
   
 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 ท่ี ๓๘/๒๕๕๗ 

ระเบียบการว�าด�วยการประกวดวงดนตรีพ้ืนบ�านโปงลาง 

ณ คุ�มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานชาติ ประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาด ประจําป2 ๒๕๕๗ 

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร�วมกับ องค5การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น  
.................................................................................................................... 

 

 เพ่ือเป�นการส�งเสริมภูมิป�ญญานันทนาการดนตรีพ้ืนบ�านของไทย ให�เด็กและเยาวชนได�แสดงทักษะ
ฝ+มือในการแสดงดนตรีพ้ืนบ�านโปงลาง และรู�จักใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน. ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร�วมกับ องค.การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น จึงได�วางระเบียบไว�ดังต�อไปนี้ 
 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบการว�าด�วยการประกวดวงดนตรีพ้ืนบ�านโปงลาง”  

ข�อ ๒ ระเบียบนี้ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป 

ข�อ ๓ ประเภทของการประกวด มีดังต�อไปนี้  
- เด็กและเยาวชน อายุไม�เกิน ๒๕ ป+  

ข�อ ๔ คุณสมบัติของผู�เข�าประกวด  
- เด็กและเยาวชน ท่ีมีอายุไม�เกิน ๒๕ ป+ นับต้ังแต�ป+เกิดจนถึงป�จจุบัน 

ข�อ ๕ การสมัครและหลักฐานการรับสมัคร  
๕.๑ การรับสมัคร เริ่มรับสมัครต้ังแต�บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ โดย 

ขอรับใบสมัคร ได�ท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู�ท่ี ๑๒ บ�านโนนชัย ถนน
ราษฎร.คนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น โทร. ๐๔๓ – ๒๔๒๙๑๐ หรือเจ�าหน�าท่ีรับ
สมัคร  นายก�องพิพัฒน. กองคํา ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔ พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ  ๐๘๙ – ๗๑๐๕๓๑๑  นางสาว
วาริณี โพธิราช ๐๘๔-๗๙๘๔๙๑๔ และ/หรือค�นหาใบสมัครได�ท่ี www.mbuisc.ac.th 

๕.๒ การส�งใบสมัคร โดยสมัครด�วยตนเองสามารถส�งใบสมัครพร�อมหลักฐานได�ท่ี  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู�ท่ี ๑๒ บ�านโนนชัย ถนนราษฎร.คนึง ตําบลใน
เมือง อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น หรือแฟกซ.เอกสารการสมัครมาได�ท่ีเบอร. ๐๔๓ – ๒๔๑๕๐๒, 
๒๔๒๓๘๖ ทุกวันไม�เว�นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

๕.๓ หลักฐานการสมัคร  
๕.๓.๑ ใบสมัคร พร�อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหัวหน�าวง หรือผู�รับดูแล 

วง จํานวน  ๒  ฉบับ 
  ๕.๓.๒ สําเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือสําเนาทะเบียนบ�านของผู�เข�าประกวดทุกคน 
อย�างใดอย�างหนึ่ง จํานวน ๑ ฉบับ 

๕.๓.๓ ประวัติวงดนตรีแบบย�อ, ลําดับการแสดง และรายละเอียดของชุดการแสดงท่ีใช� 
ประกวด จํานวน ๕ ฉบับ 

ข�อ ๖ กําหนด วัน และสถานท่ีจัดการประกวด  
คณะกรรมการผู�ดําเนินงานจะดําเนินการคัดเลือกผู�เข�าประกวดวงดนตรีพ้ืนบ�านท่ีจะ 

เข�าประกวดจํานวน  ๙  วง เพ่ือจัดประกวดภายในคุ�มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี
ผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจําป+ ๒๕๕๗ ระหว�างวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  และ 



หลังจากผู�เข�าประกวดได�ทําการประกวดเสร็จ ผู�เข�าประกวดจะต�องอยู�เพ่ือดําเนินการแสดงต�อเพ่ือให�
ประชาชนท่ีมาร�วมงานได�ชมตามท่ีทางคณะกรรมการกําหนด  

ข�อ ๗ กติกาการประกวด  
๗.๑ วงดนตรี ประกอบด�วยเครื่องดนตรี นักดนตรี นักร�องและผู�แสดงประกอบ  

จํานวนไม�น�อยกว�า ๓๐ คน และไม�เกิน ๔๐ คน โดยประกอบด�วย นักดนตรี นักแสดง พิธีกร นักร�อง นางไห 
หมากก๊ับแก\บ และ นางเกราะ รวมแล�วไม�น�อยกว�า ๓๐ คน และไม�เกิน  ๔๐ คน 

๗.๒ ในการประกวดเครื่องดนตรีทุกชนิดห�ามใช�เครื่องช�วยแต�งเสียง  
๗.๓ อนุญาตให�ใช�เครื่องดนตรี ป+]ภูไท ซออีสาน กลองพ้ืนเมือง การประกอบการบรรเลง  

หรือ ประกอบการแสดงได� 
๗.๔ กรณีมีเหตุฉุกเฉินควรแจ�งให�ทางคณะกรรมการทราบล�วงหน�า อย�างน�อย ๑ ชั่วโมง  

