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การแข่งขนักจิกรรมพระคมัภีร์ “Saengtham Bible Contest  คร้ังที ่8”    
งานวนัวชิาการคณะศาสนศาสตร์ สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา วทิยาลยัแสงธรรม 

หัวข้อ “350 ปีมสิซังสยามและงานธรรมทูตของนักบุญเปาโล” (โครินธ์ ฉบับที ่1 และ 2) 
วนัพฤหัสบดีที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ณ วทิยาลยัแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

รายละเอยีดการแข่งขนัพระคมัภร์ี “Saengtham Bible Contest  คร้ังที ่8”  
จุดมุ่งหมายในการแข่งขนั 
1) ส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจา้  
2) ส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
3) สร้างเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนเห็นคุณค่าในตวัเองต่อคนรอบขา้ง เขตวดัและสงัคมโดยรวม 
4) สร้างเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน วิทยาลยั และองคก์รภายนอกกบัสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  

วิทยาลยัแสงธรรม  
5) ส่งเสริมใหโ้รงเรียน วิทยาลยั และ องคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในงานวนัวิชาการของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  

วิทยาลยัแสงธรรม  
 

 แบ่งการแข่งขนัและการประกวดกจิกรรมต่างๆ ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้
 

ประเภทที่ 1 การแข่งขนัตอบค าถามพระคมัภร์ี  
                             

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

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

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 
-   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,500 บาท 
-   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท 
-   รางวลัชมเชยระดบัละ 5 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 าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  

   -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท  
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ประเภทที่ 2 การแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ 
 
1. ระดับช้ัน ป. 1 – 3 แข่งขนัป้ันดินน า้มนั  

 
หัวข้อ   “การเดินทางของนกับุญเปาโลในบทจดหมายถึงชาวโครินธ์” 
 
 

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 าเสนอหรือสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของงานป้ันไดถู้กตอ้ง 
     3) ความสวยงาม  
  

 ค่าลงทะเบียน   -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  
     -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 

 

รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ                 โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวทิยาลยัฯ 

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 3,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท 
รางวลัชมเชย 5 รางวลั   เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์ 
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2) ระดับช้ัน ป. 4 – 6 แข่งขนัวาดภาพระบายสีชอล์ค  
หัวข้อ “พนัธกจิรับใช้พระคริสต์ตามแบบอย่างนักบุญเปาโล” (โครินธ์ ฉบับที ่1 และ 2) 

 
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)  ไม่อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนด 

    7)  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งน าเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการภายในเวลา 1 นาที 
 

คะแนนเต็ม  30 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 1) ภาพส่ือถึงเร่ืองราว       
หวัขอ้ “พนัธกิจรักรับใชพ้ระคริสตต์ามแบบอยา่งนกับุญเปาโล”     

  2) ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค ์          

        3) การน าเสนอภาพต่อคณะกรรมการ (ในเวลา 1 นาที)               
 

 ค่าลงทะเบียน  -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  
   -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
 

รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ                 โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวทิยาลยัฯ 

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 3,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท 
รางวลัชมเชย 5 รางวลั   เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์ 
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3) ระดับช้ัน ม. 1 – 3  การแข่งขนัเล่าเร่ืองในพระคมัภีร์และประยุกต์กบัเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
   (ให้โรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขนัเลือก 1 หัวข้อ) 
 
     หัวข้อ  “ความรักในโครินธ์”  

 
 

     กติกาการแข่งขัน 1) ส่งเขา้แข่งขนัทีมละ  2 – 3 คน       
   2) ใชเ้วลาในการเล่าไม่เกินทีมละ 5 นาที 
   3)  สามารถใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่าเร่ืองได ้
 

คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
 

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

 ค่าลงทะเบียน  -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  
   -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
  

   รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ                 โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวทิยาลยัฯ 

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 3,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท 
รางวลัชมเชย 5 รางวลั   เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์  
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4. ระดับช้ัน ม. 4 - 6 แข่งขนัประกวดร้องเพลงหมู่ (เลือกเพลงใดเพลงหน่ึง) 
บทเพลง (เลือกเพลงใดเพลงหน่ึง) 1) เพลงมิสซงัสยาม สามร้อยหา้สิบปี 
      2) เพลงความหมายรักแท ้
      3) เพลงแก่นรัก 
     

