การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชนครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ภาคกลางและภาคตะวันออก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จดั การแข่งขัน: โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
*************************************************************************
กลุ่ม
6.สังคมศึกษาฯ

ลาดับ

รายการแข่งขัน

ประเภท

ป.1-3

ป.4-6

ม.1-3

1

ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)

ทีม 2 คน







2

การเล่านิทานคุณธรรม

เดี่ยว







3

โครงงานคุณธรรม

ทีม 5 คน

-

-



4

สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย)

ทีม 10 คน

-
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1.การประกวดมารยาทไทย
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1 - ป.3
1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4 - ป.6
1.3 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1 – ม.3
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเป็ นทีมชาย 1 หญิง 1

ประเภท ทีม 2 คน จานวน 1 ทีม
ประเภท ทีม 2 คน จานวน 1 ทีม
ประเภท ทีม 2 คน จานวน 1 ทีม

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1ส่ งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอนทีมละ 2 คน
2.2 รายละเอียดการแข่งขัน (ใช้เกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม ที่ upload ไว้ในเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 67)
2.2.1 ท่ าบังคับ ผูเ้ ข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบตั ิ
1. กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น)
2.2.2 ท่ าเลือก ผูเ้ ข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้
ท่าเลือกจานวน 2 ท่า สาหรับระดับชั้น ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3 ได้แก่
1) กราบผูใ้ หญ่
2) การเคารพศพผูส้ ู งอายุ
3) การเคารพศพพระ
4) รับของจากผูใ้ หญ่ยนื
5) รับของจากผูใ้ หญ่นงั่ พื้น
6) รับของจากผูใ้ หญ่นงั่ เก้าอี้
7) ส่ งของให้ผใู ้ หญ่ยนื
8) ส่ งของให้ผใู ้ หญ่นงั่ พื้น
9) ส่ งของให้ผใู ้ หญ่นงั่ เก้าอี้
10) การไหว้ระดับ 1 ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
11) การไหว้ระดับ 2 ไหว้ผมู ้ ีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย ครู อาจารย์ และบุคคลที่เคารพนับถืออย่างสู ง
12) การไหว้ระดับ 3 ไหว้ผทู ้ ี่เคารพนับถือโดยทัว่ ไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผูเ้ สมอกัน
2.3 ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรี ยนเท่านั้น
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 ระดับชั้น ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3
3.1.1 ความถูกต้อง
3.1.2 ทักษะความเป็ นธรรมชาติ
3.1.3 การแต่งกาย(ความสุ ภาพเรี ยบร้อย)
หมายเหตุ : หากไม่ดาเนินการตามวิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ 2)
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
* ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 ระดับชั้นละ 3 คน หรื อ 5 คน
5.2 คุณสมบัติ
5.2.1.ครู ที่มีความรู ้เรื่ องมารยาทไทย
5.2.2. ผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องมารยาท (การส่ งเสริ มวัฒนธรรม)
ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลาดับที่ 1 - 3
- กรรมการควรบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสิ นประกอบการพิจารณา
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
ควรเป็ นห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชา พร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการประกวดสาหรับ
จัดการแข่งขัน (ควรเป็ นห้องจริ ยธรรม) และสามารถเปิ ดให้เข้าชมการประกวดได้
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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2.การประกวดเล่ านิทานคุณธรรม
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1 - ป.3
1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4 - ป.6
1.3 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1-ม.3

