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รายละเอยีดและกตกิารการประกวดทั้งหมด 

1. กติกาการประกวดระบายสี 

 หัวข้อ “เร่ืองราวจากหนังสือพระคมัภีร์ปฐมกาล” 

1) ระดบั ประถมตน้ ป.1 – ป.3   2) ระดบั ประถมปลาย ป.4 – ป.6 

ในโอกาสวนัพระคมัภีร์ วนัอาทติย์ที ่12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 

โดย แผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

1) จุดประสงค์ 

  1. เพื่อเดก็และเยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละแสดงศกัยภาพของตน 

  2. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระวาจาของพระเจา้ในรูปแบบของคลิปวีดีทศัน์ และเป็นประโยชน์

สาํหรับการใชส้อนพระคมัภีร์ และคริสตศาสนธรรม  

  

2) ผู้เข้าประกวด 

 1. ระดบั ประถมศึกษาตอนตน้ ป.1 – ป.3 

2. ระดบั ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6 

 

3) กติกาการประกวดระบายสีภาพ 

1. ให้นักเรียนเลือกดาวน์โหลดภาพประกวดระบายสี เพียง 1 ภาพ จากเทมเพลตภาพ 

“เร่ืองราวจากหนังสือพระคมัภีร์ปฐมกาล” ได้ท่ีเว็บไซต์ www.bangkokbible.net หรือ facebook 

ศิษยพ์ระคริสต ์เจริญชีวติประกาศข่าวดีใหม่ สามารถเลือกภาพใดกไ็ดใ้นการส่งเขา้ประกวด โดย 1 

ผูเ้ขา้ประกวดสามารถส่งผลงานไดเ้พียง 1 ภาพ 

2. นกัเรียนระบายสีดว้ยตนเอง สามารถใชสี้ไดทุ้กประเภท ไม่จาํกดัเทคนิค สามารถวาดและ

ตกแต่งเพิ่มเติมได ้แต่หา้มใชโ้ปรแกรมตกแต่งภาพทุกรูปแบบ 
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4) คณะกรรมการตัดสิน 

คือ คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการ

ตดัสินของของคณะกรรมการจากแผนกพระคมัภีร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

5) การส่งผลงานและการประกาศผล  

1) ส่งภาพประกวดภายในวันท่ี 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ท่ีเว็บไซต์ 

https://bit.ly/3DD9NDo หรือ สแกน Qr Code  ส่งผลงาน 

2) แผนกพระคมัภีร์ ประกาศผลการประกวด ในวนัอาทิตยท่ี์ 12 ธนัวาคม 

ค.ศ. 2021 ท่ี facebook ศิษยพ์ระคริสต ์เจริญชีวติประกาศข่าวดีใหม่ 

 

6) รางวลัการประกวดของแต่ละระดับช้ัน 

  ลาํดบัท่ี 1   รางวลั   ทุนการศึกษา  2,000  บาท  

  ลาํดบัท่ี 2   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,500  บาท  

  ลาํดบัท่ี 3   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,000  บาท  

  รางวลัชมเชย 3 รางวลัละ  ทุนการศึกษา     500  บาท 

 

*คณะกรรมการมสิีทธ์ิท่ีจะนาํผลงานท่ีส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3DD9NDo
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2. กติกาการประกวดวาดภาพศิลปะ 

 หัวข้อ “เร่ืองราวจากหนังสือพระคมัภีร์ปฐมกาล” 

1) ระดับช้ัน ม.1 – 3   2) ระดบัช้ัน ม.4 – 6 (หรือ ปวช.) 

