การประกวดแต่งเพลง
“จากข้อความในพระคัมภีร”์
ในโอกาสวันพระคัมภีร์ วันอาทิ ตย์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2018
โดย คณะกรรมการคาทอลิ กเพื่อคริ สตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้เกิดบทเพลงคาทอลิกใหม่ ๆ ทีม่ เี นื้อหาจากพระคัมภีร์
2. เพื่อเป็ นการเผยแผ่พระวาจาของพระเจ้าในรูปแบบของบทเพลง และเป็ นประโยชน์สาํ หรับการใช้
สอนพระคัมภีร์ และคริสตศาสนธรรม
3. เพื่อให้ผทู้ ่ี ได้ยนิ ได้ฟัง สามารถจดจําข้อความ เรือ่ งราวต่าง ๆ จากพระคัมภีร์ และได้รบั แนวทาง
หรือเกิดแรงบันดาลใจ ในการดําเนินชีวติ คริสตชนทีด่ ตี ามพระวาจา
กลุ่มเป้ าหมาย
1. นักเรียนทีก่ ําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
2. นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. สามเณร นักบวช และผูท้ ส่ี นใจ
กติ กาการประกวด
1. เนื้ อ หาของเพลงเป็ น การสรุ ป เรื่อ งราว เหตุ ก ารณ์ หรือ เป็ น ข้อ ความที่ม าจากพระคัม ภีร์ค าทอลิก
ฉบับสมบูรณ์ โดยระบุว่ามาจากพระคัมภีรต์ อนใด
2. เนื้อเพลงมีความยาวไม่เกิน 8 วรรค หรือ 16 ห้องตามหลักดนตรีสากล
(ตัวอย่าง เช่น เพลงฉันรักพระเจ้า มธ. 22:37-39 , คนมีปัญญา มธ. 7:24-27 , ฯลฯ)
3. จังหวะ และทํานองของเพลงสามารถช่วยให้จดจําข้อความจากพระคัมภีรไ์ ด้งา่ ย ๆ
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเกิดจากการแต่ งขึ้นใหม่ โดยไม่เคยได้รบั รางวัลจากเวทีการประกวดใด
มาก่ อ น ไม่ ล อกเลีย นแบบ ดัด แปลงแก้ ไ ขเนื้ อ ร้อ ง และทํ า นองเพลงที่ม ีอ ยู่ แ ล้ว หรือ แปลมาจาก
ภาษาต่างประเทศ
5. ผลงานที่ได้รบั รางวัลถือเป็ นลิขสิทธิ ์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
ซึง่ สามารถนําไปเรียบเรียง และเผยแพร่ได้ในทุกโอกาส
6. คณะกรรมการฯ และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการจัดการประกวดนี้ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้
การส่งผลงานเข้าประกวด
1. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (เดีย่ ว) หรือเป็ นทีม (กลุ่ม) ก็ได้
2. แต่ละคน / แต่ละทีม สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เพลง แต่ไม่เกิน 3 เพลง
3. สามารถทําดนตรี หรือใช้เครือ่ งดนตรีประกอบในการบันทึกเสียงร้องได้
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4. บันทึกเสียงร้อง ในรูปแบบของ File Format ทีส่ ามารถใช้งานกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ เช่น CDI, MP3,
WAV เป็ นต้น หรืออาจบันทึกเป็ นคลิปวิดโี อ MP4 , AVI ก็ได้
5. ส่งผลงานเพลงโดยจัดส่งไฟล์มาในแผ่น CD พร้อมพิมพ์เนื้อเพลงในกระดาษขนาด A4 หรือ ส่งทาง
Email โดยแนบไฟล์เสียงและเนื้อเพลง (หากสามารถเขียนโน้ ตพร้อมคอร์ดได้ ขอให้แนบไฟล์มาด้วย)
พร้อมใบสมัครฯ เข้าประกวด
*** ส่งทางไปรษณียท์ ่ี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โดยวงเล็บมุมซอง (ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงพระคัมภีร)์
*** ส่งทาง Email :
thaicatholicbible@yahoo.com
*** ส่งผลงานการประกวดแต่งเพลงพระคัมภีร์
 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
แนวทางการตัดสิ น
1. เนื้อหาของเพลง การใช้ภาษา ถูกต้องตามพระคัมภีรค์ าทอลิก ฉบับสมบูรณ์
2. จังหวะ และทํานอง สามารถร้องตาม และจดจําได้งา่ ย
3. สามารถนําไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
การประกาศผลและรางวัล
1. ประกาศผลในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2018 ทางหนังสือพิมพ์อุดมสารรายสัปดาห์
รางวัลชนะเลิศ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของทีร่ ะลึก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของทีร่ ะลึก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของทีร่ ะลึก
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของทีร่ ะลึก
2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ จะจัดส่งรางวัลไปยังแผนกพระคัมภีรข์ อง
สังฆมณฑล เพื่อมอบให้กบั ผูช้ นะการประกวด โดยให้แต่ละสังฆมณฑลจัดพิธมี อบรางวัลในวันพระคัมภีร์
หรือในโอกาสทีเ่ หมาะสม
หมายเหตุ
** ทุ ก ผลงานที่ส่ ง เข้า ประกวดจะได้ ร ับ ใบประกาศนี ย บัต รจากคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อ คริส ตศาสนธรรม
แผนกพระคัมภีร์
*** ผลงานที่ไ ด้ ร ับ รางวัล จะได้ ร ับ การเผยแพร่ สู่ ส าธารณะ โดยคณะกรรมการฯ มีส ิท ธิใ์ นการแก้ ไ ขข้ อ ความ
และ/หรือ ปรับเปลีย่ นทํานองได้ตามความเหมาะสม
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ใบสมัคร การประกวดการแต่งเพลง “จากข้อความในพระคัมภีร”์

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
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1. ชื่อเพลงที่ส่งเข้าประกวด
1....................................................................................จากพระคัมภีร.์ .............................................
2....................................................................................จากพระคัมภีร์..............................................
3....................................................................................จากพระคัมภีร์.............................................
2. ชื่อ (บุคคลหรือชื่อที ม)……………………………………………………………………….อายุ.....................ปี
o กรณีส่งผลงานประกวดเป็ นทีมโปรดระบุขอ้ มูลของสมาชิก
1………………………………………………………………………….……………..อายุ....................ปี
2……………………………………………………………………………….………..อายุ....................ปี
3…………………………………………………................................................…..อายุ....................ปี
4………………………………………………................................................……..อายุ....................ปี
5……………………………………………................................................………..อายุ....................ปี
6…………………………………………………................................................…..อายุ....................ปี
3. สถานภาพ (นักเรียน / นักศึกษา / สามเณร / นักบวช / บุคคลทัวไป)...........................................................
่
4. สังกัด (วัด/โรงเรียน/สถาบัน/องค์กร)...........................................................................................................
5. ที่อยู่สาํ หรับการติ ดต่อ………….…………………………………………………………………………………
6. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้………………………Email……………………………………………..
7. ช่องทางการติ ดต่ออื่น ๆ (ถ้ามี) ..................................................................................................................
ผู้ เ ข้ า ประกวดได้ จ ัด ส่ ง ไฟล์ เ พลง ไฟล์ เ นื้ อ ร้ อ ง ทํ า นอง และเนื้ อ เพลง แนบมาพร้ อ มกั บ ใบสมัค รนี้
พร้อมทัง้ มอบลิขสิทธิ ์ให้กบั คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
ลงชื่อ...………………………………….………….....
(………………..……………….……………….)
วันที.่ .......................................................................
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