การแข่ งขันกิจกรรมพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8”
งานวันวิชาการคณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
หัวข้ อ “350 ปี มิสซังสยามและงานธรรมทูตของนักบุญเปาโล” (โครินธ์ ฉบับที่ 1 และ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
รายละเอียดการแข่ งขันพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8”
จุดมุ่งหมายในการแข่งขัน
1)
2)
3)
4)

ส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า
ส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
สร้างเสริ มให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง เขตวัดและสังคมโดยรวม
สร้างเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน วิทยาลัย และองค์กรภายนอกกับสาขาวิชาคริ สตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
5) ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยน วิทยาลัย และ องค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในงานวันวิชาการของสาขาวิชาคริ สตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม

แบ่ งการแข่ งขันและการประกวดกิจกรรมต่ างๆ ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การแข่ งขันตอบคาถามพระคัมภีร์
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
- กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น ป. 4 – 6, ม. 1 – 3 และ ม.4 – 6
- ไม่จากัดเพศและศาสนา
- จานวนทีมละ 2 คน

พระคัมภีร์ทใี่ ช้ ในการแข่ งขัน
- บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคริ นธ์ ฉบับที่ 1 และ 2 (พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์)

ลักษณะและวิธีการแข่ งขัน
วิธีการแข่งขันแต่ละระดับชั้น มีดงั นี้
1) ระดับชั้น ป. 4 - 6 การตอบคาถาม (ตัวเลือก)
คะแนนเต็ม 40 คะแนน

ข้อสอบ 40 ข้อ
1

2) ระดับชั้น ม. 1 - 3
3) ระดับชั้น ม. 4 - 6

การตอบคาถาม (ตัวเลือก)
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
การตอบคาถาม (ตัวเลือก)
คะแนนเต็ม 60 คะแนน

ข้อสอบ 50 ข้อ
ข้อสอบ 60 ข้อ

รางวัล เกียรติบัตร และกิฟ๊ เซ็ทพระคัมภีร์ (ทุกระดับชั้น)
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รางวัลชมเชยระดับละ 5 รางวัล

โล่รางวัลพระคาร์ ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวิทยาลัยฯ
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 1,500 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 1,000 บาท
เกียรติบตั รและกิ๊ฟเซ็ทพระคัมภีร์

เกณฑ์ การให้ รางวัลเกียรติบัตร : ช่ วงคะแนนและระดับเหรียญ
สาหรับนักเรี ยนที่ร่วมแข่งขันและได้คะแนนในช่วงต่างๆ จะได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญ ดังนี้
(จะจัดส่ งไปให้ตามโรงเรี ยนในภายหลัง)
- ร้อยละ 90 – 100
รางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
- ร้อยละ 80 – 89
รางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
- ร้อยละ 70 – 79
รางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
- ต่ากว่าร้อยละ 70
ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมการแข่งขัน
ค่ าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัครแข่งขันคนละ 100 บาท
- คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงานคนละ 100 บาท
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ประเภทที่ 2 การแข่ งขันในรูปแบบต่ างๆ
1. ระดับชั้น ป. 1 – 3 แข่ งขันปั้นดินนา้ มัน
หัวข้ อ

“การเดินทางของนักบุญเปาโลในบทจดหมายถึงชาวโคริ นธ์”

กติกาการแข่ งขัน

1) ส่ งเข้าแข่งขันทีมละ 3-5 คน
2) ใช้ดินน้ ามันในการปั้ นเท่านั้น
3) นาเสนอหรื อสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวของเรื่ องที่ป้ ั นได้

คะแนนเต็ม

50 คะแนน

เวลาในการแข่ งขัน

2 ชัว่ โมง (120 นาที)

อุปกรณ์

1) ดินน้ ามันและไม้จิม้ ฟัน แต่ละโรงเรี ยนนามาเองตามความต้องการ
2) ฐานรองปั้ น ขนาด 30 × 40 ซม. ทางวิทยาลัยจัดเตรี ยมให้

เกณฑ์ การตัดสิ น

1) ความคิดสร้างสรรค์ในการปั้ น (จินตนาการ)
2) นาเสนอหรื อสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวของงานปั้ นได้ถูกต้อง
3) ความสวยงาม

ค่ าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัครแข่งขันคนละ 100 บาท
- คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงานคนละ 100 บาท