ในโอกาสวนัพระคมัภีร์ วนัอาทติย์ที ่12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 

โดย แผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

1) จุดประสงค์ 

  1. เพื่อเดก็และเยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละแสดงศกัยภาพของตน 

  2. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระวาจาของพระเจา้ในรูปแบบของภาพวาด และเป็นประโยชน์

สาํหรับการใช ้

    สอนพระคมัภีร์ และคริสตศาสนธรรม  

  3. เพื่อให้ผูท่ี้ไดเ้ห็น สามารถจดจาํเร่ืองราวต่าง ๆ จากหนังสือพระคมัภีร์ปฐมกาล และ

ไดรั้บแนวทาง หรือเกิดแรงบนัดาลใจ ในการดาํเนินชีวติคริสตชนท่ีดีตามพระวาจาของพระเจา้ 

 

2) ผู้เข้าประกวด 

 1. ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ม.1 – ม.3 

2. ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) 

 

3) กติกาการวาดภาพ  

1. ใช้กระดาษขนาด A3 หรือกระดาษวาดภาพ / กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด  297 x 420 

มิลลิเมตร 

2. กรอบภาพ ขนาด 1 ซม. ภายในกระดาษ  

3. นกัเรียนสามารถใชสี้ไม ้สีนํ้ า  สีโปสเตอร์ สีอะครีลิก หรือใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

สร้างภาพวาดได ้และรวมถึงการระบายสีโดยใชเ้ทคนิคทางดิจิตอล 

4. ผลงานท่ีวาด ต้องเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของผูป้ระกวดเท่านั้ น ห้าม

ลอกเลียนแบบภาพจากท่ีอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนทั้ งส้ิน หากประจักษ์ว่า ผลงานภาพนั้ น
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ลอกเลียนแบบมาจากท่ีอ่ืนใด ผูเ้ขา้ประกวดนั้นตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีตามมา

ทั้งหมด 

5. ใหน้กัเรียนเขียนคาํบรรยายความคิดดา้นหลงัภาพ และพิมพเ์ม่ือส่งผลงานทางเวบ็ไซต์

ดว้ย 

6. ภาพท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งไม่เคยประกวดในรายการอ่ืนใด หรือแผยแพร่ในส่ือใดๆ มา

ก่อน 

7. สแกนหรือถ่ายภาพให้ชดัท่ีสุด และส่งท่ีเวบ็ไซต ์พร้อมกรอก ช่ือ  นามสกุล โรงเรียน 

ระดบัชั้น และขอ้มูลต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง  

 

4) เกณฑ์การตัดสิน 

 1. ความคิดสร้างสรรค ์ 20   คะแนน 

 2. ความสอดคลอ้งของภาพตามเน้ือหาท่ีกาํหนด 20   คะแนน  

 3. การจดัองคป์ระกอบของภาพ           20   คะแนน  

 4. การใหสี้สัน 20   คะแนน  

  5. ความประณีต ความสวยงามและ

ความสมบูรณ์ 20   คะแนน 

     รวมทั้งหมด                                                               100  คะแนน 

 

5) รายละเอยีดการให้คะแนน 

  (5.1) ความคดิสร้างสรรค์ ( 20 คะแนน )  พจิารณาภาพ ดังนี ้

          - ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่ 

         - ผลงานออกแบบสีของภาพ  

(5.2) เน้ือหาสาระของภาพ  (20 คะแนน )  พจิารณาเน้ือหาสาระ  ดงันี ้

        - เน้ือหาสาระของภาพ มีความสอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง และคาํอธิบาย 

(5.3) องค์ประกอบศิลป์ ( 20 คะแนน )  พจิารณารูปแบบตามหลกัการของศิลปะ ดงันี ้

       - เอกภาพ  (Unit)   คือการจดักลุ่มเน้ือหาเร่ืองราว ไม่กระจดักระจาย 
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        - สมดุล (Balance) คือการจดัวางลกัษณะของภาพใหเ้กิดความพอดีหรือสมดุลกนั 

        - ความกลมกลืน และความขดัแยง้ เก่ียวกบัสี รูปร่าง รูปทรง ลายเส้น 

        - จุดเด่นและการเนน้ของภาพ 

       - รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบดว้ย ความกวา้ง ความยาว และความ