ประเภทเดี่ยว จานวน 1 คน
ประเภทเดี่ยว จานวน 1 คน
ประเภทเดี่ยว จานวน 1 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1ส่ งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอนจานวน 1 คน ต่อระดับชั้น
2.2 นิทานที่ใช้ประกวดจะต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม และมีคติสอนใจ
2.3 กาหนดให้ผเู ้ ข้าประกวดเล่านิ ทานโดยใช้เครื่ องเสี ยงจากกองกลาง
2.4 ให้ผเู ้ ข้าประกวดใช้สื่อประกอบขณะเล่านิทาน
2.5 ผูเ้ ข้าประกวดสามารถใช้เพลงประกอบการเล่าได้ (ผูเ้ ข้าประกวดจัดหามาเอง)
2.6 เวลาที่ใช้ในการประกวด
2.6.1 ระดับชั้น ป.1 - ป.3
ใช้เวลา 5 นาที
2.6.2 ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ใช้เวลา 6 นาที
2.6.3 ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ใช้เวลา 7 นาที
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริ ยธรรม มีขอ้ คิด คติเตือนใจ
30 คะแนน
3.2 ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า
20 คะแนน
3.3 น้ าเสี ยงและลีลาท่าทางประกอบ
20 คะแนน
3.4 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม
15 คะแนน
3.5 บุคลิกภาพ
10 คะแนน
3.6 ใช้เวลาตามกาหนด
5 คะแนน
หมายเหตุ : 1. การเล่านิทานเกินเวลาที่กาหนด
1.1 เกินเวลา
3
นาทีข้ ึนไป
ตัด 1 คะแนน
1.2 เกินเวลา
4 - 5 นาที
ตัด 2 คะแนน
1.3 เกินเวลา มากกว่า
6
นาที
ตัด 4 คะแนน
2. หากไม่ดาเนิ นการตามวิธีดาเนิ นการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ 2) กรรมการมีสิทธิ์ ตดั คะแนนได้
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
* ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 ระดับชั้นละ 3 คน หรื อ 5 คน
5.2 คุณสมบัติ
5.2.1.ครู ที่มีความรู ้เรื่ องนิทานคุณธรรม
5.2.2. ผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องทักษะการเล่านิทาน / ภาษา
5.2.3. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะที่มีความรู ้เรื่ องการละคร
ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลาดับที่ 1 - 3
- กรรมการควรบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสิ นประกอบการพิจารณา
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
ควรเป็ นเวทีหรื อห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีเครื่ องขยายเสี ยง
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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3.การประกวดโครงงานคุณธรรม
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1 - ม.3

ประเภท ทีม 5 คน จานวน 1 ทีม

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็ นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มศีลธรรม คุณธรรม และจริ ยธรรม ที่ใช้คุณธรรมใน
การศึกษาหาความรู ้เพื่อให้ได้คาตอบในเรื่ องที่ศึกษา และเป็ นผลงานในปี การศึกษา 2559 - 2560 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการ
แข่งขัน ดังนี้
2.1ส่ งเอกสารต่อไปนี้ให้กรรมการทุกคนก่อนเริ่ มแข่งขัน
2.1.1 ชื่อโรงเรี ยน นักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอนทีมละ 2 คน
2.1.2 สรุ ปย่อโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ลงในแบบฟอร์ มที่กาหนด ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ส่ งกรรมการ
(ตามตัวอย่าง 2.1.2 แบบสรุ ปย่อโครงงานคุณธรรม ดูจากเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67)
2.1.3 เอกสารรู ปเล่มจานวนไม่เกิน 20 หน้า (ไม่ตอ้ งมีภาคผนวก) ส่ งคณะกรรมการตามตัวอย่าง 2.1.3 ส่ วนประกอบของ
เอกสารรู ปเล่ม รวมทั้ง จัดบอร์ ดเพื่อนาเสนอโครงงานในวันประกวดตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ตอ้ งนาส่ วนประกอบอื่นๆมาจัด
แสดงมากเกินพื้นที่ ดังนี้
60 ซม.
ก.

60 ซม.
ข.

ก.

