การประกวดวาดภาพ
หัวข้อ “พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จกั ”
ในโอกาสวันพระคัมภีร์ วันอาทิ ตย์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2018
โดย คณะกรรมการคาทอลิ กเพื่อคริ สตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
1) กติ กาการวาดภาพ
1. ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษ 56 x 38 ซม.
2. สามารถเลือกใช้สไี ม้ สีน้ํา สีโปสเตอร์ สีอะคลีลคิ ได้
3. กรอบภาพ ขนาด 1 ซม. ภายในกระดาษ
4. เป็ นภาพวาด
5. เขียนคําบรรยายความคิดด้านหลังภาพ ไม่เกิน 2 บรรทัดด้วยดินสอดํา
6. ไม่เคลือบภาพด้วยพลาสติกหรือวัสดุใดๆ เมือ่ ส่งเข้าประกวด
7. ผลงานทีว่ าด ต้องเป็ นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของผูป้ ระกวดเท่านัน้ ห้ามลอกเลียนแบบภาพจากที่
อื่นหรือบุคคลอื่นทัง้ สิ้น หากประจักษ์ว่า ผลงานภาพนัน้ ลอกเลียนแบบมาจากทีอ่ ่นื ใด ผู้เข้าประกวดนัน้
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีต่ ามมาทัง้ หมด
8. ภาพทีส่ ่งเข้าประกวดต้องไม่เคยประกวดในรายการอื่นใด หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
9. การตัดสินของคณะกรรมการจาก แผนกพระคัมภีร์ ถือเป็ นทีส่ ุด
10. เขียน ชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือทีอ่ ยูข่ องโรงเรียน ด้านหลังของภาพให้ชดั เจน
2) เกณฑ์การตัดสิ น
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาทีก่ ําหนด
3. การจัดองค์ประกอบของภาพ
4. การให้สสี นั
5. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์
รวมทัง้ หมด
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3) รายละเอียดการให้คะแนน
(3.1) ความคิ ดสร้างสรรค์ ( 20 คะแนน ) พิ จารณาภาพ ดังนี้
ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่
ผลงานออกแบบสีของภาพ
(3.2) เนื้ อหาสาระของภาพ (20 คะแนน ) พิ จารณาเนื้ อหาสาระ ดังนี้
เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรือ่ ง และคําอธิบาย
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(3.3) องค์ประกอบศิ ลป์ ( 20 คะแนน ) พิ จารณารูปแบบตามหลักการของศิ ลปะ ดังนี้
เอกภาพ (Unit) คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเรือ่ งราว ไม่กระจัดกระจาย
- สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน
- ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกีย่ วกับสี รูปร่าง รูปทรง ลายเส้น
- จุดเด่นและการเน้นของภาพ
รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว และความหนา
(3.4) การให้สีสนั ( 20 คะแนน ) พิ จารณาการระบายสีของภาพ ดังนี้
สีของภาพแสดงแสงเงาทีก่ ลมกลืนและเด่นชัด
- เทคนิคการระบายสีของภาพระยะใกล้หรือระยะไกล และการใช้สตี ดั เส้นภาพ
(3.5) ความประณี ต ความสวยงามและความสมบูรณ์ ของภาพ ( 20 คะแนน ) พิ จารณาผลงาน ดังนี้
- ภาพวาดมีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระทีก่ ําหนด มีความครบถ้วน
- จัดภาพน่ าสนใจ มีจดุ สนใจทีเ่ ด่นชัด
- จัดองค์ประกอบทางศิลปะได้เหมาะสม กลมกลืน
- มีความประณีต สะอาด เรียบร้อย
4) คณะกรรมการในการตัดสิ นสุดท้าย
คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ จาก แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯแห่งประเทศไทย
5) การส่งผลงาน
1) ระดับ มัธยมต้น มัธยมปลาย และบุคคลทัวไป
่ โรงเรียนคาทอลิกส่งผลงานได้ทห่ี วั หน้ าฝ่ ายอภิบาลของ
โรงเรียน
2) ระดับบุคคลทัวไป
่ ส่งผลงานได้ทแ่ี ผนกพระคัมภีร์ ของแต่ละสังฆมณฑล
3) แต่ละโรงเรียนทําการประกวดเป็ นอันดับแรก และส่งผลงานไปยังสังฆมณฑลทําการประกวดเป็ นลําดับที่ 2
ให้เหลือเพียงสังฆมณฑลละ 3 ผลงาน และส่งผลงานตามเวลาที่กาํ หนด
 ระดับสังฆมณฑล ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2018
 ระดั บ ชาติ ส่ ง ที่ ค ณะกรรมการคาทอลิ กเพื่ อ คริ ส ตศาสนธรรม แผนกพระคั ม ภี ร์
ภายในวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2018
4) แผนกพระคัมภีร์ ประกาศผลการประกวด ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2018 ทางหนังสือพิมพ์
อุดมสารรายสัปดาห์
เงินสด
2,000
บาท
5) รางวัลการประกวด ลําดับที่ 1 รางวัล
ลําดับที่ 2 รางวัล
เงินสด
1,000
บาท
ลําดับที่ 3 รางวัล
เงินสด
800
บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ
เงินสด
500
บาท
ผูช้ นะการประกวดจากสังฆมณฑลต่างๆ ได้รบั รางวัลจากแผนกพระคัมภีรใ์ นสังฆมณฑลของตนเอง
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