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คํานํา 

 
       รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ซึ่งศูนยวิทยพัฒนา มสธ.

อุดรธานี จัดโครงการน้ีข้ึนเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษและ

ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทางดานอาหารอีสาน“พาแลง”สืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานของชาวอีสานซึ่งเปนเอกลักษณ                

ของไทย อีกทั้งเปนการรณรงคใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมทองถ่ินอีสานอันดีงาม                   

ที่บรรพบุรุษของเราไดสั่งสมไวและนําเอาวัฒนธรรมทองถ่ินอีสานอันดีงามน้ีเพื่อใหนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่บริการของ                 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และเครือขายของมหาวิทยาลัยไดมีกิจกรรมรวมกัน เปนวัฒนธรรมสําคัญอยางหน่ึงของชาว

อีสานที่ทํากันแทบทุกโอกาส เพื่อใหวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแตด้ังเดิมไดสืบทอดตอคนรุนใหม 

     เมื่อโครงการดังกลาวดําเนินการเสร็จสิ้น ไดประเมินผลของโครงการเพื่อนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รายงานฉบับน้ีจึงไดรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานในโครงการฯดังกลาว เพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

ศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 

                                     30 มกราคม 2558 
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บทท่ี 1 

รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการ"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 

(แผนงาน : สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม) 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 

        1.ความสําคัญของโครงการ 
 

“พาแลง” เปนงานศิลปวัฒนธรรมอีสานที่สําคัญอยางหน่ึง “พา” หมายถึง พาขาวหรือสํารับกับขาว สวนคํา

วา“แลง”หมายถึง ตอนเย็น “พาแลง” หมายถึง พาขาวสําหรับรับประทานอาหารตอนเย็นบางทีก็เรียก "พาขาวแลง" 

ซึ่งเปนวัฒนธรรมการกินที่ทุกคนในครอบครัวมารวมกันรับประทานอาหารพรอมหนาพรอมตากัน ซึ่งกอใหเกิด

ความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวและผูรวม“พา”และหากรวมพาแลงกับคนหมูมากจะสรางสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม 

นอกจากวัฒนธรรมดานการกินแลวยังมีศิลปวัฒนธรรมพืน้บานที่ควรอนุรกัษควบคูกันไป อาทิ พิธีการบายศรีสูขวัญ การ

สาธิตหมอลํากลอน การสาธิตการเลนกั๊บแกบ การแสดงศิลปวัฒนธรรมตางๆของภาคอีสาน เชน รําบายศรีสูขวัญ                

รํามวยโบราณ ฟอนภูไท เซิ้งแหยไขมดแดง รํานารีศรีอีสาน เซิ้งกะโป การมวนซื่นโฮแซว เปนตน การรวมกัน

รับประทานอาหารอีสานและเพื่อเปนการเช่ือมความสัมพันธระหวางสถาบันตางๆที่เขารวมกิจกรรม อันจะนําไปสูความ

รวมมือกันในการอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติไทยตอไป นอกจากน้ียังเปนการ

สรางความบันเทิงและความสนุกสนาน เพื่อผอนคลายความเครียดอีกดวย ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                      

จึงเห็นความสําคัญควรคาแกการอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน 
  

2.วัตถุประสงค    

1. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน 

2. เพื่ออนุรักษและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทางดานอาหารอีสาน “พาแลง” 

3. เพื่อสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานของชาวอีสานซึ่งเปนเอกลักษณของไทย 
 

3.กลุมเปาหมาย 

1.กลุมเปาหมาย : นักศึกษา มสธ. ประชาชนทั่วไป                                                                                                    

2.ปริมาณกลุมเปาหมาย :  100 คน                                                                                                                           

3.พื้นที่กลุมเปาหมาย : ในเขตพื้นที่บริการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

  

4.ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน 

          จัดโครงการ"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน 

          วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 เวลา 16.00-23.00 น. 
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5.มีผูรวมกิจกรรม ประกอบดวยบุคลากรในหนวยงานตางๆดังน้ี  