120 ซม.
2.2 ตัวแทนนักเรี ยนนาเสนอต่อคณะกรรมการและนักเรี ยนทุกคนร่ วมตอบข้อซักถาม โดยใช้เวลานาเสนอไม่เกิน 7 นาที
2.3 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 มีกระบวนการทางปัญญาในการสารวจเลือกประเด็นปัญหา
15 คะแนน
ประมวลข้อมูล การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินผล
3.2 การใช้หลักธรรม แนวพระราชดาริ พระราชดารัส มาใช้ได้สอดคล้อง
15 คะแนน
เหมาะสมตรงกับประเด็นปั ญหา
3.3 มีคุณประโยชน์และความสาคัญในการแก้ปัญหาทางศีลธรรม
15 คะแนน
3.4 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
10 คะแนน
3.5 ผลสาเร็ จของกิจกรรม ทั้งผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย และผลการเรี ยนรู ้เชิงลึก
10 คะแนน
3.5.1 ผลสาเร็ จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และผลต่อเนื่องออกไป
3.5.2 ผลการเรี ยนรู ้เชิงลึกทางพฤติกรรม จิตใจและปัญญา
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- พฤติกรรมส่ งเสริ มศีลธรรม วินยั ในตนเอง การกิน อยู่ ดู ฟั งเป็ น
- จิตใจ : ส่ งเสริ มจิตอาสา ความเมตตากรุ ณา สติ สมาธิ มีความสุ ขปิ ติใจ
- ปัญญา : ทัศนคติใฝ่ ดีละอายชัว่ มีความเข้าใจชีวิตและโลก เข้าใจสัจธรรม
3.6 มีการสร้างการมีส่วนร่ วมแก่บุคคลต่างๆ
และความสัมพันธ์กบั ชุมชน (บ-ว-ร), (บ-ร-ม)
3.7 การพึ่งตนเองและสื บต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน
3.7.1 ความมุ่งสั่นทุ่มเท เพียรพยายามของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นที่ประจักษ์
3.7.2 มีการสร้างเครื อข่ายแกนนาและกลุ่มสมาชิก เช่น การตั้งเป็ นชมรม / ชุมนุม
3.7.3 การนาลงสู่ วถิ ีชีวติ ปกติของโรงเรี ยนหรื อชุมชนของตนเองได้
3.7.4 แผนการดาเนินงานมีความชัดเจนและเป็ นไปได้
3.7.5 มีวิธีการระดมทุนและแสวงหาแหล่งงบประมาณได้เอง
3.8 การนาเสนอด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ
และบุคลิกภาพในการสื่ อสาร
3.8.1 รู ปแบบและวิธีการนาเสนอชัดเจนและน่าสนใจ
3.8.2 กิริยามารยาท การทักทาย การพูด การใช้ภาษา
3.8.3 การแบ่งงาน ทางานเป็ นกลุ่ม
3.9 ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่ อนาเสนอ

10 คะแนน
10 คะแนน

10 คะแนน

5 คะแนน

หมายเหตุ : 1. เวลาที่ใช้ในการนาเสนอ ดังนี้
1.1 เกินเวลา
2 นาทีข้ ึนไป
ตัด 1 คะแนน
1.2 เกินเวลา
3 นาที
ตัด 2 คะแนน
1.3 เกินเวลา มากกว่า
4 นาที
ตัด 5 คะแนน
2. หากไม่ดาเนิ นการตามวิธีดาเนิ นการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ 2) กรรมการมีสิทธิ์ ตดั คะแนนได้
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
* ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 ระดับชั้นละ 3 คน หรื อ 5 คน
5.2 คุณสมบัติ
5.2.1 พระสงฆ์หรื อผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม
5.2.2.ครู ผทู ้ ี่มีความรู ้เรื่ องโครงงานคุณธรรม
5.2.2. ผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู ้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม
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ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลาดับที่ 1 - 3
- กรรมการควรบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสิ นประกอบการพิจารณา
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
ควรมีหอ้ งและโต๊ะวางโครงงานสาหรับจัดการแข่งขันรองรับจานวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างเพียงพอ
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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4.การประสวดสวดมนต์ แปล
1.คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขันและประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4 – ป.6 (สวดบาลีแปลไทย)
1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1 – ม.3 (สวดบาลีแปลไทย)