หนา 

  (5.4)  การให้สีสัน ( 20 คะแนน  )  พจิารณาการระบายสีของภาพ ดังนี ้                 

         -  สีของภาพแสดงแสงเงาท่ีกลมกลืนและเด่นชดั 

  - เทคนิคการระบายสีของภาพระยะใกลห้รือระยะไกล และการใชสี้ตดัเส้นภาพ 

(5.5)  ความประณตี ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ  ( 20 คะแนน )  พจิารณา

ผลงาน ดังนี ้    -  ภาพวาดมีความสัมพนัธก์บัเน้ือหาสาระท่ีกาํหนด มีความ

ครบถว้น 

          - จดัภาพน่าสนใจ มีจุดสนใจท่ีเด่นชดั 

        - จดัองคป์ระกอบทางศิลปะไดเ้หมาะสม กลมกลืน 

          - มีความประณีต สะอาด เรียบร้อย 

 

6) คณะกรรมการตัดสิน 

คือ คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการ

ตดัสินของของคณะกรรมการจากแผนกพระคมัภีร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

7) การส่งผลงานและการประกาศผล 

1) ส่ ง ภ า พ ป ร ะ ก ว ด ภ า ย ใ น วัน ท่ี  3  ธัน ว า ค ม  ค . ศ .  2 0 2 1  ท่ี เ ว็บ ไ ซ ต์  

https://bit.ly/3DD9NDo หรือ สแกน Qr Code  ส่งผลงาน 

2) แผนกพระคมัภีร์ ประกาศผลการประกวด ในวนัอาทิตยท่ี์ 12 ธันวาคม ค.ศ. 

2021 ท่ี facebook ศิษยพ์ระคริสต ์เจริญชีวติประกาศข่าวดีใหม่ 

 

8) รางวลัการประกวดของแต่ละระดับช้ัน 

https://bit.ly/3DD9NDo
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  ลาํดบัท่ี 1   รางวลั   ทุนการศึกษา  2,000  บาท  

  ลาํดบัท่ี 2   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,500  บาท  

  ลาํดบัท่ี 3   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,000  บาท  

  รางวลัชมเชย 3 รางวลัละ  ทุนการศึกษา     500  บาท 

 

*คณะกรรมการมสิีทธ์ิท่ีจะนาํผลงานท่ีส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ 
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3. กติกาการการประกวดเขยีนเรียงความ 

หัวข้อ “ประโยชน์ทีฉั่นได้รับจากการอ่านหนังสือพระคมัภีร์ปฐมกาล” 

ไม่จํากดัอายุและระดับการศึกษา 

ในโอกาสวนัพระคมัภีร์ วนัอาทติย์ที ่12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 

โดย แผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

1) จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหค้ริสตชนมีโอกาสแบ่งปันเร่ืองราวของตนเองในการเป็นประจกัษพ์ยานชีวิต และ

บอกเล่าเร่ืองความรักของพระเจา้แก่ผูอ่ื้น 

2. เพื่อเสริมสร้างขวญั กาํลงัใจ และความมัน่ใจในการประกาศพระวาจาพระเจา้แก่ผูเ้ขียน

เรียงความเขา้ประกวด 

3. เพื่อใหเ้รียงความ และแบบอยา่งของผูเ้ขียน ปลุกความศรัทธาและความกระตือรือร้นใน

การประกาศ พระวาจาของพระเจา้แก่ผูท่ี้ไดอ่้านเรียงความ 

 

2) ผู้เข้าประกวด (ระดับเดียว) 

  1. ผูส้นใจ ทุกระดบัอาย ุไม่จาํกดัระดบัการศึกษา 

 

3) แนวทาง 

1. บอกเล่าถึงประโยชนท่ี์ผูเ้ขียนไดรั้บภายหลงัจากการอ่านหนงัสือพระคมัภีร์ปฐมกาล การ

