
 

            

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ท่ี ๓๙/๒๕๕๗ 

ระเบียบการว�าด�วยการประกวดหมอลําทํานองอีสาน 
ณ คุ�มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาด ประจําป0 ๒๕๕๗ 

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร�วมกับ องค3การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น  
***************** 

เพ่ือเป�นการสงเสริมอนุรักษ�และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน ให�เด็กและเยาวชน ประชาชนได�แสดง
ความสามารถด�านการขับร�องหมอลําทํานองอีสาน และรู�จักใช�เวลาวางให�เกิดประโยชน� ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รวมกับ องค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงได�วางระเบียบไว�ดังตอไปนี้ 
 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการวาด�วยการประกวดหมอลําทํานองอีสาน”  

ข�อ ๒ ระเบียบนี้ใช�บังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป 
ข�อ ๓ ประเภทของการประกวด มีดังตอไปนี้  

๓.๑ ประชาชนท่ัวไป (ไมจํากัดอายุ) 
ข�อ ๔ คุณสมบัติของผู�เข�าประกวด  

๔.๑ ประชาชนท่ัวไป (ไมจํากัดอายุ) 
ข�อ ๕ การสมัครและหลักฐานการรับสมัคร  

๕.๑ การรับสมัคร เริ่มรับสมัครต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี  ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ โดย 
ขอรับ ใบสมัคร ได�ท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูท่ี ๑๒ บ�านโนนชัย ถนนราษฎร�
คนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โทร. ๐๔๓ – ๒๔๒๙๑๐ หรือเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร       
นายก�องพิพัฒน� กองคํา ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔ พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ  ๐๘๙ – ๗๑๐๕๓๑๑ นางสาววาริณี โพธิราช 
๐๘๔-๗๙๘๔๙๑๔ และ/หรือค�นหาใบสมัครได�ท่ี www.mbuisc.ac.th 

๕.๒ การสงใบสมัคร โดยสมัครด�วยตนเองสามารถสงใบสมัครพร�อมหลักฐานได�ท่ี  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูท่ี ๑๒ บ�านโนนชัย ถนนราษฎร�คนึง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน หรือแฟกซ�เอกสารการสมัครมาได�ท่ีเบอร� ๐๔๓ – ๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖ ทุก
วันไมเว�นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

๕.๓ หลักฐานการสมัคร  
     ๕.๓.๑ ใบสมัครพร�อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหมอลํา หรือผู�ดูแลจํานวน ๒ ฉบับ      
     ๕.๓.๒ ประวัติของนักร�องหมอลํา (กรอกตามแบบฟอร�ม)  

ข�อ ๖ กําหนด วัน และสถานท่ีจัดการประกวด  
คณะกรรมการผู� ดําเนินงานจะดําเนินการคัดเลือกผู� เข�าประกวดหมอลําทํานองอีสาน ณ ภายในคุ�ม

ศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจําปY ๒๕๕๗  
ระดับประชาชนท่ัวไป (ไมจํากัดอายุ) ประกวด วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  
         ๖.๑ ผู�เข�าประกวดต�องมารายงานตัวกอน เวลา ๐๙.๐๐ น. เพ่ือจับสลากลําดับการประกวด (ถ�ามา        

หลังเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์) 



 ๒

         ๗ .๒  ตัดสินการประกวดภายในวั น ประกวด หลังจากนั้นผู�เข�าประกวดท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศ ให�เข�ารับรางวัลและแสดงอีกครั้ง ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.  