ประเภท ทีม 10 คน จานวน 1 ทีม
ประเภท ทีม 10 คน จานวน 1 ทีม

2.วิธีการดาเนินการรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1 ส่ งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน 3 คน ต่อ 1 ทีม
2.2 แต่งกายชุดนักเรี ยนเท่านั้น
2.3 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ไม่อนุญาตให้ดูเอกสาร
2.4 ลาดับการเข้าประกวดสวดมนต์
2.4.1 เดินเข่าตรงไปหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยความพร้อมเพรี ยงกัน แล้วกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ ยืนขึ้นแสดง
ความเคารพธงชาติและพระพรมฉายาลักษณ์
2.4.2 การสวดมนต์บาลี แบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายสวด 5 คน และฝ่ ายแปล 5 คน โดยฝ่ ายสวดขึ้นต้นการสวดพระธรรมเป็ นภาษา
บาลี ฝ่ ายแปลสวดตามเป็ นคาแปลภาษาไทยเป็ นท่อน ๆ สลับกันตามบทสวดที่กาหนด
2.4.3 กราบลาพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ เดินเข่าออกไปจากสถานที่ประกวด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
3.1 ความถูกต้องของอักขระ
20 คะแนน
3.2 ความถูกต้องของจังหวะ
20 คะแนน
3.3 ความถูกต้องของทานอง
20 คะแนน
3.4 ความไพเราะของน้ าเสี ยง
20 คะแนน
3.5 ความพร้อมเพรี ยงโดยรวม
10 คะแนน
3.6 มารยาทและท่าทาง
10 คะแนน
หมายเหตุ : หากไม่ดาเนินการตามวิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน ( ข้อ 2 ) กรรมการมีสิทธิ์ ตดั คะแนนได้
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวันระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวันระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวันระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด
5. คณะกรรมการในการตัดสิ น
5.1 ระดับชั้นละ 3 คน หรื อ 5 คน
5.2 คุณสมบัติ
5.2.1 พระสงฆ์ผมู ้ ีความรู ้เรื่ องการสวดมนต์บาลี
5.2.2 ครู ที่มีความรู ้เรื่ องการสวดมนต์
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

สังคมศึกษาฯ

Page 9

5.2.3 ผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู ้เรื่ องการสวดมนต์
ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลาดับที่ 1 - 3
- กรรมการควรบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสิ นประกอบการพิจารณา
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
ควรเป็ นห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชา พร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในสถานที่จดั การ
แข่งขัน เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประกวดกราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ตามลาดับ
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

บทสวดทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน 5 บท ได้ แก่ [9.1 9.2 (เลือก 9.3 9.4 หรื อ 9.5 ) 9.6 9.7 ]
9.1 คาบูชาพระรัตนตรัย ( Dedication of offerings)
9.2 บทปุพพภาคนมการ ( Preliminary Homage)
9.3 บทพุทธาภิกถติ ( Homage to the Buddha)
9.4 บทธัมมาภิถติ ((Homage to the Dhamma)
9.5 บทสังฆาภิกถุติ (( Homage to the Sangha)

ผูเ้ ข้าแข่งขันเลือกเอง 1 บท

9.6 บทปัญอภิณหปัจจเวกขณ์ ( Five Subjects of Frequent Recollection )
9.7 บทแผ่เมตตา ( Reflections on Universal well-being)
10.ที่มาของบทสวดทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน
บทสวดบาลีแปลไทย ( ระดับประถมศึกษา ) จากบทสวดมนต์แปล ( ฉบับสวนโมกขพลาราม)
( ตามไฟล์เสี ยงที่ upload ไว้ในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 67)
Downloand เสี ยงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง
-เอกสารบทสวดบาลีแปลไทยครบ 7 บทและตัวอย่างเสี ยงสวดมนต์ 5 บท ( บทสวดที่ไม่มีเสี ยงสวดมนต์ตวั อย่างให้คน้ คว้าเอง)
http://www.sillapa.net/rule60/thai.rat
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