
การประกวดแต่งเพลง  

“จากข้อความในพระคมัภีร”์   
 

ในโอกาสวนัพระคมัภีร ์วนัอาทิตยท่ี์ 9 ธนัวาคม ค.ศ. 2018 

โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกพระคมัภีร ์

 

จดุประสงค ์
  1. เพื่อใหเ้กดิบทเพลงคาทอลกิใหม ่ๆ ทีม่เีน้ือหาจากพระคมัภรี ์

  2. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระวาจาของพระเจา้ในรปูแบบของบทเพลง และเป็นประโยชน์สาํหรบัการใช ้

    สอนพระคมัภรี ์และครสิตศาสนธรรม  

  3. เพื่อใหผู้ท้ ี ่ไดย้นิ ไดฟั้ง สามารถจดจาํขอ้ความ เรือ่งราวต่าง ๆ จากพระคมัภรี ์และไดร้บัแนวทาง  

     หรอืเกดิแรงบนัดาลใจ ในการดาํเนินชวีติครสิตชนทีด่ตีามพระวาจา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นกัเรยีนทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา 

2. นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 

3. สามเณร นกับวช และผูท้ีส่นใจ 

 

กติกาการประกวด 

1. เน้ือหาของเพลงเป็นการสรุปเรื่องราว เหตุการณ์ หรือเป็นข้อความที่มาจากพระคัมภีร์คาทอลิก        

ฉบบัสมบรูณ์  โดยระบุว่ามาจากพระคมัภรีต์อนใด  
2. เน้ือเพลงมคีวามยาวไมเ่กนิ  8 วรรค หรอื 16 หอ้งตามหลกัดนตรสีากล  

   (ตวัอยา่ง เช่น เพลงฉนัรกัพระเจา้ มธ. 22:37-39 , คนมปัีญญา มธ. 7:24-27 , ฯลฯ)  

 3. จงัหวะ และทาํนองของเพลงสามารถช่วยใหจ้ดจาํขอ้ความจากพระคมัภรีไ์ดง้า่ย ๆ 

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเกิดจากการแต่งขึ้นใหม่  โดยไม่เคยได้รบัรางวลัจากเวทกีารประกวดใด     

มาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแก้ไขเน้ือร้อง และทํานองเพลงที่มีอยู่แล้ว หรือแปลมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 

5. ผลงานที่ได้รบัรางวลัถอืเป็นลขิสทิธิข์องคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อครสิตศาสนธรรม แผนกพระคมัภรี ์

ซึง่สามารถนําไปเรยีบเรยีง และเผยแพรไ่ดใ้นทุกโอกาส  

6. คณะกรรมการฯ และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการจดัการประกวดน้ีไมส่ามารถส่งผลงานเขา้รว่มประกวดได ้

 

การส่งผลงานเข้าประกวด 

1. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (เดีย่ว)  หรอืเป็นทมี (กลุ่ม) กไ็ด ้

2. แต่ละคน / แต่ละทมี สามารถส่งผลงานไดม้ากกว่า 1 เพลง แต่ไมเ่กนิ 3 เพลง 

3. สามารถทาํดนตร ีหรอืใชเ้ครือ่งดนตรปีระกอบในการบนัทกึเสยีงรอ้งได ้

~ 1 ~ 
 



4. บนัทกึเสยีงรอ้ง ในรปูแบบของ File Format ทีส่ามารถใชง้านกบัเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้เช่น CDI, MP3,     

    WAV เป็นตน้  หรอือาจบนัทกึเป็นคลปิวดิโีอ  MP4 , AVI กไ็ด ้

5. ส่งผลงานเพลงโดยจดัส่งไฟลม์าในแผ่น CD พรอ้มพมิพเ์น้ือเพลงในกระดาษขนาด A4 หรอื ส่งทาง         

Email  โดยแนบไฟล์เสยีงและเน้ือเพลง (หากสามารถเขยีนโน้ตพรอ้มคอรด์ได ้ขอให้แนบไฟลม์าดว้ย)  

พรอ้มใบสมคัรฯ เขา้ประกวด    

 

*** ส่งทางไปรษณยีท์ี ่  คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อครสิตศาสนธรรม แผนกพระคมัภรี ์ 

                           122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทร ี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120  

                           โดยวงเลบ็มุมซอง  (ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงพระคมัภรี)์ 

