
 

            
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ที่ ๒๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง ระเบียบการว่าด้วยการประกวดหมอล าท านองอีสาน 
ณ คุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๐ 

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
************ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้แสดง
ความสามารถด้านการขับร้องหมอล าท านองอีสาน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ    
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการว่าด้วยการประกวดหมอล าท านองอีสาน”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ประเภทของการประกวด มีดังต่อไปนี้  

๓.๑ ประชาชนทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ) 
๓.๒ เยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) 

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
๔.๑ประชาชนทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ) 
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 ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๖๔ – ๗๒๗๔๕๖๖ หรือเจ้าหน้าที่รับสมัคร นายก้องพิพัฒน์   
กองค า ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔, นายจ านงค์ 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 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือแฟกซ์เอกสารการสมัครมาได้ที่ เบอร์ ๐๔๓ – ๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖ ทุกวัน            
ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

๕.๓ หลักฐานการสมัคร  
     ๕.๓.๑ ใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหมอล า หรือผู้ดูแล จ านวน ๒ 

ฉบับ      
     ๕.๓.๒ ประวัติของนักร้องหมอล า (กรอกตามแบบฟอร์ม) 

ข้อ ๖ ก าหนด วัน และสถานที่จัดการประกวด  
คณะกรรมการผู้ด าเนินงานจะด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าประกวดหมอล าท านองอีสาน ณ ภายในคุ้มวัฒนธรรม 

งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๐  
ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ) ประกวด วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ประกวด วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 ๒ 

        
       ๖.๑ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อน เวลา ๐๙.๐๐ น. เพ่ือจับสลากล าดับการประกวด      

(ถ้ามาหลังเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
ข้อ ๗ กติกาการประกวดหมอล าท านองอีสาน 

๗.๑ ต้องไม่เป็นหมอล าโดยอาชีพ 
๗.๒ การขับร้องเป็นท านองหมอล าอีสานมีดังนี้ 
           ๗.๒.๑ ล าทางสั้น 
          ๗.๒.๒ ล าทางยาว 
          ๗.๒.๓ ล าท านองขอนแก่น หรือล าพ้ืน/ล าเดิน (ท านองใดก็ได้) 

๗.๒.๔ ล าเต้ย 
          (หมอล าต้องล าครบทุกท านองที่ก าหนด และมีผลต่อการให้คะแนน) 
๗.๓ แต่งกายแบบอีสานเหมาะสม สวยงาม  และมีการฟ้อนประกอบ เพ่ือดูวาดฟ้อนของหมอล า     
๗.๔ หมอล าต้องเตรียมแคนและหมอแคนมาพร้อมกับหมอล าเอง 
๗.๕ กลอนล าที่ใช้ในการประกวด 

๗.๕.๑ กลอนล า“การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น”
(บังคับ) 

                 ๗.๕.๒ กลอนวิถีชีวิตอีสาน/วฒันธรรมและประเพณีอีสาน 
                     ๗.๕.๓ กลอนอิสระ 

๗.๕.๔ ผู้ล าจะน ากลอนล าใด ไปใส่ในล าทางสั้น,ล าทางยาว,ล าท านองขอนแก่น/ ล าพ้ืน/ 
ล าเดินหรือเต้ย ก็ได้ 

๗.๖ เวลาที่ใช้ในการประกวด  ไม่เกิน ๒๐ นาที 
ข้อ ๘ เกณฑ์การให้คะแนนประกวดหมอล า 

๘.๑ กลอนล า เนื้อหาดี มีสาระ                                                           ๓๐  คะแนน 
๘.๒ มีน้ าเสียงดีไพเราะ และล ารื่นไหลไม่ติดขัด                            ๓๐  คะแนน 
๘.๓ ท านองการล าไพเราะ การออกเสียงชัดเจนถูกต้อง                           ๒๐  คะแนน 
๘.๔ มีลีลาวาดฟ้อนประกอบการล าสง่างามเข้ากับเข้าจังหวะเนื้อหากลอนล า         ๑๐  คะแนน 
๘.๕ การแต่งกายที่เหมาะสม ตามแบบขนบอีสาน                                         ๑๐  คะแนน 
                                                  รวม     ๑๐๐  คะแนน 
๘.๖ ผู้ที่ใช้เวลาในการล าเกิน ๒๐ นาที จะถูกตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน 

ข้อ ๙ รางวัลของการประกวด มีดังต่อไปนี้ 
๙.๑ รางวัลชนะเลิศ  

๙.๑.๑  โล่รางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
๙.๑.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ) ทุนส่งเสริม ๕,๐๐๐ บาท 
          ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ทุนส่งเสริม ๔,๐๐๐ บาท 

๙.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
๙.๒.๑ โล่รางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๙.๒.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ) ทุนส่งเสริม ๔,๐๐๐บาท 
 ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ทุนส่งเสริม ๓,๐๐๐ บาท   

๙.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
๙.๓.๑ โล่รางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  



 ๓ 

 
๙.๓.๒ ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ) 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 (ไม่จ ากัดอายุ) ทุนส่งเสริมรางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท 
         ระดับเยาวชน ( อายุไม่เกิน ๒๑ ปี) ทุนส่งเสริมรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ  ผู้เข้าประกวดหมอล าท านองอีสานทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้การสนับสนุนค่าพาหนะเดินทาง คนละ ๕๐๐ บาท 
ข้อ ๑๑  ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนชัย  ถนนราษฎร์คนึง  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๖๔ – ๗๒๗๔๕๖๖ โทรสาร ๐๔๓ -๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖ และ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 
๐๔๓ – ๒๓๕๑๔๓ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน             
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

                                                                                            
 
                                                                                                 

                                                                                                       
                                                                     (พระครูสุธีจริยวัฒน,์ ดร.) 
                                               รองอธิการบดี                                                                          
                                                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
                                                                      
 


