
   

         
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ที่  ๑ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง ระเบียบการวาดวยการประกวดวงดนตรีพืน้บานโปงลาง 

ณ คุมศลิปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผกูเสี่ยวและงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๙ 

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
.................................................................................................................... 

 

 เพ่ือเปนการสงเสริมภูมิปญญานันทนาการดนตรีพ้ืนบานของไทย ใหเด็กและเยาวชนไดแสดงทักษะ
ฝมือในการแสดงดนตรีพ้ืนบานโปงลาง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ     
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบการวาดวยการประกวดวงดนตรีพ้ืนบานโปงลาง”  
ขอ ๒ ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ประเภทของการประกวด มีดังตอไปน้ี  
- เด็กและเยาวชน อายุไมเกิน ๒๑ ป  

ขอ ๔ คุณสมบัติของผูเขาประกวด  
- เด็กและเยาวชน ที่มีอายุไมเกิน ๒๑ ป นับต้ังแตปเกิดจนถึงปจจุบัน 

ขอ ๕ การสมคัรและหลักฐานการรับสมัคร  
๕.๑ การรับสมัคร เริ่มรับสมัครต้ังแตบัดน้ี จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ โดย 

ขอรับใบสมัคร ไดที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูที่ ๑๒ บานโนนชัย      
ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โทร. ๐๔๓ – ๒๔๒๙๑๐ หรือ 
เจาหนาที่ รับสมัคร  นายกองพิพัฒน กองคํา ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔, นายวุฒิชัย เยาวโพธ์ิ๐๙๘ – ๙๔๒๘๐๖,             
นางสาวพิกุลทอง ออนระฮุง ๐๘๓-๓๓๙๔๘๕๐ หรือคนหาใบสมัครไดที่ www.mbuisc.ac.th 

๕.๒ การสงใบสมัคร โดยสมัครดวยตนเองสามารถสงใบสมัครพรอมหลักฐานไดที่  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูที่ ๑๒ บานโนนชัย ถนนราษฎรคนึง       
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน หรือแฟกซเอกสารการสมัครมาไดที่ เบอร              
๐๔๓ – ๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖  ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

๕.๓ หลักฐานการสมัคร  
๕.๓.๑ ใบสมัคร พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหัวหนาวง หรือ     

ผูควบคุมดูแลวง จํานวน  ๒  ฉบับ 
๕.๓.๒ สําเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือสําเนาทะเบียนบานของ             

ผูเขาประกวดทุกคน อยางใดอยางหน่ึง จํานวน ๑ ฉบับ 
๕.๓.๓ ประวัติวงดนตรีแบบยอ, ลําดับการแสดง และรายละเอียดของชุดการแสดง

ที่ใชประกวด จํานวน ๕ ฉบับ 
ขอ ๖ กําหนด วัน และสถานที่จัดการประกวด  

คณะกรรมการผูดําเนินงานจะดําเนินการคัดเลือกผูเขาประกวดวงดนตรีพ้ืนบานที่จะ 
เขาประกวดจํานวน  ๗  วง เพ่ือจัดประกวดภายในคุมศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๙ การประกวดวงดนตรีพ้ืนบานโปงลาง จัดประกวดในระหวาง        



   

 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ – ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  และหลังจากผูเขาประกวดไดทําการประกวดเสร็จสิ้น ผูเขา
ประกวดจะตองอยูเพ่ือดําเนินการแสดงตอเพ่ือใหประชาชนที่มารวมงานไดชมตามที่ทางคณะกรรมการ
กําหนด  

ขอ ๗ กติกาการประกวด  
๗.๑ วงดนตรี ประกอบดวยเครื่องดนตรี นักดนตรี นักรองและผูแสดงประกอบ  

จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน และไมเกิน ๔๐ คน โดยประกอบดวย นักดนตรี นักแสดง พิธีกร นักรอง นางไห 
หมากกั๊บแกบ และ นางเกราะ รวมแลวไมนอยกวา ๓๐ คน และไมเกิน  ๔๐ คน 

๗.๒ ในการประกวดเครื่องดนตรีทุกชนิดหามใชเครื่องชวยแตงเสียง  
๗.๓ อนุญาตใหใชเครื่องดนตรี ปภูไท ซออีสาน กลองพ้ืนเมือง การประกอบการบรรเลง  

หรือ ประกอบการแสดงได 
๗.๔ กรณีมีเหตุฉุกเฉินตองแจงใหทางคณะกรรมการทราบลวงหนา อยางนอย ๑ ช่ัวโมง  