ก�อนการประกวด 
๗.๕ เพลงและการแสดงท่ีใช�ในการประกวด  
๗.๕.๑ เพลงเป̂ดวง (โชว.วง)   
๗.๕.๒ บรรเลงรวมเครื่องดนตรี ลายบังคับ คือ 
 - ลายลําเพลิน ( มีการแสดงประกอบการบรรเลงหรือไม�ก็ได�ตามเหมาะสม )  
๗.๕.๓ การแสดงประกอบการบรรเลงวงโปงลางท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต/วัฒนธรรมและ                  
             ประเพณีท�องถ่ินอีสาน  จํานวน ๑ ชุด  
๗.๕.๔ การแสดงดนตรีและการขับร�องหมอลําในทํานองประเภทต�าง ๆ ตาม 

ความสามารถและความถนัดท่ีมีเนื้อร�องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ�าอยู�หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได�ประพันธ.เนื้อร�องข้ึนมาใหม�  
โดยให�ใช�ทํานองสําหรับการขับร�อง จํานวน ๑ เพลง ภายใต�ชื่อชุด  
“เทิดไท�  มหาราชันย.” โดยเลือกใช�กลอนลําท่ีตนเองถนัดได�  ดังนี้  
 (๑) หมอลํากลอน ได�แก� ลําทางสั้น, ลําทางยาว หรือ ลําเต�ย เป�นต�น 
 (๒) หมอลําเรื่อง ได�แก� ทํานองลําเพลิน, ทํานองขอนแก�น, ทํานองอุบล,  
      ทํานองกาฬสินธุ. เป�นต�น 
 (๓) หมอลําแต�ละท�องถ่ิน เช�น ลําภูไท, ลําตังหวาย, ลําสีทันดร, ลําคอนสวรรค.,    
      ลําสาละวัน หรือ อ่ืนๆ 

๗.๖ เวลาท่ีใช�ในการเตรียมวง ๕ นาที และเวลาในการเก็บเครื่องดนตรี ๕ นาที  
๗.๗ เวลาท่ีใช�ในการประกวดไม�เกินวงละ ๓๐ นาที โดยจะเริ่มจับเวลาต้ังแต�เริ่มการ 

ประกวด และหยุดเวลาเม่ือการประกวดจบ หากเวลาเกินกําหนดคณะกรรมการตัดสินจะตัดคะแนน นาทีละ 
๑ คะแนน จากคะแนนรวมท้ังหมด  

๗.๘ ผู�เข�าประกวดต�องแต�งกายด�วยชุดพ้ืนเมืองและเครื่องประดับประจําท�องถ่ินอีสาน  
๗.๙ ผู�เข�าประกวดต�องเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง (คณะกรรมการจัดการประกวดจะ 

จัดเตรียม เครื่องเสียง ตู�แอมปd ไมโครโฟน จํานวน ๑๒ ตัว ไว�ให�) 
ข�อ ๘ เกณฑ.การตัดสิน  
คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาคะแนนจากองค.ประกอบดังนี้  

๘.๑ ความไพเราะ ความถูกต�อง แนวการบรรเลง กลวิธีการบรรเลง ความกลมกลืน  
และความต�อเนื่องในการบรรเลง                       ๔๐ คะแนน 
 

๘.๒ การร�องตามจังหวะเสียงดนตรี กลวิธีการขับร�อง ร�องถูกต�องตามทํานอง อักขรวิธี ลลีา  
การขับร�อง                         ๒๐ คะแนน  

 
 



๘.๓ ลีลาท�ารํา กระบวนท�ารํา จังหวะ ความพร�อมเพรียง ความสวยงามของเครื่องแต�งกาย  
และความคิดสร�างสรรค.ในการแสดงประกอบบทเพลง  ๔๐ คะแนน     
                                                        รวม ๑๐๐ คะแนน  

หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให�ถือเป9นท่ีส้ินสุด  

ข�อ ๙ รางวัลของการประกวด มีดังต�อไปนี้ 
๙.๑ รางวัลชนะเลิศ  

- โล�รางวัลจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น  
- ทุนส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒๐,๐๐๐ บาท  

๙.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
- โล�รางวัลจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น 
- ทุนส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๑๕,๐๐๐ บาท  

๙.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
- โล�รางวัลจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น  
- ทุนส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙.๔ รางวัลชมเชยมี ๒ รางวัล 
 - โล�รางวัลจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น  

- ทุนส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ  ผู�เข�าประกวดวงดนตรีพ้ืนบ�านโปงลางท่ีเข�าประกวดทุกวง จะได�รับเกียรติบัตรจากองค.การบริหาร
ส�วนจังหวัดขอนแก�น ทุกคน  

ข�อ ๑๐ วงดนตรีพ้ืนบ�านโปงลางท่ีเข�าประกวดทุกวงจะได�การสนับสนุนค�าพาหนะเดินทาง จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท / วง  

ข�อ ๑๑  ผู�รับผิดชอบและดําเนินการ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู�ท่ี ๑๒ บ�านโนนชัย ถนน 

ราษฎร.คนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น โทร. ๐๔๓ - ๒๔๒๙๑๐โทรสาร ๐๔๓ -๒๔๑๕๐๒, 
๒๔๒๓๘๖ และ องค.การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น ถนนหน�าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก�น 
จังหวัดขอนแก�น 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 
                                         


