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การประกวดผลงานยุวธรรมทูต 

“ยุวธรรมทูต สวมใสพระคริสตเจา” 

 

การประกวดผลงานยุวธรรมทูต แบงเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้ 

      ระดับท่ี 1: ป.1-3  ประกวดภาพระบายส ี“ยุวธรรมทูตตัวนอย สรางสรรคงานศลิป” 

      ระดับท่ี 2: ป.4-6  ประกวดวาดภาพจากพระคัมภีร “ยุวธรรมทูตกับภาพวาดถายทอดความเช่ือ” 

      ระดับท่ี 3: ม.1-3  ประกวดรองเพลงและจนิตลลีาประกอบเพลง “ยุวธรรมทูต เพ่ือนชวยเพ่ือน” 

หลักการและเหตุผล 

 เปดโอกาสใหบรรดายุวธรรมทูต ไดแสดงออกซ่ึงความสามารถ หรอืของประทาน (Gift) ที่พระเปนเจา

ทรงมอบใหแกเด็ก ๆ โดยมุงเนนมิติดานความรักศรัทธา มีชีวิตสนิทกับพระ โดยเฉพาะการรักการอานพระ

คัมภีร ชีวติฝายจติของยุวธรรมทูตที่ไดรับการหลอเลี้ยงอยูเสมอ ทัง้นี้ จนสามารถถายทอดไปสูผูอ่ืน เปนกําลัง

สําคัญการทําหนาที่ประกาศขาวดี “เด็ก ๆ สามารถแพรธรรมได” และทําไดดีดวย อยูที่ผูใหญจะคอยหยิบ

ยื่นโอกาสด ีๆ นี้ใหแกพวกเขา พรอมทัง้สนับสนุนสงเสรมิในหนทางที่ดงีาม ตามอยางองคพระครสิตเจา 

โดยมีวัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสรมิยุวธรรมทูตสรางสรรคผลงานแหงความเช่ือศรัทธา เปนของประทานที่พระเปนเจามอบให     

เด็ก ๆ สามารถถายทอดไปยังผูอ่ืน 

2. เพื่อยุวธรรทูตตระหนักและรักในการอานพระคัมภีรในชีวติประจําวัน และปรารถนาใหผูอ่ืนรูจักและรัก     

พระเปนเจา ผานทางคําสอนพระครสิตธรรม 

3. เพื่อยุวธรรมทูตเปนกําลังสําคัญในงานประกาศขาวด ีมีหัวใจแหงรักและศรัทธา เปนผูนําสําคัญในงานแพร

ธรรม “เด็ก ๆ สามารถแพรธรรมได” ตามแบบอยางพระกุมารเยซู 

คุณสมบัตขิองผูสงผลงานเขาประกวด 

 นักเรยีนคาทอลกิ ในระดับ ป.1 - ม.3 

กตกิา: แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

กตกิา:ระดับท่ี 1: ป.1-3 ประกวดภาพระบายส ี“ยุวธรรมทูตตัวนอย สรางสรรคงานศลิป” 

1. ระบายสีจากภาพวาดที่กําหนดให เปนภาพตนฉบับ ซ่ึงตองนําไปถายสําเนาขนาด A4 สีขาว 

(210x297 มม. หรอื 8.27x11.69 นิ้ว) (ภาพวาดที่กําหนด มีตัวอยางอยูใน www.missionbkk.com) 

2. ภาพระบายสทีี่กําหนดให ตองวาดเตมิที่รูปใบหนาไดอยางกลมกลนืกับภาพรวมของภาพ 

3. สงประกวดผลงานไดคนละ 1 ผลงานเทานัน้ 

4. สามารถระบายสดีวยสไีม หรอืสเีทยีน เทานัน้ 
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กตกิา:ระดับท่ี 2: ป.4-6 ประกวดวาดภาพจากพระคัมภรี“ยุวธรรมทูตกับภาพวาดถายทอดความเช่ือ” 

1. เลอืกวาดภาพเพียง 1 เรื่องราวจากเรื่องราวพระคัมภีรที่กําหนดให ดังตอไปนี้  

 1.1 พระเยซูเจาและเด็กเล็ก ๆ (มธ. 19:13-15; มก.10:13-16; ลก.18:15-17) 

 1.2 บทบัญญัตเิอก (มธ.22:34-40; มก.12:28-34) 

 1.3 พระเยซูเจาในหมูธรรมาจารย (ลก.2:41-50)  

2. สามารถระบายสดีวยสไีม หรอืสเีทยีน เทานัน้ 

3. สงประกวดผลงานไดคนละ 1 ผลงานเทานัน้ 

4. ใชกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด A4 สขีาว (210x297 มม. หรอื 8.27x11.69 นิ้ว) เทานัน้ 

5. ในภาพวาดจะตองไมมีการเขียนคําหรือประโยคสนทนาใด ๆ เวนแตเปนอักษรสัญลักษณของ

เรื่องราวนัน้ ๆ 

6. ในผลงานที่สงประกวดตองระบุ ช่ือ-นามสกุล-นามนักบุญ-ระดับช้ัน ใหเขียนดวยลายมือตัวบรรจง