ดาํเนินชีวติของตนเอง 

2. แบ่งปันเร่ืองราวการดาํเนินชีวิตของของผูเ้ขียน ท่ีทาํให้ผูค้นรอบขา้งอยากคน้หาส่ิงท่ี

กระตุน้ให้เกิดพลงั หรือแรงบนัดาลใจในการดาํเนินชีวิต และผลของการประกาศพระ

วาจาของพระเจา้ของผูเ้ขียน หลงัจากไดอ่้านหนงัสือพระคมัภีร์ปฐมกาล 

4) กติกาการประกวด 



8 
 

1. ผูเ้ขียนเป็นร้อยแกว้ ความยาวของเรียงความ ตวัพิมพก์ระดาษ A4 ขนาดตวัอกัษร 16 

พอยท ์รูปแบบตวัอกัษร AngsanaUPC ไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ และไม่เวน้บรรทดั 

2. เขียนเร่ืองตามหวัขอ้ และแนวทางท่ีกาํหนดให ้

 

5) เกณฑ์การตัดสิน 

1. การดาํเนินเร่ืองตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดให ้

2. การเป็นประจกัษพ์ยานในการดาํเนินชีวติของผูเ้ขียนเรียงความ 

3. การเป็นประจกัษพ์ยานในการประกาศพระวาจาของพระเจา้ 

4. อรรถรสทางภาษาท่ีก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงและแรงบนัดาลใจทางจิตวญิญาณ 

5. ความริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ๆ ในการประกาศพระวาจา 

6. การเดินเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้ง ต่อเน่ือง สมเหตุสมผล 

7. มีสาระสําคญัท่ีกระตุน้ให้เกิดแรงบนัดาลใจ และความกระตือรือร้นในการประกาศ

ความรักของพระเจา้แก่ผูอ่ื้น (ประกาศพระวาจาของพระเจา้) 

 

6)  คณะกรรมการตัดสิน 

คือ คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการ

ตดัสินของของคณะกรรมการจากแผนกพระคมัภีร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

7) การส่งผลงานและการประกาศผล  

1) ส่งเรียงความเป็นไฟล ์Microsoft Word หรือ PDF ท่ี ประกวดภายในวนัท่ี 3 

ธนัวาคม ค.ศ. 2021 ท่ีเวบ็ไซต ์https://bit.ly/3DD9NDo หรือ สแกน Qr Code  

ส่งผลงาน 

2) แผนกพระคมัภีร์ ประกาศผลการประกวด ในวนัอาทิตยท่ี์ 12 ธันวาคม ค.ศ. 

2021 ท่ี facebook ศิษยพ์ระคริสต ์เจริญชีวติประกาศข่าวดีใหม่ 

 

https://bit.ly/3DD9NDo
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8) รางวลัการประกวด 

  ลาํดบัท่ี 1   รางวลั   ทุนการศึกษา  2,000  บาท  

  ลาํดบัท่ี 2   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,500  บาท  

  ลาํดบัท่ี 3   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,000  บาท  

  รางวลัชมเชย 3 รางวลัละ  ทุนการศึกษา     500  บาท 

 

 

*คณะกรรมการมสิีทธ์ิท่ีจะนาํผลงานท่ีส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. กติกาการประกวดร้องเพลง 

 หัวข้อ “บทเพลงจากการไตร่ตรองพระคมัภีร์ปฐมกาล” 

1) ระดับช้ัน ม.1 – 3   2) ระดับช้ัน ม.4 – 6 (หรือ ปวช.) 