*** ส่งทาง Email :  thaicatholicbible@yahoo.com   
 

*** ส่งผลงานการประกวดแต่งเพลงพระคมัภีร ์
 ระดบัสงัฆมณฑล ส่งภายในวนัท่ี 10 ตลุาคม 2018 

 ระดับชาติ ส่ง ท่ีคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร ์              

ภายในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2018 

 

แนวทางการตดัสิน 

1. เน้ือหาของเพลง  การใชภ้าษา ถูกตอ้งตามพระคมัภรีค์าทอลกิ ฉบบัสมบรูณ์ 

2. จงัหวะ และทํานอง  สามารถรอ้งตาม และจดจาํไดง้า่ย 

3. สามารถนําไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 

การประกาศผลและรางวลั 

 1.  ประกาศผลในสปัดาหแ์รกของเดอืนธนัวาคม 2018 ทางหนงัสอืพมิพอุ์ดมสารรายสปัดาห ์

     รางวลัชนะเลศิ 1  เงนิรางวลั      5,000  บาท  พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณและของทีร่ะลกึ 

     รางวลัรองชนะเลศิ  อนัดบั 1   เงนิรางวลั      4,000  บาท  พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณและของทีร่ะลกึ 

     รางวลัรองชนะเลศิ  อนัดบั 2   เงนิรางวลั      3,000  บาท  พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณและของทีร่ะลกึ 

      รางวลัชมเชย 2 รางวลั  เงนิรางวลัละ   1,000  บาท  พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณและของทีร่ะลกึ 

  2.  คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อครสิตศาสนธรรม แผนกพระคมัภรี ์จะจดัส่งรางวลัไปยงัแผนกพระคมัภรีข์อง                       

     สงัฆมณฑล เพื่อมอบใหก้บัผูช้นะการประกวด โดยใหแ้ต่ละสงัฆมณฑลจดัพธิมีอบรางวลัในวนัพระคมัภรี ์   

     หรอืในโอกาสทีเ่หมาะสม 

 

หมายเหต ุ

**  ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้ร ับใบประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม        

แผนกพระคมัภรี ์
*** ผลงานที่ได้ร ับรางวัลจะได้ร ับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยคณะกรรมการฯ มีสิทธิใ์นการแก้ไขข้อความ 

     และ/หรอื ปรบัเปลีย่นทาํนองไดต้ามความเหมาะสม 
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 ใบสมคัร  การประกวดการแต่งเพลง “จากข้อความในพระคมัภีร”์ 

 คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อครสิตศาสนธรรม แผนกพระคมัภรี ์
 122/11 ซอยนาคสวุรรณ ถนนนนทร ี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1315 

 

1. ช่ือเพลงท่ีส่งเข้าประกวด 

  1....................................................................................จากพระคมัภรี.์............................................. 

  2....................................................................................จากพระคมัภรี์.............................................. 

  3....................................................................................จากพระคมัภรี์............................................. 
 

2. ช่ือ (บคุคลหรือช่ือทีม)……………………………………………………………………….อาย.ุ....................ปี 
 

    o กรณสี่งผลงานประกวดเป็นทมีโปรดระบุขอ้มลูของสมาชกิ 

  1………………………………………………………………………….……………..อาย.ุ...................ปี 

  2……………………………………………………………………………….………..อาย.ุ...................ปี 

  3…………………………………………………................................................…..อาย.ุ...................ปี 

  4………………………………………………................................................……..อาย.ุ...................ปี 

  5……………………………………………................................................………..อาย.ุ...................ปี 

  6…………………………………………………................................................…..อาย.ุ...................ปี 
 

3. สถานภาพ (นกัเรยีน / นักศกึษา / สามเณร / นกับวช / บุคคลทัว่ไป)........................................................... 

 

4. สงักดั (วดั/โรงเรยีน/สถาบนั/องคก์ร)........................................................................................................... 
 

5. ท่ีอยู่สาํหรบัการติดต่อ………….………………………………………………………………………………… 

 

6. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้………………………Email…………………………………………….. 

 

7. ช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ (ถ้ามี) .................................................................................................................. 

 

  ผู้เข้าประกวดได้จัดส่งไฟล์เพลง ไฟล์เ น้ือร้อง ทํานอง และเน้ือเพลง แนบมาพร้อมกับใบสมัครน้ี 

พรอ้มทัง้มอบลขิสทิธิใ์หก้บัคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อครสิตศาสนธรรม แผนกพระคมัภรี ์

             ลงชื่อ...………………………………….…………..... 

       (………………..……………….……………….) 

 วนัที.่.......................................................................  
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