การแข่ งขันตอบคาถามพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7”
โอกาสวันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
รายละเอียดการแข่ งขันพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7” หนังสื อพระวรสารนักบุญมัทธิว
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 งขันแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การแข่ งขันตอบคาถามพระคัมภีร์พระวรสารนักบุญมัทธิว
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
- กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น ป. 4 – 6, ม. 1 – 3 และ ม.4 – 6
- ไม่จากัดเพศและศาสนา
- จานวนทีมละ 2 คน

พระคัมภีร์ทใี่ ช้ ในการแข่ งขัน
- หนังสื อพระวรสารนักบุญมัทธิว พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์

ลักษณะและวิธีการแข่ งขัน
วิธีการแข่งขันแต่ละระดับชั้น มีดงั นี้
1) ระดับชั้น ป. 4 - 6 การตอบคาถาม (ตัวเลือก)
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
2) ระดับชั้น ม. 1 - 3 การตอบคาถาม (ตัวเลือก)
คะแนนเต็ม 50 คะแนน

ข้อสอบ 40 ข้อ
ข้อสอบ 50 ข้อ
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3) ระดับชั้น ม. 4 - 6

การตอบคาถาม (ตัวเลือก)
คะแนนเต็ม 60 คะแนน

ข้อสอบ 60 ข้อ

รางวัล เกียรติบัตร และกิฟ๊ เซ็ทพระคัมภีร์ (ทุกระดับชั้น)
- รางวัลชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- รองชนะเลิศอันดับสอง
- รางวัลชมเชยระดับละ 2 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 มัครแข่งขันทีมละ 300 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 อในพระวรสารนักบุญมัทธิว
(โดยการจับฉลากเลือกหัวข้ อก่ อนการแข่ งขัน)
หัวข้ อ

1) โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร (มธ 2:1-12)
2) พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีลา้ ง (มธ 3:13-17)
3) พระเยซูเจ้าทรงทาให้พายุสงบ (มธ 8:23-27)
4) พระเยซู เจ้าทรงทวีขนมปั งครั้งแรก (มธ 14:13-21)
5) พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มธ 26:26-29)

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 ามันและไม้จิ้มฟัน แต่ละโรงเรี ยนนามาเองตามความต้องการ
2) ฐานรองปั้ น ขนาด 30 × 40 ซม. ทางวิทยาลัยจัดเตรี ยมให้

เกณฑ์ การตัดสิ น

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

ค่ าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัครแข่งขันทีมละ 300 บาท
- คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงานคนละ 100 บาท

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล

3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
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2) ระดับชั้น ป. 4 – 6 แข่ งขันวาดภาพระบายสี ชอล์ค หัวข้ อ “ความสุ ขแท้ จริง” (มธ 5:1-11)
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) หากผูเ้ ข้าแข่งขันมีอุปกรณ์นอกเหนือที่คณะกรรมการกาหนด จะถูกริ บ
7) ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องนาเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการภายในเวลา 1 นาที

คะแนนเต็ม

30 คะแนน

เกณฑ์ การตัดสิ น

1) ภาพสื่ อถึงเรื่ องราว หัวข้อ “ความสุ ขแท้จริ ง”
2) ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์

10 คะแนน
10 คะแนน

3) การนาเสนอภาพต่อคณะกรรมการ (ในเวลา 1 นาที)

10 คะแนน

ค่ าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ มัครแข่งขันทีมละ 300 บาท
- คุณครู และผูเ้ ข้าร่ วมงานคนละ 100 บาท

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล

3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
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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

1) พระเยซู เจ้าทวีขนมปั งครั้งแรก (มธ.14:13-21)
2) อุปมาเรื่ องคนงานในสวนองุ่น (มธ.20:1-16)
3) อุปาเรื่ องหญิงสาวสิ บคน (มธ.25:1-13)

กติกาการแข่ งขัน

1) ส่ งเข้าแข่งขันทีมละ 2 – 3 คน
2) ใช้เวลาในการเล่าไม่เกินทีมละ 5 นาที
3) งดใช้อุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้ น

คะแนนเต็ม

50 คะแนน

เกณฑ์ การตัดสิ น

ค่ าลงทะเบียน

1)
2)
3)
4)
5)

เนื้ อหา
10 คะแนน
การใช้น้ าเสี ยง สื่ ออารมณ์ความรู ้สึก
10 คะแนน
การประยุกต์ใช้ ความคิดสร้างสรรค์
10 คะแนน
ความถูกต้องและชัดเจนของเนื้ อหาที่กาหนด 10 คะแนน
การใช้ท่าทาง สื่ ออารมณ์ความรู ้สึก
10 คะแนน
หมายเหตุ : การตรงต่อเวลา (เกินเวลาหักนาทีละ 1 คะแนน)

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

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล

3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร

5

4. ระดับชั้น ม. 4 - 6 แข่ งขันประกวดร้ องเพลงหมู่ (เลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง)
บทเพลง (เลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง)

1) เพลงความสุ ขแท้ (8 ประการ) [มธ 5: 1-12]
2) เพลงพระวาจาบันดาลชีวติ [มธ 13: 1-23]
3) เพลงสิ่ งที่ท่านได้ทา [มธ 25: 31-46]

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) ความสร้างสรรค์

ค่ าลงทะเบียน

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

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล

3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบตั ร
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วิธีการสมัคร เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ วนั นี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในเวลาราชการ
- กรอกรายละเอียดในใบตอบรับให้ครบถ้วน
- ส่ งใบตอบรับพร้อมค่าลงทะเบียน ได้ที่
อาจารย์ สุดหทัย นิยมธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้ าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com
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)์
หมายเหตุ : นักเรี ยนที่เข้าร่ วมงานแต่งกายด้วยชุดนักเรี ยน/ชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
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