
 
 
 

 
ประกาศฉบับท่ี ๖๐ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง ระเบียบการประกวดขับร�องสรภัญญ ทํานองอีสาน 
ณ วัดนาถวนาราม บ�านเต'านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก'น ประจําป- ๒๕๕๗ 

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
*********************** 

เพ่ือเป�นการสงเสริมอนุรักษ�และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน ให�ประชาชนได�แสดงความสามารถด�านการขับ
ร�องสรภัญญ�ทํานองอีสาน และรู�จักใช�เวลาวางให�เกิดประโยชน� ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
จึงได�วางระเบียบไว�ดังตอไปนี้ 

ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการวาด�วยการประกวดขับร�องสรภัญญ�ทํานองอีสาน” 
ข�อ ๒ ระเบียบนี้ใช�บังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป 
ข�อ ๓ ประเภทของการประกวดมีดังตอไปนี้ 

๓.๑ ประชาชนท่ัวไป 
๓.๒ เยาวชนอายุไมเกิน ๒๕ ป; 

ข�อ ๔ คุณสมบัติของผู�เข�าประกวด 
๔.๑  ประเภทประชาชนท่ัวไป  

                ๔.๑.๑ เป�นคณะหรือกลุมผู�ขับร�องสรภัญญะหมูบ�านตาง ๆ ท่ีมีบทคําร�อง ทํานองของตนเอง 

                ๔.๑.๒ จํานวนผู�เข�าแขงขัน ต้ังแต ๕ - ๘ คน 

            ๔.๑.๒ อายุตั้งแต ๒๖ ป;ข้ึนไป ไมจํากัดเพศ 

         ๔.๑.๓ เข�าแขงขันต�องมีพานดอกไม� หรือขันหมากเบ็ง เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย คนละ ๑ พาน 

       ๔.๑.๔ ผู�เข�าแขงขันต�องแตงกายด�วยชุดวัฒนธรรมประจําท�องถ่ินของแตละหมูบ�าน   (ควรเป�นชุด 

       สีเดียวกัน) 
           ๔.๑.๕  แตงหน�า แตงผม พองาม 

๔.๒  ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน ๒๕ ป; 
       ๔.๒.๓ เป�นคณะหรือกลุมขับร�องสรภัญญะโรงเรียนตางๆ ท่ีมีบทคําร�อง ทํานองของตนเอง 
       ๔.๒.๔ จํานวนผู�เข�าแขงขัน ต้ังแต ๕ - ๘ คน 
       ๔.๒.๕ อายุไมเกิน ๒๕ ป;  ไมจํากัดเพศ 
       ๔.๒.๓ เข�าแขงขันต�องมีพานดอกไม� หรือขันหมากเบ็ง เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย คนละ ๑ พาน 

      ๔.๒.๔ ผู�เข�าแขงขันต�องแตงกายด�วยชุดวัฒนธรรมประจําท�องถ่ิน/โรงเรียน   (ควรเป�นชุด 

      สีเดียวกัน) 
 

ข�อ ๕ เกณฑ�การประกวดขับร�องสรภัญญะทํานองอีสาน และเอกสารประกอบการสมัคร ระดับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

๕.๑ ผู�เข�าประกวดนําสําเนาบัตรประชาชนของผู�เข�าประกวดทุกคนแนบใบสมัครพร�อมรับรองสําเนา 
ถูกต�อง 

 
 
 



~๒~ 

๕.๒ การขับร�องยึดทํานองสรภัญญะอีสานเป�นหลักจะมีทํานองหมอลําแทรกได�บ�างเล็กน�อยตามสมควร 
๕.๓ ผู�ขับร�องต�องแตงกายแบบอีสานและหาขันหมากเบ็งมาเอง 
๕.๔ กลอนขับร�องประกอบด�วย 
 - กลอนคนไทยสามัคคี / ปรองดอง 

- กลอนวิถีชีวิตคนอีสาน 
 - กลอน “อวยพร/ลา” 

