ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่ ๒๕/๒๕๖๐
เรื่อง ระเบียบการว่าด้วยการประกวดหมอลาทานองอีสาน
ณ คุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๐
โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
************
เพื่อเป็น การส่ งเสริมอนุ รักษ์ และสื บ สานศิล ปวัฒ นธรรมพื้นบ้าน ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้แสดง
ความสามารถด้านการขับร้องหมอลาทานองอีสาน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการว่าด้วยการประกวดหมอลาทานองอีสาน”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประเภทของการประกวด มีดังต่อไปนี้
๓.๑ ประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ)
๓.๒ เยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี)
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๔.๑ประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ)
๔.๒ เยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี)
ข้อ ๕ การสมัครและหลักฐานการรับสมัคร
๕.๑ การรับสมัคร เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอรับ ใบสมัคร
ได้ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนชัย ถนน ราษฎร์คนึง ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๖๔ – ๗๒๗๔๕๖๖ หรือเจ้าหน้าที่รับสมัคร นายก้องพิพัฒ น์
กองคา ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔, นายจานงค์ นามมา ๐๘๓– ๑๔๔๙๙๖๐, นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง ๐๘๓-๓๓๙๔๘๕๐
หรือค้นหาใบสมัครได้ที่ www.mbuisc.ac.th
๕.๒ การส่งใบสมัคร โดยสมัครด้วยตนเองสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ขอนแก่ น จั งหวัด ขอนแก่ น หรื อ แฟกซ์ เอกสารการสมั ค รมาได้ ที่ เบอร์ ๐๔๓ – ๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖ ทุ ก วั น
ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ หลักฐานการสมัคร
๕.๓.๑ ใบสมัครพร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของหมอลา หรือผู้ดูแล จานวน ๒
ฉบับ
๕.๓.๒ ประวัติของนักร้องหมอลา (กรอกตามแบบฟอร์ม)
ข้อ ๖ กาหนด วัน และสถานที่จัดการประกวด
คณะกรรมการผู้ดาเนินงานจะดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าประกวดหมอลาทานองอีสาน ณ ภายในคุ้มวัฒนธรรม
งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๐
ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ) ประกวด วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ประกวด วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒
๖.๑ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัว ก่อน เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อจับสลากลาดับการประกวด
(ถ้ามาหลังเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
ข้อ ๗ กติกาการประกวดหมอลาทานองอีสาน
๗.๑ ต้องไม่เป็นหมอลาโดยอาชีพ
๗.๒ การขับร้องเป็นทานองหมอลาอีสานมีดังนี้
๗.๒.๑ ลาทางสั้น
๗.๒.๒ ลาทางยาว
๗.๒.๓ ลาทานองขอนแก่น หรือลาพื้น/ลาเดิน (ทานองใดก็ได้)
๗.๒.๔ ลาเต้ย
(หมอลาต้องลาครบทุกทานองที่กาหนด และมีผลต่อการให้คะแนน)
๗.๓ แต่งกายแบบอีสานเหมาะสม สวยงาม และมีการฟ้อนประกอบ เพื่อดูวาดฟ้อนของหมอลา
๗.๔ หมอลาต้องเตรียมแคนและหมอแคนมาพร้อมกับหมอลาเอง
๗.๕ กลอนลาที่ใช้ในการประกวด
๗.๕.๑ กลอนลา“การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น”
(บังคับ)
๗.๕.๒ กลอนวิถีชีวิตอีสาน/วัฒนธรรมและประเพณีอีสาน
๗.๕.๓ กลอนอิสระ
๗.๕.๔ ผู้ลาจะนากลอนลาใด ไปใส่ในลาทางสั้น,ลาทางยาว,ลาทานองขอนแก่น/ ลาพื้น/
ลาเดินหรือเต้ย ก็ได้
๗.๖ เวลาที่ใช้ในการประกวด ไม่เกิน ๒๐ นาที
ข้อ ๘ เกณฑ์การให้คะแนนประกวดหมอลา
๘.๑ กลอนลา เนื้อหาดี มีสาระ
๓๐ คะแนน
๘.๒ มีน้าเสียงดีไพเราะ และลารื่นไหลไม่ติดขัด
๓๐ คะแนน
๘.๓ ทานองการลาไพเราะ การออกเสียงชัดเจนถูกต้อง
๒๐ คะแนน
๘.๔ มีลีลาวาดฟ้อนประกอบการลาสง่างามเข้ากับเข้าจังหวะเนื้อหากลอนลา
๑๐ คะแนน
๘.๕ การแต่งกายที่เหมาะสม ตามแบบขนบอีสาน
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๘.๖ ผู้ที่ใช้เวลาในการลาเกิน ๒๐ นาที จะถูกตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน
ข้อ ๙ รางวัลของการประกวด มีดังต่อไปนี้
๙.๑ รางวัลชนะเลิศ
๙.๑.๑ โล่รางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๙.๑.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ) ทุนส่งเสริม ๕,๐๐๐ บาท
ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ทุนส่งเสริม ๔,๐๐๐ บาท
๙.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๙.๒.๑ โล่รางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๙.๒.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ) ทุนส่งเสริม ๔,๐๐๐บาท
ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ทุนส่งเสริม ๓,๐๐๐ บาท
๙.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๙.๓.๑ โล่รางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓
๙.๓.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ) ทุนส่งเสริม ๓,๐๐๐ บาท
ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ทุนส่งเสริม ๒,๐๐๐ บาท
๙.๔ รางวัลชมเชยมี ๒ รางวัล
๙.๔.๑ เกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๙.๔.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จากัดอายุ) ทุนส่งเสริมรางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ทุนส่งเสริมรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดหมอลาทานองอีสานทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้การสนับสนุนค่าพาหนะเดินทาง คนละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ ผู้รับผิดชอบและดาเนินการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๖๔ – ๗๒๗๔๕๖๖ โทรสาร ๐๔๓ -๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์
๐๔๓ – ๒๓๕๑๔๓
ข้ อ ๑๒ ให้ ผู้ อ านวยการศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