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) ความพร้อมเพรียง การประสานเสียงถูกตอ้งกลมกลืน    
     5) ความสร้างสรรค ์        

 
 

 ค่าลงทะเบียน  -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  
   -  คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 
 

รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ                 โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวทิยาลยัฯ 

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 3,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  เกียรติบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท 
รางวลัชมเชย 3 รางวลั   เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์ 
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บทเพลง : มิสซังสยาม สามร้อยห้าสิบปี (ค าร้อง-ท านอง : ภัศม์) 
 

1.  มิสซังสยามสามร้อยห้าสิบปี  จากดินแดนท่ีมิชชันนารีเพียงผ่าน  เป็นดินแดนมุ่งผดุงลงหลักปักฐาน  ตราบนั้ นเนานาน              
หวา่นธรรมบนแผน่ดินทอง  อยธุยาสมยัเกรียงไกรกึกกอ้ง ต่อเน่ืองเรืองรองพระจิตส่องสวา่งทาง  เมลด็พนัธ์ุข่าวดีมิมีวนัจะร้าง  
พระทรงจดัวางทุกอยา่งกระจ่างใจ 

     *  แม้เวลาพาล่วงเลยจะเคยผ่านความยากเย็น  ยงัคงยืนหยดัชัดเจนกางเขนยิ่งมียิ่งทน  พระพรยงัคงพร่างพรม  อุดมดวงจิต              
คริสตชนเพ่ิมพนูพลงัร้อนรน เป่ียมลน้แผน่ดินถ่ินน้ี 

2.  สร้างวดัชุมชนเกิดผลสวา่งไสว  คือคาทอลิกไทยใตพ้ระญาณเอ้ืออาทร ชุมชมศิษยพ์ระคริสตส์มานจิตสโมสร  เอ่ยค าพร ่ าวอน
ถวายพรพระผูเ้จริญ  มิสซังสยามสามร้อยห้าสิบปี  จากดินแดนท่ีมิชชันนารีเพียงผ่าน  เป็นดินแดนมุ่งผดุงใจจะสืบสาน            
ตราบนานเท่านานพระหรรษทานทว ี

 ***  เราจึงมารวมหลอมใจให้ชีวติเป็นพยาน  พระวาจาจะบนัดาลผ่านความรักและเมตตา  ขอบูชาขอบพระคุณจุนเจือใจไปทุกครา  
องคพ์ระคริสตชิ์ดชีวาน าพาผองเราร่มเยน็ 

 

บทเพลง : ความหมายรักแท้  (โดย…Lazarus) 
 

ความรักนั้นอดทนนาน รักคือการแบ่งปัน รักไม่เคยท าใหใ้ครตอ้งผิดหวงั รักนั้นไม่หยาบคาย  
ความรักไม่เห็นแก่ตวั รักนั้นไม่อิจฉา รักไม่จ าความผิดท่ีรับมา แต่ปรารถนาส่ิงดี  

รักแทใ้หอ้ภยั เช่ือใจในกนัและกนั ความรัก ไม่เคยหมดหวงั เป็นพลงัใหก้า้วไป                
รักแทไ้ม่ครอบครอง แต่มอบดวงใจใหก้นั แต่งเติม ความฝัน ของกนัและกนัอยูเ่สมอ  

ความรักท่ีแทจ้ริง คือความรักพระบุตรา ใหอ้ภยัความผิดทุกครา ยอมมอบแมชี้วาแก่มนุษย ์ 
ความรักไม่เห็นแก่ตวั รักนั้นไม่อิจฉา รักไม่จ าความผิดท่ีรับมา แต่ปรารถนาส่ิงดี  

รักแทใ้หอ้ภยั เช่ือใจในกนัและกนั ความรัก ไม่เคยหมดหวงั เป็นพลงัใหก้า้วไป  

รักแทไ้ม่ครอบครอง แต่มอบดวงใจใหก้นั แต่งเติม ความฝัน ของกนัและกนัอยูเ่สมอ  
ความรักของสองใจ จะใหไ้วเ้ป็นสญัญา วา่จะรักตลอดชีวา ตราบจนดินฟ้ามลาย 

 

บทเพลง : แก่นรัก (1โครินธ์ 13:4-7) 
 

