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การแข่งขนัตอบค าถามพระคมัภีร์ “Saengtham Bible Contest  คร้ังที ่6”    
โอกาสวนัวชิาการสาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา วทิยาลยัแสงธรรม 

วนัพฤหัสบดีที ่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วทิยาลยัแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 
รายละเอยีดการแข่งขนัพระคมัภร์ี “Saengtham Bible Contest  คร้ังที ่6” หนังสือพระวรสารนักบุญลูกา 

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

วิทยาลยัแสงธรรม  
5) ส่งเสริมใหโ้รงเรียน วิทยาลยั และ องคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในงานวนัวิชาการของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  

วิทยาลยัแสงธรรม  
  

แบ่งการเข่งขนัออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

ประเภทที่ 1 : การแข่งขนัตอบค าถามพระคมัภร์ีพระวรสารนักบุญลูกา 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขนั 

- ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ป. 4 – 6, ม. 1 – 3 และ ม.4 – 6   
- ไม่จ  ากดัเพศและศาสนา  
- จ านวนทีมละ 2 คน  

พระคมัภีร์ทีใ่ช้ในการแข่งขนั 
-  หนงัสือพระวรสารนกับุญลูกา พระคมัภีร์คาทอลิกฉบบัสมบูรณ์ ปี 2014 

ลกัษณะและวธิีการแข่งขนั 
วธีิการแข่งขนัแต่ละระดบัชั้น มีดงัน้ี 
1) ระดบัชั้น ป. 4 - 6  การตอบค าถาม (ตวัเลือก)  40  ขอ้ 

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

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

  ค่าลงทะเบียน 
- ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัทีมละ 300 บาท  
- คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท 

 

  รางวลัและเกยีรตบิัตรและกิฟ๊เซ็ทพระคมัภีร์ 
1. รางวลัท่ี 1     โล่พระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวทิยาลยัฯ 

เกียรติบตัรและเงินรางวลั 
2. รางวลัท่ี 2 - 3    เกียรติบตัรและเงินรางวลั 
3. รางวลัชมเชยระดบัละ 2 รางวลั  เกียรติบตัรและก๊ิฟเซ็ทพระคมัภีร์ 
 

ระดับช้ัน รางวลัที ่1 รางวลัที ่2 รางวลัที ่3 
ชั้น ป. 4-6 โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู  

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท  
เกียรติบตัร  

และเงินรางวลั 1,500  บาท  
เกียรติบตัร  

และเงินรางวลั 1,000 บาท  
ชั้น ม.1-3 โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู  

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท  
เกียรติบตัร  

และเงินรางวลั 1,500  บาท  
เกียรติบตัร  

และเงินรางวลั 1,000 บาท  
ชั้น ม.4-6 โล่รางวลัพระคาร์ดินลั ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู  

เกียรติบตัร และเงินรางวลั 2,000 บาท  
เกียรติบตัร  

และเงินรางวลั 1,500  บาท  
เกียรติบตัร  

และเงินรางวลั 1,000 บาท  
 

หมายเหตุ : ทมีทีไ่ด้คะแนน 70% ขึน้ไปจะได้รับใบเกยีรติบัตร 
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ประเภทที่ 2 : การแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ  
1. ระดับช้ัน ป. 1 – 3 แข่งขนัป้ันดินน า้มนั หัวข้อในพระวรสารนักบุญลูกา  

(โดยการจับฉลากเลอืกหัวข้อก่อนการแข่งขนั) 
หัวข้อ   1) การประสูติของพระเยซูเจา้ (ลก 2: 1-20) 
     2) พระเยซูเจา้ทรงเรียกศิษยส่ี์คนแรก (ลก 5: 1-11) 
     3) อุปมาเร่ืองผูห้วา่น (ลก 8: 4-15) 
     4) เร่ืองลูกลา้งผลาญ (ลก 15: 11-32) 
     5) ศกัเคียส (ลก 19: 1-10) 
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 “พระบิดาผู้ทรงมพีระทยัเมตตา” 
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 “พระบิดาผูท้รงมีพระทยัเมตตา”  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 แข่งขนัประกวดร้องเพลงหมู่ (เลอืกเพลงใดเพลงหน่ึง) 
บทเพลง (เลือกเพลงใดเพลงหน่ึง) 1) เพลงปีศกัด์ิสิทธ์ิพระศาสนจกัรไทย 
      2) เพลงสุขแทท่ี้เมตตา 
      3) เพลงบุญลาภ 
      4) เพลงความสุขแท ้(8 ประการ) 
      5) เพลงทรงรักเราถึงเพียงน้ี 
กติกาการแข่งขัน  1) ส่งเขา้แข่งขนัทีมละไม่เกิน 10 คน     
    2) ร้องสดไม่มีดนตรี สามารถเพิ่มเติมเสียงประสานและลีลาการร้องได ้

   ตามความเหมาะสม 
คะแนนเต็ม   50 คะแนน 
เวลาในการแข่งขัน  ตามความยาวของเพลง 
เกณฑ์การตัดสิน  1) ถูกตอ้งตามจงัหวะและท านองของเพลง 
     2) เสียงดงั ฟังชดั ออกเสียงถูกตอ้งตามอกัขระของภาษาไทย 
     3) น ้าเสียง ลีลาการร้อง 

 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 แข่งขนัการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระเมตตาของพระเจ้าต่อชีวติของฉัน” 
กติกาการแข่งขัน  1) ส่งเขา้แข่งขนัเป็นรายบุคคล      
    2) ใชเ้วลาในการพดูไม่เกินคนละ 5 นาที 
คะแนนเต็ม   100 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน    

    - โครงสร้างการพูด 50 คะแนน 1) ค าน า (การแนะน าตวัเอง น าเขา้สู่เน้ือเร่ือง) 
 2) เน้ือเร่ือง ผูเ้ขา้แข่งขนัพูดไดต้รงกบัเร่ืองท่ีก าหนดให้ 
 3) การด าเนินเร่ือง พดูเร่ืองล าดบัความส าคญัของเร่ืองท่ีเล่าและสอดคลอ้งสัมพนัธ์ 
       กนัตลอดเร่ือง 

4) การสรุปของเร่ืองท่ีเล่า 
 5) ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
   - ด้านการน าเสนอ 50 คะแนน  1) ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 

2) น ้าเสียงชดัเจน ไม่ตะกุกตะกกั เวน้จงัหวะการพดูไดถู้กตอ้งหนกัเบาสอดคลอ้ง 
     กบัเร่ือง 
3) ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบัระดบัชั้น และกาลเทศะ 
4) ออกเสียงอกัขระท่ีถูกตอ้ง 
5) สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผูฟั้งไดดี้ 

 ค่าลงทะเบียน  -  ค่าลงทะเบียนส าหรับผูส้มคัรแข่งขนัคนละ 100 บาท  
   -   คุณครูและผูเ้ขา้ร่วมงานคนละ 100 บาท  

รางวลั 
รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั   2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลั  1,500 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลั  1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
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วธีิการสมัคร   เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 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  
 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งได้ที ่: อาจารย์สุดหทยั นิยมธรรม (กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินและ 
ใบตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อยนืยนัการช าระเงิน ทางโทรสาร 0-2429-0819 หรือ ทางไปรษณีย)์ 
  