ในโอกาสวนัพระคมัภีร์ วนัอาทติย์ที ่12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 

โดย แผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

1) จุดประสงค์ 

  1. เพื่อเด็กและเยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และแสดงศกัยภาพของตน 

  2. เพื่อเป็นการเผยแผพ่ระวาจาของพระเจา้ในรูปแบบของบทเพลง และเป็นประโยชน์สาํหรับการใช ้

    สอนพระคมัภีร์ และคริสตศาสนธรรม  

  3. เพื่อใหผู้ท่ี้ไดย้นิ ไดฟั้ง สามารถจดจาํขอ้ความ เร่ืองราวต่าง ๆ จากพระคมัภีร์ และไดรั้บแนวทาง  

     หรือเกิดแรงบนัดาลใจ ในการดาํเนินชีวติคริสตชนท่ีดีตามพระวาจาของพระเจา้ 

 

2) ผู้เข้าประกวด 

 1. ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ม.1 – ม.3 

2. ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) 

 

3) กติกาการร้องเพลง  

1. ใหใ้ชเ้พลง “บทเพลงสดุดีท่ี 148 (เชิญถวายพระพร)” เป็นเพลงประกวด 

2.  ให้ดาวน์โหลดดนตรีประกอบเพลงจากเวบ็ไซท์หรือ facebook ของแผนกพระคมัภีร์ 

อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

3. สามารถทาํดนตรีข้ึนใหม่ แต่ยงัคงใชเ้พลง“บทเพลงสดุดีท่ี 148 (เชิญถวายพระพร)” เป็น

เพลงประกวด 

4. บนัทึกวดีีทศันแ์ละเสียงการร้องใหช้ดัท่ีสุด และส่งท่ีเวบ็ไซต ์พร้อมกรอก ช่ือ  นามสกลุ 

โรงเรียน ระดบัชั้น และขอ้มูลต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง  
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4) เกณฑ์การตัดสิน 

 1. นํ้าเสียง 20  คะแนน 

 2. ทาํนอง 20  คะแนน  

 3. อกัขระ           20   คะแนน  

 4. เทคนิคการขบัร้อง 20   คะแนน  

  5. บุคลิกและลีลา 20  

 คะแนน 

     รวมทั้งหมด                                                               100  คะแนน 

 

5) คณะกรรมการตัดสิน 

คือ คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการ

ตดัสินของของคณะกรรมการจากแผนกพระคมัภีร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

6) การส่งผลงานและการประกาศผล 

1) ส่งคลิปร้องเพลงประกวดเป็นไฟล์ MP4 ขนาดไม่เกิน 1 GB ภายในวนัท่ี 3 

ธนัวาคม ค.ศ. 2021 ท่ีเวบ็ไซต ์https://bit.ly/3DD9NDo หรือ สแกน Qr Code  

ส่งผลงาน 

2) แผนกพระคมัภีร์ ประกาศผลการประกวด ในวนัอาทิตยท่ี์ 12 ธันวาคม ค.ศ. 

2021 ท่ี facebook ศิษยพ์ระคริสต ์เจริญชีวติประกาศข่าวดีใหม่ 

 

7) รางวลัการประกวดของแต่ละระดับช้ัน 

  ลาํดบัท่ี 1   รางวลั   ทุนการศึกษา  2,000  บาท  

  ลาํดบัท่ี 2   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,500  บาท  

  ลาํดบัท่ี 3   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,000  บาท  

  รางวลัชมเชย 3 รางวลัละ  ทุนการศึกษา     500  บาท 

 

https://bit.ly/3DD9NDo
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*คณะกรรมการมสิีทธ์ิท่ีจะนาํผลงานท่ีส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ 
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5. กติกาการประกวดคลปิวดีทีศัน์ 

 หัวข้อ “ประโยชน์จากการอ่านหนังสือพระคมัภีร์ปฐมกาล” 

1) ระดับช้ัน ม.1 – 3   2) ระดับช้ัน ม.4 – 6 (หรือ ปวช.) 