ความรัก  นั้นอดทนนาน  ความรักกระท าคุณให ้  ความรักไม่อิจฉา  ไม่อวดตวัหยิง่ผยอง ไม่หยาบคาย  ไม่เห็นแก่ตวั 
ความรักนั้น ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ าความผิด       ไม่ยนิดี  เม่ือผิดพลั้งไป  ร่วมแรงร่วมใจ   สร้างกนัและกนั 

***  รัก ทนไดทุ้กอยา่ง    ความรักนั้นทนไดทุ้กอยา่ง   
ความรักคือการอภยั    ความรักคือการใหก้นั 
มีหวงัเสมอ     อภยัไดทุ้กที 
รัก ทนไดทุ้กอยา่ง    ความรักนั้นทนไดทุ้กอยา่ง   
ใหเ้ช่ือในส่วนดี  ในกนัเสมอไป   ตอ้งคงมัน่  อยูเ่คียงขา้งกนั เสมอไป  (ซ ้ า ***) 

 

รัก ทนไดทุ้กอยา่ง               ความรักนั้นทนไดทุ้กอยา่ง 
ใหเ้ช่ือในส่วนดี ในกนัเสมอไป        ตอ้งคงมัน่ อยูเ่คียงขา้งกนั เสมอไป 
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ประเภทที่ 3 การประกวดส่ือป๊อบอพัตั้งโต๊ะ  
 
หัวข้อ  “350 ปี มิสซงัสยามกบัการเดินทางตามแบบอยา่งนกับุญเปาโล” (โครินธ์ฉบบัท่ี 1 และ 2) 
 
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : วดั โรงเรียน หน่วยงานคาทอลกิ  
 
กติกาการประกวด : 

1. เป็นส่ือป๊อบอพัตั้งโตะ๊กระดาษแบบสามมิติ ขนาด 30 X 20 น้ิว 
2. เน้ือหาของผลงาน ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจดัประกวด  
3. ถ่ายทอดใหเ้ห็นเร่ืองราวและความส าคญัไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. โรงเรียนท่ีส่งผลงานเขา้ประกวด สามารถส่งผลงานได ้1 ผลงานเท่านั้น 

 
เกณฑ์การตัดสิน : 

1. ความถูกตอ้งของรูปแบบการจดัท าส่ือป๊อบอพั 
2. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
3. ภาพประกอบ 
4. ความสวยงาม 
5. ความคิดสร้างสรรค ์

หมายเหตุ : การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด และผลงานท่ีไดรั้บรางวลัถือเป็นลิขสิทธ์ิของ 
     วทิยาลยัแสงธรรม 

 
ค่าลงทะเบียน : ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัร คุณครู และผูเ้ขา้ร่วมงาน คนละ 100 บาท   

 
การส่งผลงาน : 
โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดส่ือป๊อบอพั ให้น าผลงานมาส่งในวนัวชิาการฯ  วนัพฤหัสบดทีี่ 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
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การประกาศผลและรางวลั : 

1. ประกาศผลผูไ้ด้รับรางวลัในงานวันวิชาการวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และประกาศผลทาง              
อุดมสารรายสัปดาห์ 

2. รางวลัการประกวด : 
รางวลัชนะเลิศ                                          โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวทิยาลยัฯ 

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 5,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั  4,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั  3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย 3 รางวลั รางวลัละ 1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 

 

หมายเหตุ : การแข่งขนัประเภทที ่1, 2 และ 3 
 

 การส่งรายช่ือเข้าร่วมงานฯ 
โรงเรียนทีต้่องการเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดประเภทที ่1, 2 และ 3 กรุณาส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมฯ กลบัมา 
ภายในวนัที่ 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ส่งที่ : 

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

 วธิีการช าระเงินค่าสมคัร 
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)์ 

 

 นักเรียนทีเ่ข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดกฬีาประจ าโรงเรียน 
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10 
 

ประเภทที่ 4 การประกวดเรียงความ  
 

 

หัวข้อ  “ความรักแบบโครินธ์และการด าเนินชีวติของคริสตชน” 
 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : คริสตชนคาทอลกิชาย – หญงิ  
1. นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีสังกดัทุกสถาบนัการศึกษา 
2. บุคคลทัว่ไป อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

 

กติกาการประกวด : 
1. เขียนเรียงความความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4 ไม่เวน้บรรทดั 