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 5 รางวัล

โล่รางวัลพระคาร์ ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวิทยาลัยฯ
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 3,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 1,000 บาท
เกียรติบตั รและกิ๊ฟเซ็ทพระคัมภีร์
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2) ระดับชั้น ป. 4 – 6 แข่ งขันวาดภาพระบายสี ชอล์ค
หัวข้ อ “พันธกิจรับใช้ พระคริ สต์ ตามแบบอย่ างนักบุญเปาโล” (โครินธ์ ฉบับที่ 1 และ 2)
กติกาการแข่ งขัน

1) ส่ งเข้าแข่งขันทีมละ 2 คน
2) ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องวาดภาพในหัวข้อตามที่คณะกรรมการกาหนด
และอยูใ่ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
3) ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องทาการแข่งขันวาดภาพภายในเวลาที่กาหนด
4) ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้กระดาษ 200 ปอนด์ ขนาด A3 (42x29.7 ซม.)
ทางคณะกรรมการจัดเตรี ยมให้
5) อุปกรณ์ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยม คือ ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด
กระดานรองวาดภาพ ตัวหนีบ สี ชอล์คจานวน 24 สี ไม่จากัดยีห่ อ้
6) ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการกาหนด
7) ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องนาเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการภายในเวลา 1 นาที

คะแนนเต็ม

30 คะแนน

เกณฑ์ การตัดสิ น

1) ภาพสื่ อถึงเรื่ องราว
หัวข้อ “พันธกิจรักรับใช้พระคริ สต์ตามแบบอย่างนักบุญเปาโล”
2) ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
3) การนาเสนอภาพต่อคณะกรรมการ (ในเวลา 1 นาที)

ค่ าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัครแข่งขันคนละ 100 บาท
- คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงานคนละ 100 บาท

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 5 รางวัล

โล่รางวัลพระคาร์ ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวิทยาลัยฯ
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 3,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 1,000 บาท
เกียรติบตั รและกิ๊ฟเซ็ทพระคัมภีร์
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3) ระดับชั้น ม. 1 – 3 การแข่ งขันเล่าเรื่ องในพระคัมภีร์และประยุกต์ กบั เหตุการณ์ ในปัจจุบัน
(ให้ โรงเรียนทีเ่ ข้ าแข่ งขันเลือก 1 หัวข้ อ)
หัวข้ อ

“ความรักในโคริ นธ์”

กติกาการแข่ งขัน

1) ส่ งเข้าแข่งขันทีมละ 2 – 3 คน
2) ใช้เวลาในการเล่าไม่เกินทีมละ 5 นาที
3) สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่ องได้

คะแนนเต็ม

50 คะแนน

เกณฑ์ การตัดสิ น

ค่ าลงทะเบียน

1) เนื้ อหา
2) การใช้น้ าเสี ยง สื่ ออารมณ์ความรู ้สึก
3) การประยุกต์ใช้ ความคิดสร้างสรรค์
4) ความถูกต้องและชัดเจนของเนื้ อหาที่กาหนด
5) การใช้ท่าทาง สื่ ออารมณ์ความรู ้สึก
หมายเหตุ : การตรงต่อเวลา (เกินเวลาหักนาทีละ 1 คะแนน)
- ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัครแข่งขันคนละ 100 บาท
- คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงานคนละ 100 บาท

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 5 รางวัล

โล่รางวัลพระคาร์ ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวิทยาลัยฯ
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 3,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 1,000 บาท
เกียรติบตั รและกิ๊ฟเซ็ทพระคัมภีร์
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4. ระดับชั้น ม. 4 - 6 แข่ งขันประกวดร้ องเพลงหมู่ (เลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง)
บทเพลง (เลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง)

1) เพลงมิสซังสยาม สามร้อยห้าสิ บปี
2) เพลงความหมายรักแท้
3) เพลงแก่นรัก

กติกาการแข่ งขัน

1) ส่ งเข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 10 คน
2) ร้องสดไม่มีดนตรี สามารถเพิ่มเติมเสี ยงประสานและลีลาการร้องได้
ตามความเหมาะสมอย่างสร้างสรรค์

คะแนนเต็ม

50 คะแนน

เวลาในการแข่ งขัน

ตามความยาวของเพลง

เกณฑ์ การตัดสิ น

1) ถูกต้องตามจังหวะและทานองของเพลง
2) เสี ยงดัง ฟังชัด ออกเสี ยงถูกต้องตามอักขระของภาษาไทย
3) น้ าเสี ยง ลีลาการร้อง
4) ความพร้อมเพรี ยง การประสานเสี ยงถูกต้องกลมกลืน
5) ความสร้างสรรค์