ในโอกาสวนัพระคมัภีร์ วนัอาทติย์ที ่12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 

โดย แผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

1) จุดประสงค์ 

  1. เพื่อเดก็และเยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละแสดงศกัยภาพของตน 

  2. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระวาจาของพระเจา้ในรูปแบบของคลิปวีดีทศัน์ และเป็นประโยชน์

สาํหรับการใชส้อนพระคมัภีร์ และคริสตศาสนธรรม  

  3. เพื่อให้ผูท่ี้ไดช้มไดรั้บแนวทางหรือเกิดแรงบนัดาลใจในการดาํเนินชีวิตตามพระวาจา

ของพระเจา้ 

 

2) ผู้เข้าประกวด 

 1. ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ ม.1 – ม.3 

2. ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) 

 

3) กติกาการประกวด  

1. เป็นคลิปท่ีไม่เคยส่งประกวดท่ีอ่ืนมาก่อน 

2. กรณีนาํภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นดว้ย 

3.    ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของ แผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางช่องทางต่างๆ 

ไดต้ามความเหมาะสม 

4.  ผูส่้งผลงานตอ้งรับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ิของขอ้มูล ไดแ้ก่ เน้ือหา ภาพ เสียง คลิปวิดีทศัน์ 

ซอฟตแ์วร์ หรืออ่ืนใดท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน โดยตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ และ
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน ทางผูจ้ดัโครงการฯ ไม่มีส่วน

รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

5.  ตอ้งเป็นคลิปวิดีทศัน์ท่ีไม่ส่ือถึงพฤติกรรมรุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร และไม่

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงผดิกฎหมายทุกประเภท 

6.  คลิปวิดีทัศน์มีความยาวไม่เกิน 3 นาที  และมีความละเอียดไม่ตํ่ ากว่า  HD 720P 

(1,280x720) 

 

4) เน้ือหาทีนํ่าเสนอ 

แนวคิดในการจดัทาํคลิปวิดีโอและเน้ือหาท่ีจดัทาํจะตอ้งกระตุน้ใหผู้ช้มเห็นถึงความสําคญั

ของหนงัสือพระคมัภีร์ปฐมกาล แสดงให้เห็นถึงคุณธรรม ประโยชน์และขอ้ดีท่ีไดรั้บจาก

การอ่านหนงัสือพระคมัภีร์ปฐมกาล และเชิญชวนให้อ่านพระวาจาของพระเจา้และนาํไป

ปฏิบติัในชีวติประจาํวนั 

 

5) เกณฑ์การตัดสิน 

 1. แนวคิดและเน้ือหา   40  คะแนน 

 2. เทคนิคการนาํเสนอ   30  คะแนน  

 3. ความคิดสร้างสรรค ์              30  คะแนน  

     รวมทั้งหมด                                                               100  คะแนน 

 

6) คณะกรรมการตัดสิน 

คือ คณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการ

ตดัสินของของคณะกรรมการจากแผนกพระคมัภีร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

7) การส่งผลงานและการประกาศผล 
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1) ส่งคลิปวีดีทศัน์ประกวดเป็นไฟล์ MP4 ขนาดไม่เกิน 1 GB ภายในวนัท่ี 3 

ธนัวาคม ค.ศ. 2021 ท่ีเวบ็ไซต ์https://bit.ly/3DD9NDo หรือ สแกน Qr Code  

ส่งผลงาน 

2) แผนกพระคมัภีร์ ประกาศผลการประกวด ในวนัอาทิตยท่ี์ 12 ธันวาคม ค.ศ. 

2021 ท่ี facebook ศิษยพ์ระคริสต ์เจริญชีวติประกาศข่าวดีใหม่ 

 

8) รางวลัการประกวดของแต่ละระดับ 

  ลาํดบัท่ี 1   รางวลั   ทุนการศึกษา  2,000  บาท  

  ลาํดบัท่ี 2   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,500  บาท  

  ลาํดบัท่ี 3   รางวลั   ทุนการศึกษา  1,000  บาท  

  รางวลัชมเชย 3 รางวลัละ  ทุนการศึกษา     500  บาท 

 

*คณะกรรมการมสิีทธ์ิท่ีจะนาํผลงานท่ีส่งเข้าประกวดไปเผยแพร่ 

 

 

 
 

https://bit.ly/3DD9NDo

