
 

            

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ท่ี ๕๙/๒๕๕๘ 

ระเบียบการว�าด�วยการประกวดหมอลําทํานองอีสาน 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจําป+ ๒๕๕๘ 

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

เพ่ือเป�นการสงเสริมอนุรักษ�และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน ให�เด็กและเยาวชน ประชาชนได�แสดง
ความสามารถด�านการขับร�องหมอลําทํานองอีสาน และรู�จักใช�เวลาวางให�เกิดประโยชน� ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงได�วางระเบียบไว�ดังตอไปนี้ 
 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการวาด�วยการประกวดหมอลําทํานองอีสาน”  

ข�อ ๒ ระเบียบนี้ใช�บังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป 
ข�อ ๓ ประเภทของการประกวด มีดังตอไปนี้  

๓.๑ ประชาชนท่ัวไป (อายุไมเกิน ๓๐ ป;) 
ข�อ ๔ การสมัครและหลักฐานการรับสมัคร  

๔.๑ การรับสมัคร เริ่มรับสมัครต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๘ โดย 
ขอรับใบสมัคร ได�ท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูท่ี ๑๒ บ�านโนนชัย ถนนราษฎร�คนึง 
ตําบลในเ มือง อําเภอเมืองขอนแกน จั งหวัดขอนแกน โทร.  ๐๔๓ – ๒๔๒๙๑๐ หรือติดตอสมัครได� ท่ี                  
พระครู ปลั ดส มัย  ผาสุ โ ก ,  ดร .  ๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔  พระมหา ศุภชั ย  สุ ภ กิจ โจ  ๐๘๙ – ๗๑๐๕๓๑๑                      
นายก�องพิพัฒน� กองคํา ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔  และ/หรือค�นหาใบสมัครได�ท่ี www.mbuisc.ac.th 

๔.๒ การสงใบสมัคร โดยสมัครด�วยตนเองสามารถสงใบสมัครพร�อมหลักฐานได�ท่ี  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมู ท่ี  ๑๒ บ� านโนนชัย  ถนนราษฎร�คนึ ง                  
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน หรือแฟกซ�เอกสารการสมัครมาได�ท่ีเบอร� ๐๔๓ – ๒๔๒๙๑๐, 
๐๔๓ - ๒๔๒๓๘๖ ทุกวันไมเว�นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

๔.๓ หลักฐานการสมัคร  
     ๔.๓.๑ ใบสมัครพร�อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหมอลํา หรือผู�ดูแลจํานวน ๒ ฉบับ      
     ๔.๓.๒ ประวัติของนักร�องหมอลํา (กรอกตามแบบฟอร�ม)  

ข�อ ๕ กําหนด วัน และสถานท่ีจัดการประกวด  
คณะกรรมการผู�ดําเนินงานจะดําเนินการคัดเลือกผู�เข�าประกวดหมอลําทํานองอีสาน ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 
ระดับประชาชนท่ัวไป (อายุไมเกิน ๓๐ ป;) ประกวด วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
         ๕.๑ ผู�เข�าประกวดต�องมารายงานตัวกอน เวลา ๐๙.๐๐ น. เพ่ือจับสลากลําดับการประกวด       

(ถ�ามาหลังเวลาท่ีกําหนดถือว�าสละสิทธิ์) 
         ๕.๒ ตัดสินการประกวดภายในวันประกวด ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 



 ๒

ข�อ ๖ กติกาการประกวดหมอลําทํานองอีสาน ระดับประชาชนท่ัวไป (อายุไมเกิน ๓๐ ป;) 
๖.๑ ต�องไมเป�นหมอลําโดยอาชีพ 
๖.๒ การขับร�องเป�นทํานองหมอลําอีสานมี ดังนี้ 
      ๖.๒.๑ ลําทางสั้น 
      ๖.๒.๒ ลําทางยาว 
      ๖.๒.๓ ลําเต�ย 
๖.๓ แตงกายแบบอีสานเหมาะสม สวยงาม  และมีการฟYอนประกอบ เพ่ือดูวาดฟYอนของหมอลํา     
๖.๔ หมอลําต�องเตรียมแคนและหมอแคนมาพร�อมกับหมอลําเอง 
๖.๕ กลอนลําท่ีใช�ในการประกวด 
      ๖.๕.๑ กลอนลําเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