ค่ าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัครแข่งขันคนละ 100 บาท
- คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงานคนละ 100 บาท

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 3 รางวัล

โล่รางวัลพระคาร์ ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวิทยาลัยฯ
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 3,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 1,000 บาท
เกียรติบตั รและกิ๊ฟเซ็ทพระคัมภีร์
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บทเพลง : มิสซังสยาม สามร้ อยห้ าสิ บปี (คาร้ อง-ทานอง : ภัศม์ )
มิ ส ซังสยามสามร้ อ ยห้ าสิ บ ปี จากดิ น แดนที่ มิ ช ชัน นารี เพี ย งผ่าน เป็ นดิ น แดนมุ่ งผดุ ง ลงหลัก ปั ก ฐาน ตราบนั้น เนานาน
หว่านธรรมบนแผ่นดินทอง อยุธยาสมัยเกรี ยงไกรกึกก้อง ต่อเนื่องเรื องรองพระจิตส่ องสว่างทาง เมล็ดพันธุ์ข่าวดีมิมีวนั จะร้าง
พระทรงจัดวางทุกอย่างกระจ่างใจ
* แม้เวลาพาล่ วงเลยจะเคยผ่านความยากเย็น ยังคงยืน หยัด ชัดเจนกางเขนยิ่งมี ยิ่งทน พระพรยังคงพร่ างพรม อุด มดวงจิ ต
คริ สตชนเพิ่มพูนพลังร้อนรน เปี่ ยมล้นแผ่นดินถิ่นนี้
2. สร้างวัดชุมชนเกิดผลสว่างไสว คือคาทอลิกไทยใต้พระญาณเอื้ออาทร ชุมชมศิษย์พระคริ สต์สมานจิตสโมสร เอ่ยคาพร่ าวอน
ถวายพรพระผูเ้ จริ ญ มิ ส ซังสยามสามร้ อ ยห้าสิ บ ปี จากดิ น แดนที่ มิช ชัน นารี เพี ย งผ่าน เป็ นดิ น แดนมุ่งผดุ ง ใจจะสื บ สาน
ตราบนานเท่านานพระหรรษทานทวี
*** เราจึงมารวมหลอมใจให้ชีวติ เป็ นพยาน พระวาจาจะบันดาลผ่านความรักและเมตตา ขอบูชาขอบพระคุณจุนเจือใจไปทุกครา
องค์พระคริ สต์ชิดชีวานาพาผองเราร่ มเย็น
1.

บทเพลง : ความหมายรักแท้ (โดย…Lazarus)
ความรักนั้นอดทนนาน รักคือการแบ่งปั น รักไม่เคยทาให้ใครต้องผิดหวัง รักนั้นไม่หยาบคาย
ความรักไม่เห็นแก่ตวั รักนั้นไม่อิจฉา รักไม่จาความผิดที่รับมา แต่ปรารถนาสิ่ งดี
รักแท้ให้อภัย เชื่อใจในกันและกัน ความรัก ไม่เคยหมดหวัง เป็ นพลังให้กา้ วไป
รักแท้ไม่ครอบครอง แต่มอบดวงใจให้กนั แต่งเติม ความฝัน ของกันและกันอยูเ่ สมอ
ความรักที่แท้จริ ง คือความรักพระบุตรา ให้อภัยความผิดทุกครา ยอมมอบแม้ชีวาแก่มนุษย์
ความรักไม่เห็นแก่ตวั รักนั้นไม่อิจฉา รักไม่จาความผิดที่รับมา แต่ปรารถนาสิ่ งดี
รักแท้ให้อภัย เชื่อใจในกันและกัน ความรัก ไม่เคยหมดหวัง เป็ นพลังให้กา้ วไป
รักแท้ไม่ครอบครอง แต่มอบดวงใจให้กนั แต่งเติม ความฝัน ของกันและกันอยูเ่ สมอ
ความรักของสองใจ จะให้ไว้เป็ นสัญญา ว่าจะรักตลอดชีวา ตราบจนดินฟ้ามลาย

