
 
 

 
หลักเกณฑ์การประกวดสรภัญญ์ ประเภทประชาชนท่ัวไป 

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจ าปี ๒๕๕๖๕ 
วันที่  ๒๙   พฤศจิกายน  -   ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๖๕ 

ณ   คุ้มศิลปวัฒนธรรม   ศาลาผูกเสี่ยว 
--------------------- 

๑. เกณฑ์การประกวด คณะสรภัญญ์ที่เข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้  
 ๑.๑  ชายล้วนหรือหญิงล้วน เท่านั้น ไม่จ ากัดอายุ และมีผู้ขับร้อง จ านวน ๗  คน 
 ๑.๒  กลอนขับร้องตามข้อก าหนดจ านวน ๓ กลอน ภายใน ๑๓-๑๗ นาที ดังต่อไปน้ี 
  (๑) กลอนส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม 
                     (๒) กลอนขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ มหานครแห่งไหม 
                     (๓) กลอนถนัด/ลอนอิสระ 
 ๑.๓  แต่งกายสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีพุทธวัฒนธรรมอีสาน หรือ ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน และ มีเครื่องบูชา 

       ตามประเพณี ได้แก่ ขันหมากเบ็งครบทุกคน  
 ๑.๔ คณะสรภัญญ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม น าบทกลอนท่ีขับร้องมอบให้คณะกรรมการตัดสิน ๕ ชุด และมารายงาน
ตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศาลาผูกเส่ียว ก่อนเวลา ๑๘.๓๐  น. 
 
๒. เกณฑ์การให้คะแนน  (๑๐๐ คะแนน) 

๒.๑ มีขันหมากเบ็งมาประกอบ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นอันหน่ึงอันเดียว ตามเกณฑ์ข้อ ๑.๓  ๑๕ คะแนน 
 ๒.๒ ความพร้อมเพียงและความม่ันใจ ความเช่ือม่ัน ในการแสดงออกขณะท าการประกวด  ๑๕ คะแนน 
 ๒.๓ น้ าเสียง ท านอง จังหวะ มีความไพเราะและสอดคล้องกับท านองสรภัญญ์อีสาน               ๓๐ คะแนน 
 ๒.๔ เน้ือหาสาระดี ถูกต้องตามอักขระพยัญชนะและครบถ้วนตามเกณฑ์ประกวด                ๓๐ คะแนน 
          ๒.๕ ลงทะเบียน การเตรียมความพร้อม เวลาในการขับร้อง เป็นไปตามกติกา   ๑๐ คะแนน 
 
๓. รางวัลการประกวด (คัดเลือกเข้ารอบท่ี ๒ ชิงชนะเลิศ จ านวน ๓ คณะ) 
 ๓.๑ ชนะเลิศ  

ได้รับโล่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เกียรติบัตร พร้อมเงินสด  ๘,๐๐๐   บาท 
 ๓.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 ได้รับโล่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกียรติบัตรพร้อมเงินสด ๖,๐๐๐     บาท 
 ๓.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒  

ได้รับโล่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เกียรติบัตรพร้อมเงินสด ๔,๐๐๐     บาท 
 ๓.๔ คณะสรภัญญ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประกวดรอบแรกได้รับค่าพาหนะ/สัมมนาคุณ ๓,๐๐๐     บาท 
 
 
 
 
 



๔ วัน เวลา สถานที่ประกวด 
 ๔.๑ รอบคัดเลือก คัดทีมท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด ๓ ทีม เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
      - กลอนท่ีใช้ประกวด จ านวน ๓ กลอน (ใช้เวลา ๑๓ – ๑๗ นาที) 
  (๑) กลอนส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม 
                      (๒) กลอนขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ มหานครแห่งไหม/กลอนของดี ๒๖ อ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 
                     (๓) กลอนถนัด/กลอนอิสระ 
      - วันท่ีประกวด 
  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ เวทีคุ้มวัฒนธรรม  เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                               (ลงทะเบียนรายงานตัวและจับฉลาก เวลา ๑๘.๓๐ น. การตรงต่อเวลามีผลต่อคะแนน) 
 
 ๔.๒ รอบชิงชนะเลิศ 
      - กลอนท่ีใช้ในการประกวด จ านวน ๓ กลอน (ใช้เวลา ๑๓ – ๑๗ นาที)  
   (๑) กลอนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
   (๒) กลอนขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ มหานครแห่งไหม/กลอนของดี ๒๖ อ าเภอ จังหวัดขอนแก่น 
   (๓) กลอนลา 
     - วัน เวลา สถานท่ี ในการประกวด 
  ประกวดรอบชิงชนะเลิศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ เวทีคุ้มวัฒนธรรม  เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                     (ลงทะเบียนรายงานตัวและจับฉลาก เวลา ๑๘.๓๐ น. การตรงต่อเวลามีผลต่อคะแนน) 
 
๕. สอบถามและสมัครได้ที่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

           ภายในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (รับ ๑๐ คณะเท่านั้น) และจะนัดจับฉลากต่อไป 
      ติดต่อสอบถาม รศ.ดร.วิทยา ทองดี มือถือ ๐๘๑-๕๘๒๘๘๖๒ หรือ นายธนรัฐ อดทน มือถือ ๐๙๒-๙๑๓-๒๘๘๗                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                

 
ใบสมัคร การประกวดสรภัญญ์ ประเภทประชาชนทั่วไป 

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจ าปี ๒๕๕๖๕ 

วันที่  ๒๙   พฤศจิกายน  -   ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๖๕ ณ   คุ้มศิลปวัฒนธรรม  ศาลาผูกเสี่ยว 
 

            ข้าพเจ้า………………..……………….นามสกุล……………………………….อายุ……………………ปี 
บ้านเลขท่ี…………………หมู่………บ้าน…………………………………ถนน………………………...................................…. 
…………………………อ าเภอ……………………………..จังหวัด…………………………………….....................................….. 
รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์…………………………….มือถือ………………………….................................…….. 
           มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสรภัญญ์  ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะปฏิบัติตามกติกาที่ก าหนดไว้ทุก
ประการ การพิจารณาตัดสินเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการตัดสินการประกวด และให้เขียนช่ือลงในเกียรติบัตร
ชื่อคณะ ………………………………………………...................................................................... 
มีรายช่ือผู้ขับร้อง ดังนี้ 
      ๑.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
      ๒.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
      ๓.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
      ๔.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
      ๕.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
      ๖.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
      ๗.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
 
ส ารอง ๒ คน (ในกรณีมีการเปลี่ยนตวัด้วยเหตสุุดวิสัย) 
      ๑.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
      ๒.ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
ตัวแทนสาธิตเพลงกล่องลุก 
   ช่ือ/สกุล………………………………………..........………นามสกุล…………………………........................อายุ............ปี 
 
ผู้ฝึกสอน  
         ช่ือ-นามสกุล…………………………………นามกุล...............................................มือถือ........................ 
    
    

ลงช่ือ …….………………………………………..ผู้สมัคร 
(………………………………………………) 
…………/……………………/………. 


