ประกาศฉบับที่ ๖๐ / ๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบการประกวดขับรองสรภัญญทํานองอีสาน
ณ วัดนาถวนาราม บานเต'านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก'น ประจําป- ๒๕๕๗
โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
***********************
เพื่อเปนการสงเสริมอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ใหประชาชนไดแสดงความสามารถดานการขับ
รองสรภัญญทํานองอีสาน และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการวาดวยการประกวดขับรองสรภัญญทํานองอีสาน”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ประเภทของการประกวดมีดังตอไปนี้
๓.๑ ประชาชนทั่วไป
๓.๒ เยาวชนอายุไมเกิน ๒๕ ป;
ขอ ๔ คุณสมบัติของผูเขาประกวด
๔.๑ ประเภทประชาชนทั่วไป
๔.๑.๑ เปนคณะหรือกลุมผูขับรองสรภัญญะหมูบานตาง ๆ ที่มีบทคํารอง ทํานองของตนเอง
๔.๑.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน ตั้งแต ๕ - ๘ คน
๔.๑.๒ อายุตั้งแต ๒๖ ป;ขึ้นไป ไมจํากัดเพศ
๔.๑.๓ เขาแขงขันตองมีพานดอกไม หรือขันหมากเบ็ง เพื่อบูชาพระรัตนตรัย คนละ ๑ พาน
๔.๑.๔ ผูเขาแขงขันตองแตงกายดวยชุดวัฒนธรรมประจําทองถิ่นของแตละหมูบาน (ควรเปนชุด
สีเดียวกัน)
๔.๑.๕ แตงหนา แตงผม พองาม
๔.๒ ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน ๒๕ ป;
๔.๒.๓ เปนคณะหรือกลุมขับรองสรภัญญะโรงเรียนตางๆ ที่มีบทคํารอง ทํานองของตนเอง
๔.๒.๔ จํานวนผูเขาแขงขัน ตั้งแต ๕ - ๘ คน
๔.๒.๕ อายุไมเกิน ๒๕ ป; ไมจํากัดเพศ
๔.๒.๓ เขาแขงขันตองมีพานดอกไม หรือขันหมากเบ็ง เพื่อบูชาพระรัตนตรัย คนละ ๑ พาน
๔.๒.๔ ผูเขาแขงขันตองแตงกายดวยชุดวัฒนธรรมประจําทองถิ่น/โรงเรียน (ควรเปนชุด
สีเดียวกัน)
ขอ ๕ เกณฑการประกวดขับรองสรภัญญะทํานองอีสาน และเอกสารประกอบการสมัคร ระดับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
๕.๑ ผูเขาประกวดนําสําเนาบัตรประชาชนของผูเขาประกวดทุกคนแนบใบสมัครพรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

~๒~
๕.๒ การขับรองยึดทํานองสรภัญญะอีสานเปนหลักจะมีทํานองหมอลําแทรกไดบางเล็กนอยตามสมควร
๕.๓ ผูขับรองตองแตงกายแบบอีสานและหาขันหมากเบ็งมาเอง
๕.๔ กลอนขับรองประกอบดวย
- กลอนคนไทยสามัคคี / ปรองดอง
- กลอนวิถีชีวิตคนอีสาน
- กลอน “อวยพร/ลา”
๕.๕ ใหเวลา คณะละ ๑๕นาที (เทานั้น)
๕.๖ คณะหนึ่งไมต่ํากวา ๕ คน
๕.๗ เกณฑการใหคะแนนประกวดขับรองสรภัญญะ (ระดับเยาวชน)
๕.๗.๑ อักขระจังหวะ เนื้อหาดีมีสาระ
๓๐ คะแนน
๕.๗.๒ มีน้ําเสียงดีไพเราะและรื่นไหลไมติดขัด
๓๐ คะแนน
๕.๗.๓ ความพรอมเพรียงโดยรวม
๒๐ คะแนน
๕.๗.๔ มารยาทและทาทาง
๑๐ คะแนน
๕.๗.๕ การแตงกายที่เหมาะสม
๑๐ คะแนน
๕.๘ รางวัลและคาตอบแทน (ระดับเยาวชน)
๕.๘.๑ รางวัลที่ ๑
๔,๐๐๐ บาท
๕.๘.๒ รางวัลที่ ๒
๓,๐๐๐ บาท
๕.๘.๓ รางวัลที่ ๓
๒,๐๐๐ บาท
๕.๘.๔ รางวัลชมเชย ๑
๑,๕๐๐ บาท
๕.๘.๕ รางวัลชมเชย ๒
๑,๕๐๐ บาท
พรอมโลและเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๕.๙ เกณฑการใหคะแนนประกวดขับรองสรภัญญะ (ระดับประชาชนทั่วไป)
๕.๙.๑ อักขระจังหวะ เนื้อหาดีมีสาระ
๓๐ คะแนน
๕.๙.๒ มีน้ําเสียงดีไพเราะและรื่นไหลไมติดขัด
๓๐ คะแนน
๕.๙.๓ ความพรอมเพรียงโดยรวม
๒๐ คะแนน
๕.๙.๔ มารยาทและทาทาง
๑๐ คะแนน
๕.๙.๕ การแตงกายที่เหมาะสม
๑๐ คะแนน
๕.๑๐ รางวัลและคาตอบแทน (ระดับประชาชนทั่วไป)
๕.๑๐.๑ รางวัลที่ ๑
๕,๐๐๐ บาท
๕.๑๐.๒ รางวัลที่ ๒
๔,๐๐๐ บาท
๕.๑๐.๓ รางวัลที่ ๓
๓,๐๐๐ บาท
๕.๑๐.๔ รางวัลชมเชย ๑
๑,๕๐๐ บาท
๕.๑๐.๕ รางวัลชมเชย ๒
๑,๕๐๐ บาท
พรอมโลและเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

~๓~
สมัครไดที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก'น บานโนนชัย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ. ขอนแกน / หรือวัดนาถวนาราม โทร.๐-๔๓๒๔-๒๙๑๐ โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๒๙๑๐ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก
ดร.๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔ พระมหาศุ ภ ชั ย สุ ภ กิ จฺ โ จ ๐๘-๙๗๑๐-๕๓๑๑ นายกองพิ พัฒ น กองคํ า ๐๘-๙๕๒๐-๒๒๗๔
นางสาวขวัญใจ แกวแสง ๐๘-๕๑๓๗-๙๒๔๒
ขอ ๖ ผูรับผิดชอบและดําเนินการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูที่ ๑๒ บาน
โนนชัย ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โทร/โทรสาร ๐๔๓ – ๒๔๒๙๑๐
ขอ ๗ ใหผูอํ านวยการศูน ยบริการวิชาการอี สาน มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิ ทยาเขตอี สานเปนผู
รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

( พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน, ดร. )
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