บทเพลง : แก่นรัก (1โครินธ์ 13:4-7)
ความรัก นั้นอดทนนาน ความรักกระทาคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัวหยิง่ ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตวั
ความรักนั้น ไม่ฉุนเฉี ยว ไม่ช่างจดจาความผิด ไม่ยนิ ดี เมื่อผิดพลั้งไป ร่ วมแรงร่ วมใจ สร้างกันและกัน
*** รัก ทนได้ทุกอย่าง
ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
ความรักคือการอภัย
ความรักคือการให้กนั
มีหวังเสมอ
อภัยได้ทุกที
รัก ทนได้ทุกอย่าง
ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
ให้เชื่อในส่วนดี ในกันเสมอไป ต้องคงมัน่ อยูเ่ คียงข้างกัน เสมอไป (ซ้ า ***)
รัก ทนได้ทุกอย่าง
ให้เชื่อในส่วนดี ในกันเสมอไป

ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
ต้องคงมัน่ อยูเ่ คียงข้างกัน เสมอไป
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ประเภทที่ 3 การประกวดสื่ อป๊ อบอัพตั้งโต๊ ะ
หัวข้ อ

“350 ปี มิสซังสยามกับการเดินทางตามแบบอย่างนักบุญเปาโล” (โคริ นธ์ฉบับที่ 1 และ 2)

คุณสมบัติผ้ สู ่ งผลงานเข้ าประกวด : วัด โรงเรียน หน่ วยงานคาทอลิก
กติกาการประกวด :
1. เป็ นสื่ อป๊ อบอัพตั้งโต๊ะกระดาษแบบสามมิติ ขนาด 30 X 20 นิ้ว
2. เนื้อหาของผลงาน ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จดั ประกวด
3. ถ่ายทอดให้เห็นเรื่ องราวและความสาคัญได้อย่างชัดเจน
4. โรงเรี ยนที่ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
เกณฑ์ การตัดสิ น :
1. ความถูกต้องของรู ปแบบการจัดทาสื่ อป๊ อบอัพ
2. ความถูกต้องของเนื้ อหา
3. ภาพประกอบ
4. ความสวยงาม
5. ความคิดสร้างสรรค์
หมายเหตุ : การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ
วิทยาลัยแสงธรรม
ค่ าลงทะเบียน : ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัคร คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงาน คนละ 100 บาท
การส่ งผลงาน :
โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ าประกวดสื่ อป๊ อบอัพ ให้ นาผลงานมาส่ งในวันวิชาการฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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การประกาศผลและรางวัล :
1. ประกาศผลผูไ้ ด้รับ รางวัลในงานวันวิชาการวัน พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และประกาศผลทาง
อุดมสารรายสัปดาห์
2. รางวัลการประกวด :
รางวัลชนะเลิศ
โล่รางวัลพระคาร์ ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู นายกสภาวิทยาลัยฯ
เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ
1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร

หมายเหตุ : การแข่ งขันประเภทที่ 1, 2 และ 3
 การส่ งรายชื่ อเข้ าร่ วมงานฯ
โรงเรียนทีต่ ้ องการเข้ าร่ วมการแข่ งขันและการประกวดประเภทที่ 1, 2 และ 3 กรุ ณาส่ งรายชื่ อผู้เข้ าร่ วมฯ กลับมา
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส่ งที่ :
อาจารย์ สุดหทัย นิยมธรรม (สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา)

วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้ าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
หรื อส่ งทาง E-mail : christ.studies2000@gmail.com โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819

 วิธีการชาระเงินค่ าสมัคร
โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สามพราน จ.นครปฐม
ชื่อบัญชี วิทยาลัยแสงธรรม (กองทุนทัว่ ไป) เลขที่ 525-2-00093-9 ประเภทออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินแล้ วกรุ ณาโทรศัพท์ แจ้ งได้ ที่ : อาจารย์ สุดหทัย นิยมธรรม (กรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงินและ
ใบตอบรับเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อยืนยันการชาระเงิน ทางโทรสาร 0-2429-0819 หรื อ ทางไปรษณี ย)์

 นักเรียนทีเ่ ข้ าร่ วมงานแต่ งกายด้ วยชุดนักเรียน/ชุดกีฬาประจาโรงเรียน
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ประเภทที่ 4 การประกวดเรียงความ
หัวข้ อ

“ความรักแบบโคริ นธ์และการดาเนินชีวติ ของคริ สตชน”