ข�อ ๗ กติกาการประกวดหมอลําทํานองอีสานระดับประชาชนท่ัวไป 
๗.๑ ต�องไมเป�นหมอลําโดยอาชีพ 
๗.๒ การขับร�องเป�นทํานองหมอลําอีสานมี 
      ๗.๒.๑ ลําทางสั้น 
      ๗.๒.๒ ลําทางยาว 
      ๗.๒.๓ ทํานองขอนแกน  
     (หมอลําต�องลําครบทุกทํานองท่ีกําหนด และมีผลตอการให�คะแนน) 
๗.๓ แตงกายแบบอีสานเหมาะสม สวยงาม  และมีการฟ[อนประกอบ เพ่ือดูวาดฟ[อนของหมอลํา     
๗.๔ หมอลําต�องเตรียมแคนและหมอแคนมาพร�อมกับหมอลําเอง 
๗.๕ กลอนลําท่ีใช�ในการประกวด 
      ๗.๕.๑ กลอนลํา“การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขององค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน”(บังคับ) 

                ๗.๕.๒ กลอนวิถีชีวิตอีสาน/วัฒนธรรมและประเพณีอีสาน 
                ๗.๕.๓ กลอนอิสระ 
                ๗.๕.๔ ผู�ลําจะนํากลอนลําใด ไปใสใน ลําทางสั้น,ลําทางยาว,ทํานองขอนแกนหรือเต�ย ก็ได� 

๗.๖ เวลาท่ีใช�ในการประกวด  ไมเกิน ๒๐ นาที 

ข�อ ๘ เกณฑ�การให�คะแนนประกวดหมอลํา 
๘.๑ กลอนลํา เนื้อหาดี มีสาระ                                                     ๓๐  คะแนน 
๘.๒ มีน้ําเสียงดีไพเราะ และลํารื่นไหลไมติดขัด                      ๓๐  คะแนน 
๘.๓ ทํานองการลําไพเราะ การออกเสียงชัดเจน ถูกต�อง                     ๒๐  คะแนน 
๘.๔ มีลีลาวาดฟ[อนประกอบการลํา สงางามเข�ากับเข�าจังหวะเนื้อหากลอนลํา  ๑๐  คะแนน 
๘.๕ การแตงกายท่ีเหมาะสม ตามแบบขนบอีสาน                                   ๑๐  คะแนน 
                                            รวม     ๑๐๐  คะแนน 
๘.๖ ผู�ท่ีใช�เวลาในการลําเกิน ๒๐ นาที จะถูกตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน 

ข�อ ๙ รางวัลของการประกวด มีดังตอไปนี้ 
๙.๑ รางวัลชนะเลิศ  

๙.๑.๑  โลรางวัลจากองค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
๙.๑.๒ ทุนสงเสริม ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๙.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
๙.๒.๑ โลรางวัลจากองค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
๙.๒.๒ ทุนสงเสริม ๔,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๙.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
๙.๒.๓ โลรางวัลจากองค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
๙.๒.๔ ทุนสงเสริม ๓,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๙.๔ รางวัลชมเชยมี ๒ รางวัล 
 ๙.๒.๕ เกียรติบัตรจากองค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

๙.๒.๖ ทุนสงเสริมรางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท  



 ๓ 

           จากมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
หมายเหตุ  ผู�เข�าประกวดหมอลําทํานองอีสานทุกคน จะได�รับเกียรติบัตรจากองค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 
 

ข�อ ๑๐ ผู�เข�าประกวดทุกคนจะได�การสนับสนุนคาพาหนะเดินทาง คนละ ๕๐๐ บาท 
ข�อ ๑๑  ผู�รับผิดชอบและดําเนินการ  

มหาวิ ทยาลั ยมหาม กุฏราชวิ ทยาลั ย  วิทยา เขต อีสาน ๙/๓๗ ห มู ท่ี  ๑๒  บ� าน โนนชั ย                      
ถนนราษฎร�คนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โทร. ๐๔๓ - ๒๔๒๙๑๐โทรสาร ๐๔๓ -
๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖ และ องค�การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ถนนหน�าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน โทรศัพท� ๐๔๓ - ๒๓๕๑๔๓ 
ข�อ ๑๒ ให�ผู�อํานวยการศูนย�บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เป�นผู�รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ เดือนกันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 
 
 
                                                             
                                                      (พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน�, ดร.) 
                             รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                                         
                                             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
                                                           ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