สวยงาม ไวที่ดานลางของภาพวาด (เทยีบขนาดอักษร Angsana New 16) 

กตกิา:ระดับท่ี 3: ม.1-3 ประกวดรองเพลงและจินตลลีาประกอบเพลง “ยุวธรรมทูต เพ่ือนชวยเพ่ือน” 

1. การสงผลงานเขาประกวดเปนทมี ทีมละไมต่ํากวา 5 คน แตไมเกนิ 30 คน 

2.  กําหนดให 1 ทมี 1 ผลงาน เลอืก 1 เพลงยุวธรรมทูตจากชุด “เพื่อนชวยเพื่อน” 

3. การแตงกายใหสอดคลองงดงามในเชิงสรางสรรค  

4. สงผลงานโดยการอัดคลปิวดีโีอลงแผนดวีดี ี(นามสกุลไฟล .avi/.mpg) เพื่อคณะกรรมการจะทําการ

คัดเลอืกใหเหลอื 5 ทมีสุดทาย เพื่อเขาประกวดรอบ 5 ทีมสุดทายในเวทีการแสดงวันชุมนุมศิษยแท

และชุมนุมยุวธรรมทูต ป 2015 ณ วัดและโรงเรยีนนักบุญ   เปโตร สามพราน และตองเตรียมตัวแทน

สําหรับตอบคําถามจากพิธกีร 

5. โดยในคลปิวดีโีอ ตองมีขอมูลของผูเขาประกวด ไดแก  

    5.1 ช่ือโรงเรยีน ที่อยู และเบอรโทรศัพท 

    5.2 ช่ือผูฝกซอม(ถามี) โดยระบช่ืุอ-นามสกุล- ตําแหนง 

    5.3  ช่ือหัวหนาทมีและลูกทมีทัง้หมด โดยระบุช่ือเลน นามนักบุญ ช่ือ-นามสกุล อายุ และระดับช้ัน  

เงื่อนไขการสงผลงานยุวธรรมทูต ท้ัง 3 ระดับ 

1. ผูสงผลงานจะตองสรางผลงานที่สรางสรรคดวยตนเอง โดยไมลอกเลยีนแบบงานที่เคยเผยแพร   

   หรอืปรากฏในที่อ่ืนมากอน 

2. ผลงานที่สงเขาประกวดตองไมเคยสงเขาประกวดที่ใดมากอน 
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3. ผลงานทุกช้ินที่สงเขาประกวดถือเปนกรรมสิทธิ์ของหนวยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑล  

กรุงเทพฯ 

4. การตัดสนิของคณะกรรมถอืเปนที่สิ้นสุด 

การสงผลงานยุวธรรมทูต ท้ัง 3 ระดับ 

1. สงผลงานมาที่ คุณสุรัสวด ีหงษวงค  หนวยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

   57 ซ.เจรญิกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

2. โดยสงผลงานไดตัง้แตบัดนี้ จนถงึวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2014 โดยจะดูจากวันประทับตราไปรษณี- 

    ยากรเปนสําคัญ 

รางวัล ระดับชั้นละ 5 รางวัล ไดแก 

1. รางวัลชนะเลศิ 

2. รางวัลรองชนะเลศิอันดับหนึ่ง 

3. รางวัลรองชนะเลศิอันดับสอง 

4. รางวัลชมเชย 

5. รางวัลชมเชย 

ลขิสทิธ์ิผลงาน ท้ัง 3 ระดับ 

 ผลงานทัง้หมดถอืเปนกรรมสทิธิ์ของหนวยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงจะรวบรวม

เปนผลงานยุวธรรมทูต ป 2015 สามารถรับชมผลงานไดที่ www.missionbkk.com 

กําหนดวันประกาศผล ท้ัง 3 ระดับ 

 1. ประกาศผลวันที่ 9 มกราคม ค.ศ.2015 ทางเว็ปไซต www.missionbkk.com   

 2. ผูไดรับรางวัลจะไดรับการแจงไปทางโรงเรยีน หรอืขอมูลตดิตอที่สงมาในผลงาน 

 3. เม่ือทราบผลแลว ผูไดรับรางวัลตองเตรยีมตัวเพื่อเขารับรางวัลในวันชุมนุมศษิยแทและชุมนุมยุว- 

             ธรรมทูต ป 2015 วันเสารที่ 17 มกราคม ค.ศ.2015 ณ วัดและโรงเรยีนนักบุญเปโตร สามพราน  

    จ.นครปฐม 

การมอบรางวัล ท้ัง 3 ระดับ 

1. รับรางวัลในวันชุมนุมศษิยแทและชุมนุมยุวธรรมทูต ป 2015 วันเสารที่ 17 มกราคม ค.ศ.2015          

   ณ วัดและโรงเรยีนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม 

2. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิที่ คุณสุรัสวด ีหงษวงค หนวยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑล  

   กรุงเทพฯ โทร: 022 669 286 ตอ 226 หรอื 094 896 0666 