คุณสมบัติผ้ สู ่ งผลงานเข้ าประกวด : คริสตชนคาทอลิกชาย – หญิง
1. นักเรี ยน นักศึกษา ที่สังกัดทุกสถาบันการศึกษา
2. บุคคลทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
กติกาการประกวด :
1. เขียนเรี ยงความความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ไม่เว้นบรรทัด
 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรื อ
 พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์
2. เนื้ อหาของผลงาน ต้องเกี่ ยวข้องกับหัวข้อที่ จดั ประกวด โดยเขี ยนเรี ยงความที่ บอกเล่ าถึ งการดาเนิ นชี วิต
คริ สตชน หรื อประสบการณ์ของตนเอง หรื อจากแบบอย่างของบุคคลที่ประทับใจ ที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการดาเนิ น ชี วิตตามค าสอนในบทจดหมายนัก บุ ญ เปาโลถึ งชาวโคริ นธ์ ฉบับ ที่ 1 และ 2 เพื่ อแบ่ งปั น
เรื่ องราวของผูเ้ ขียนในการประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ผอู ้ ื่น
3. ผูป้ ระกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรี ยงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น
4. เขียนชื่อหัวข้อเรี ยงความ “ความรักแบบโครินธ์ และการดาเนินชีวติ ของคริสตชน” กากับบนหัวกระดาษ
5. สาหรับ นักเรี ยน นัก ศึกษา ให้เขียนชื่ อ -นามสกุลตนเอง ระดับ ชั้น ชื่ อโรงเรี ยน เบอร์ โทรศัพ ท์มือถื อของ
ผูป้ กครองหรื อคุณครู บริ เวณท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรี ยงความ
6. ส าหรั บ บุ ค คลทัว่ ไป ให้ เขี ยนชื่ อ-นามสกุล สั งกัด(วัด/หน่ วยงาน ฯลฯ) เบอร์ โทรศัพ ท์มื อถื อของตนเอง
บริ เวณท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรี ยงความ
เกณฑ์ การตัดสิ น :
1. เนื้อเรื่ องเรี ยงความสื่ อตรงตามหัวข้อ “ความรักแบบโคริ นธ์และการดาเนินชีวิตของคริ สตชน”
2. ลาดับข้อความและความคิดต่อเนื่ องสอดคล้องกันตลอดเรื่ อง
3. แสดงเหตุและผลในเนื้อเรื่ องอย่างสมเหตุสมผล
4. ตัวสะกดถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และถูกอักขระตามหลักภาษาไทย
5. ความยาวของเรื่ องตามกาหนด (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)
หมายเหตุ :
- การตัดสิ นของสงวนสิ ทธิ์ สาหรับผลงานที่ทาถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้น
- ผลการตัดสิ นเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของวิทยาลัยแสงธรรม
- วิทยาลัยแสงธรรมมีสิทธิ์ ที่จะนาบทความที่ส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่
10

การส่ งผลงาน :
1. สาหรับ นักเรี ยน นัก ศึกษา ให้เขียนชื่ อ -นามสกุลตนเอง ระดับ ชั้น ชื่ อโรงเรี ยน เบอร์ โทรศัพ ท์มือถื อของ
ผูป้ กครองหรื อคุณครู บริ เวณท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรี ยงความ
2. ส าหรั บ บุ ค คลทัว่ ไป ให้ เขี ยนชื่ อ-นามสกุล สั งกัด(วัด/หน่ วยงาน ฯลฯ) เบอร์ โทรศัพ ท์มื อถื อของตนเอง
บริ เวณท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรี ยงความ
3. ส่ งด้วยตนเองหรื อทางไปรษณี ยม์ ายัง
อาจารย์ สุดหทัย นิยมธรรม (สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา)
วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้ าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
4. หรื อส่ งทาง E-mail : christ.studies2000@gmail.com
5. ส่ งผลงานได้ ต้งั แต่ วนั นี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การประกาศผลและรางวัล :
1. ประกาศผลผูไ้ ด้รับรางวัลในงานวันวิชาการวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และประกาศผลทาง
อุดมสารรายสัปดาห์
2. รางวัลการประกวด :
2.1 นักเรียน นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
เกียรติบตั รและกิ๊ฟเซ็ทพระคัมภีร์
2.2 บุคคลทัว่ ไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
เกียรติบตั รและกิ๊ฟเซ็ทพระคัมภีร์
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