถูกตอ้งตามจงัหวะและท านองของเพลง 
     2) เสียงดงั ฟังชดั ออกเสียงถูกตอ้งตามอกัขระของภาษาไทย 
     3) น ้าเสียง ลีลาการร้อง 
     4) ความสร้างสรรค ์
 

 ค่าลงทะเบียน  -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  
   -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
 

รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั   3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั  2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั  1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
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วธีิการสมัคร   เปิดรับสมัครตั้งแต่วนันี ้ถึงวนัที ่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในเวลาราชการ    
-  กรอกรายละเอียดในใบตอบรับใหค้รบถว้น 
-  ส่งใบตอบรับพร้อมค่าลงทะเบียน ไดท่ี้  

อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม วิทยาลยัแสงธรรม  
20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 
โทรศัพท์  0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com 

 
วธีิการช าระเงินค่าสมัคร 
โอนเขา้บญัชี ธนาคารทหารไทย สามพราน จ.นครปฐม  
ช่ือบญัชี วิทยาลยัแสงธรรม (กองทุนทัว่ไป) เลขที ่525-2-00093-9 ประเภทออมทรัพย์  
 เม่ือโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งได้ที ่: อาจารย์สุดหทยั นิยมธรรม (กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินและ 
ใบตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อยนืยนัการช าระเงิน ทางโทรสาร 0-2429-0819 หรือ ทางไปรษณีย)์ 
 
หมายเหตุ : นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมงานแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
 
  