                ๖.๕.๒ กลอนวิถีชีวิตอีสาน/วัฒนธรรมและประเพณีอีสาน 
                ๖.๕.๓ กลอนอิสระ 
                ๖.๕.๔ ผู�ลําจะนํากลอนลําใด ไปลําใน ลําทางสั้น,ลําทางยาว,หรือลําเต�ย ก็ได� 

๖.๖ เวลาท่ีใช�ในการประกวด  ไมเกิน ๑๕ นาที 
ข�อ ๗ เกณฑ�การให�คะแนนประกวดหมอลํา 

๗.๑ กลอนลํา เนื้อหาดี มีสาระ                                                     ๓๐  คะแนน 
๗.๒ มีน้ําเสียงดีไพเราะ และลําลื่นไหลไมติดขัด                      ๓๐  คะแนน 
๗.๓ ทํานองการลําไพเราะ การออกเสียงชัดเจน ถูกต�อง                     ๒๐  คะแนน 
๗.๔ มีลีลาวาดฟYอนประกอบการลํา สงางามเข�ากับเข�าจังหวะเนื้อหากลอนลํา  ๑๐  คะแนน 
๗.๕ การแตงกายท่ีเหมาะสม ตามแบบขนบอีสาน                                   ๑๐  คะแนน 
                                            รวม     ๑๐๐  คะแนน 
๗.๖ ผู�ท่ีใช�เวลาในการลําเกิน ๑๕ นาที จะถูกตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน 

ข�อ ๘ รางวัลของการประกวด มีดังตอไปนี้ 
๘.๑ รางวัลชนะเลิศ  

๘.๑.๑ โลรางวัลจาก นางฉวีวรรณ พันธุ(ดําเนิน) ศิลป\นแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง  
๘.๑.๒ ทุนสงเสริม ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๘.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
๘.๒.๑ โลรางวัลจาก พ.ต.อ.วิรุตต์ิ  เย็นสวัสด์ิ 
๘.๒.๒ ทุนสงเสริม ๔,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๘.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
๘.๒.๓ โลรางวัลจาก พ.ต.ท.เสรี  เย็นสวัสด์ิ 
๘.๒.๔ ทุนสงเสริม ๓,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๘.๔ รางวัลชมเชยมี ๒ รางวัล  
๘.๒.๕ โลรางวัลจาก นายเรวัฒน�  เย็นสวัสด์ิ 
๘.๒.๖ ทุนสงเสริมรางวัลละ ๑,๕๐๐ บาทจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน 

หมายเหตุ  ผู�เข�าประกวดหมอลําทํานองอีสานทุกคน จะได�รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
              วิทยาเขตอีสาน 
 
           



 ๓ 

 
ข�อ ๙   ผู�เข�าประกวดจะได�การสนับสนุนคาพาหนะเดินทาง ทีมละ ๕๐๐ บาท 
ข�อ ๑๐ ผู�รับผิดชอบและดําเนินการ  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๙/๓๗ หมูท่ี ๑๒ บ�านโนนชัย ถนนราษฎร� 
คนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โทร. ๐๔๓ - ๒๔๒๙๑๐โทรสาร ๐๔๓ -๒๔๑๕๐๒, ๒๔๒๓๘๖  

ข�อ ๑๑ ให�ผู�อํานวยการศูนย�บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
เป�นผู�รักษาการตามระเบียบนี้  
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
 
 
                                                             
                                                  (พระครูสุธีจริยวัฒน�, ดร.) 
                    รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                                         
                                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
                                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 