กอนการประกวด 
๗.๕ เพลงและการแสดงที่ใชในการประกวด  

๗.๕.๑ เพลงเปดวง (โชววง)   
๗.๕.๒ ชุดการแสดง  ตามความสามารถและความถนัด ที่มีเน้ือรองเกี่ยวกับ       
พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดําริ และพระมหากรุณาธิคุณในหลวง
รัชกาลที่ ๙  ตองประพันธเน้ือรองกลอนลํา และการแสดงขึ้นมาใหม  
จํานวน ๑ เพลง โดยเลือกใชกลอนลําที่ตนเองถนัดได  ดังน้ี  
 (๑) หมอลํากลอน ไดแก ลําทางสั้น, ลําทางยาว หรือ ลําเตย เปนตน 
 (๒) หมอลําเรื่อง ไดแก ทํานองลําเพลิน, ทํานองขอนแกน, ทํานองอุบล,  
      ทํานองกาฬสินธุ เปนตน 
 (๓) ขับลําแตละทองถิ่น เชน ลําภูไท, ลําตังหวาย, ลําสีทันดร, ลําคอนสวรรค,    
      ลําสาละวัน ขับโสม ขับเชียงขวาง ขับทุม หรืออ่ืนๆ 
๗.๕.๓ การแสดงลําพ้ืน (มีการแสดงประกอบการลําหรือไมก็ได ตามเหมาะสม)  
๗.๕.๔ การแสดงที่แสดงถึงวิถีชีวิต/วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอีสาน ๑ ชุด  

๗.๖ เวลาที่ใชในการเตรียมวง ๕ นาที และเวลาในการเก็บเครื่องดนตรี ๕ นาที  
๗.๗ เวลาที่ใชในการประกวดไมเกินวงละ ๓๕ นาที โดยจะเริ่มจับเวลาต้ังแตเริ่มการ 

ประกวด และหยุดเวลาเมื่อการประกวดจบ หากเวลาเกินกําหนดคณะกรรมการตัดสินจะตัดคะแนน นาทีละ 
๑ คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด  

๗.๘ ผูเขาประกวดตองแตงกายดวยชุดพ้ืนเมืองและเครื่องประดับประจําทองถิ่นอีสาน  
๗.๙ ผูเขาประกวดตองเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง (คณะกรรมการจัดการประกวดจะ 

จัดเตรียม เครือ่งเสียง ตูแอมป ไมโครโฟน จํานวน ๑๒ ตัว ไวให)  
ขอ ๘ เกณฑการตัดสิน  
คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาคะแนนจากองคประกอบดังน้ี  

๘.๑ ความไพเราะ ความถูกตอง แนวการบรรเลง กลวิธีการบรรเลง ความกลมกลืน  
และความตอเน่ืองในการบรรเลง                              ๔๐ คะแนน 

 
๘.๒ การรองตามจังหวะเสียงดนตรี กลวิธีการขับรอง รองถูกตองตามทํานอง อักขรวิธี 

ลีลาการขับรอง                                ๒๐ คะแนน  
 



   

 
๘.๓ ลีลาทารํา กระบวนทารํา จังหวะ ความพรอมเพรียง ความสวยงามของเครื่องแตงกาย  

และความคิดสรางสรรคในการแสดงประกอบบทเพลง        ๔๐ คะแนน     
                                                                      รวม ๑๐๐ คะแนน  

หมายเหตุ   การตัดสนิของคณะกรรมการตัดสินใหถือเปนที่สิน้สดุ  

ขอ ๙ รางวัลของการประกวด มีดังตอไปน้ี 
๙.๑ รางวัลชนะเลิศ  

- โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- ทุนสงเสริมศลิปวัฒนธรรม  ๒๐,๐๐๐ บาท  

๙.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
- โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- ทุนสงเสริมศลิปวัฒนธรรม  ๑๕,๐๐๐ บาท  

๙.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
- โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- ทุนสงเสริมศลิปวัฒนธรรม  ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙.๔ รางวัลชมเชยมี ๒ รางวัล 
 - โลรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

- ทุนสงเสริมศลิปวัฒนธรรม รางวัลละ  ๕,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ  ผูเขาประกวดวงดนตรีพ้ืนบานโปงลางที่เขาประกวดทุกวง จะไดรับเกียรติบัตรจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ทุกคน  

ขอ ๑๐ วงดนตรีพ้ืนบานโปงลางที่เขาประกวดทุกวงจะไดการสนับสนุนคาพาหนะเดินทาง จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท / วง  

ขอ ๑๑  ผูรับผิดชอบและดําเนินการ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูที่ ๑๒ บานโนนชัย ถนน 

ราษฎรค นึง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จั งห วัดขอนแกน โทร  ๐๖๔  – ๗๒๗๔๕๖๖  โทรสาร                 
๐๔๓ - ๒๔๒๓๘๖ และ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ถนนหนาเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน โทรศัพท ๐๔๓ – ๒๓๕๑๔๓ 

ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

                                                                                                          
                                            (พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
                               รองอธิการบดี                                                                          
                                        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน                               