 เขียนดว้ยลายมือตวับรรจง หรือ 
 พิมพส่์ง โดยใชรู้ปแบบตวัอกัษร Angsana New ขนาดตวัอกัษร 16 พอยท ์

2. เน้ือหาของผลงาน ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีจดัประกวด โดยเขียนเรียงความท่ีบอกเล่าถึงการด าเนินชีวิต 
คริสตชน หรือประสบการณ์ของตนเอง หรือจากแบบอยา่งของบุคคลท่ีประทบัใจ ท่ีท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ
ในการด าเนินชีวิตตามค าสอนในบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบบัท่ี 1 และ 2 เพื่อแบ่งปัน
เร่ืองราวของผูเ้ขียนในการประกาศพระวาจาของพระเจา้แก่ผูอ่ื้น 

3. ผูป้ระกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรียงความเขา้ประกวดได ้1 ผลงานเท่านั้น 
4. เขียนช่ือหวัขอ้เรียงความ “ความรักแบบโครินธ์และการด าเนินชีวติของคริสตชน” ก ากบับนหวักระดาษ 
5. ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ให้เขียนช่ือ-นามสกุลตนเอง ระดบัชั้น ช่ือโรงเรียน เบอร์โทรศพัท์มือถือของ

ผูป้กครองหรือคุณครู บริเวณทา้ยกระดาษใตเ้น้ือหาเรียงความ 
6. ส าหรับบุคคลทัว่ไป ให้เขียนช่ือ-นามสกุล สังกัด(วดั/หน่วยงาน ฯลฯ) เบอร์โทรศพัท์มือถือของตนเอง 

บริเวณทา้ยกระดาษใตเ้น้ือหาเรียงความ 
 

เกณฑ์การตัดสิน : 
1. เน้ือเร่ืองเรียงความส่ือตรงตามหวัขอ้ “ความรักแบบโครินธ์และการด าเนินชีวิตของคริสตชน” 
2. ล าดบัขอ้ความและความคิดต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัตลอดเร่ือง 
3. แสดงเหตุและผลในเน้ือเร่ืองอยา่งสมเหตุสมผล 
4. ตวัสะกดถูกตอ้งตามพจนานุกรมไทย และถูกอกัขระตามหลกัภาษาไทย 
5. ความยาวของเร่ืองตามก าหนด (ไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4) 

หมายเหตุ :  
- การตดัสินของสงวนสิทธ์ิส าหรับผลงานท่ีท าถูกตอ้งตามกติกาการประกวดเท่านั้น 
- ผลการตดัสินเป็นลิขสิทธ์ิของวทิยาลยัแสงธรรม 
- วทิยาลยัแสงธรรมมีสิทธ์ิท่ีจะน าบทความท่ีส่งเขา้ประกวดไปเผยแพร่ 
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การส่งผลงาน : 
1. ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ให้เขียนช่ือ-นามสกุลตนเอง ระดบัชั้น ช่ือโรงเรียน เบอร์โทรศพัท์มือถือของ

ผูป้กครองหรือคุณครู บริเวณทา้ยกระดาษใตเ้น้ือหาเรียงความ 
2. ส าหรับบุคคลทัว่ไป ให้เขียนช่ือ-นามสกุล สังกัด(วดั/หน่วยงาน ฯลฯ) เบอร์โทรศพัท์มือถือของตนเอง 

บริเวณทา้ยกระดาษใตเ้น้ือหาเรียงความ 
3. ส่งดว้ยตนเองหรือทางไปรษณียม์ายงั  

อาจารย์สุดหทยั นิยมธรรม (สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา) 
วทิยาลยัแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 

4. หรือส่งทาง E-mail : christ.studies2000@gmail.com 
5. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วนันี ้– วนัที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
การประกาศผลและรางวลั : 

1. ประกาศผลผูไ้ดรั้บรางวลัในงานวนัวชิาการวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และประกาศผลทาง 
อุดมสารรายสัปดาห์ 

2. รางวลัการประกวด : 
2.1 นักเรียน นักศึกษา 

รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั   3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั  2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั  1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย 3 รางวลั    เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์ 

2.2 บุคคลทัว่ไป 
รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั   3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั  2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั  1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย 3 รางวลั    เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์ 
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