๕.๕ ให�เวลา คณะละ ๑๕นาที (เทานั้น) 
๕.๖ คณะหนึ่งไมต่ํากวา ๕ คน 
๕.๗ เกณฑ�การให�คะแนนประกวดขับร�องสรภัญญะ (ระดับเยาวชน) 

๕.๗.๑ อักขระจังหวะ เนื้อหาดีมีสาระ   ๓๐ คะแนน 
๕.๗.๒ มีน้ําเสียงดีไพเราะและรื่นไหลไมติดขัด  ๓๐ คะแนน 

                     ๕.๗.๓ ความพร�อมเพรียงโดยรวม    ๒๐ คะแนน 
                     ๕.๗.๔ มารยาทและทาทาง    ๑๐ คะแนน 
                     ๕.๗.๕ การแตงกายท่ีเหมาะสม    ๑๐ คะแนน 

๕.๘ รางวัลและคาตอบแทน (ระดับเยาวชน) 
๕.๘.๑ รางวลัท่ี  ๑     ๔,๐๐๐ บาท 
๕.๘.๒ รางวลัท่ี  ๒     ๓,๐๐๐ บาท 
๕.๘.๓ รางวลัท่ี  ๓     ๒,๐๐๐ บาท 
๕.๘.๔ รางวลัชมเชย  ๑     ๑,๕๐๐ บาท 
๕.๘.๕ รางวลัชมเชย  ๒     ๑,๕๐๐ บาท 
พร�อมโลและเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๕.๙ เกณฑ�การให�คะแนนประกวดขับร�องสรภัญญะ (ระดับประชาชนท่ัวไป) 
๕.๙.๑ อักขระจังหวะ เนื้อหาดีมีสาระ   ๓๐ คะแนน 
๕.๙.๒ มีน้ําเสียงดีไพเราะและรื่นไหลไมติดขัด  ๓๐ คะแนน 

                     ๕.๙.๓ ความพร�อมเพรียงโดยรวม    ๒๐ คะแนน 
                     ๕.๙.๔ มารยาทและทาทาง    ๑๐ คะแนน 
                     ๕.๙.๕ การแตงกายท่ีเหมาะสม    ๑๐ คะแนน 

๕.๑๐ รางวัลและคาตอบแทน (ระดับประชาชนท่ัวไป) 
๕.๑๐.๑ รางวัลท่ี  ๑     ๕,๐๐๐ บาท 
๕.๑๐.๒ รางวัลท่ี  ๒     ๔,๐๐๐ บาท 
๕.๑๐.๓ รางวัลท่ี  ๓     ๓,๐๐๐ บาท 
๕.๑๐.๔ รางวัลชมเชย  ๑     ๑,๕๐๐ บาท 
๕.๑๐.๕ รางวัลชมเชย  ๒     ๑,๕๐๐ บาท 
พร�อมโลและเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 



~๓~ 

สมัครได�ท่ี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก'น บ�านโนนชัย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ. ขอนแกน / หรือวัดนาถวนาราม  โทร.๐-๔๓๒๔-๒๙๑๐ โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๒๙๑๐ พระครูปลัดสมัย  ผาสุโก 
ดร.๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ๐๘-๙๗๑๐-๕๓๑๑ นายก�องพิพัฒน� กองคํา ๐๘-๙๕๒๐-๒๒๗๔        
นางสาวขวัญใจ แก�วแสง ๐๘-๕๑๓๗-๙๒๔๒ 

ข�อ ๖ ผู�รับผิดชอบและดําเนินการ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูท่ี ๑๒ บ�าน 
โนนชัย ถนนราษฎร�คนึง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โทร/โทรสาร  ๐๔๓ – ๒๔๒๙๑๐  

ข�อ ๗ ให�ผู�อํานวยการศูนย�บริการวิชาการอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเป�นผู�
รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 

( พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน�, ดร. ) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