1.ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเขตพืน้ที่ใหบริการ  

2.ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

3.โรงเรียนบานคํากลิง้ จังหวัดอุดรธานี 

4.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

5.วิทยาลัยเทคโนโลยีบานจั่น จังหวัดอุดรธานี 

6.ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี 

7.กองบงัคับการกองบิน 23 อุดรธานี 

8.ศูนยเพาะชํากลาไมอุดรธานี 

9.เทศบาลตําบลหนองขอนกวาง จังหวัดอุดรธานี 

10.เทศบาลตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี 

11.เทศบาลตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 

12.องคการบรหิารสวนตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี 

13.สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคทึ่ 9 อุดรธานี 

14.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลิง้คํา จังหวัดอุดรธานี 

15.สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี 

16.กํานัน-ผูใหญบานและสมาชิก หมู 1-11 ตําบลบานจั่น จงัหวัดอุดรธานี 

17.ชมรมอนุรักษรําวงชาวบานอสีาน จังหวัดอุดรธานี 

18.คณะวงดนตรีลูกทุงจากกองบิน 23 อุดรธานี+ตชด.24 อุดรธานี+ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี 

19.ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  
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บันทึกขอความและคําสั่ง  

ที่เก่ียวของกับการดาํเนินงาน                                               

โครงการ"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 
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คําสั่งศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

           ท่ี ๑/๒๕๕๘ 

เร่ือง  แตงต้ังเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

------------------------------------- 

 ตามที่  มหาวิทยาลั ยได อ นุมั ติ งบประมาณเงินแผน ดิน ประจํ าป  พ .ศ.๒๕๕๘ โดยมอบหมายให                        

ศูนย วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ใหจัดกิจกรรมการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทอง ถ่ิน โครงการ                     

"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                      

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอแตงต้ังบุคลากรในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 

๑. ประธานดําเนินงาน ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

      ๒. ผูรับผิดชอบโครงการ 

       ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน 

งานที่รบัผิดชอบ ดําเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน 

๓. เจาหนาท่ีกองกลางหรือประสานงาน 

       ๓.๑  นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ 

       ๓.๒  นางปฏิมา พุทธน 

       ๓.๓  นายกองธนัสถ โชคเจริญพศุตม  

งานที่รบัผิดชอบ  ตอนรับประชาสมัพันธ รับลงทะเบียน  

๔. เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ  

      ๔.๑  นายคมสัน มูลอามาตย 

      ๔.๒  นางสาวพรนภา นวนมะณี  

งานที่รบัผิดชอบ ใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ ถายภาพเคลือ่นไหว ภาพน่ิง  

 ๕. พนักงานขับรถยนต 

       ๕.๑ นายธนาทรัพย คําคูณเมือง 

       ๕.๒ นายปยะทัต อุลานันท 

งานที่รบัผิดชอบ  ใหบริการรถยนตศูนยในระหวางการจัดกจิกรรม 

       ทั้งน้ีใหกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวัน เวลา  

และสถานที่ดังกลาว ดังกลาวตอไป 

                      สั่ง ณ วันท่ี  ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

               
                    (นางเยียรยง ไชยรัตน) 

                          ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๙๙๖                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและสงนักศึกษาเขารวมแสดงศิลปะฟอนอีสาน 

เรียน  หัวหนาภาควิชานาฎศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

        ๒. แบบตอบรับ ๑  แผน 
              

 

                   ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู 
 

                    ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากร เปนเกียรติรวมงาน และ

สงนักศึกษารวมแสดงศิลปะการฟอนอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ทั้ง น้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ขอขอบพระคุณอยาง

สูงมา  ณ โอกาสน้ี  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๙๙๗                                        ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

           ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและสงนักศึกษาเขารวมแสดงดนตรีพื้นบานโปงลาง  

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู 
 

                  ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากร เปนเกียรติรวมงาน และ

สงนักศึกษารวมแสดงดนตรีพื้นอีสานโปงลาง ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ 

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ขอขอบพระคุณอยาง

สูงมา ณ โอกาสน้ี  

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
     (นางเยียรยง ไชยรัตน) 

    ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๙๙๘                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและสงนักแสดงรําวงพื้นบานอสีาน   

เรียน ประธานชมรมอนุรักษรําวงพื้นบานอีสาน  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู 
 

                  ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเปนเกียรติรวมงาน และสง

นักศึกษารวมแสดงรําวงพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ อีเมล

meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                 

ณ โอกาสน้ี  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๙๙๙                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและสงนักศึกษารวมแสดงแฟช่ันชุดพื้นบานอีสาน  

เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู 
 

                  ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเปนเกียรติรวมงาน และสง

นักศึกษารวมแสดงแฟช่ันชุดพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ อีเมล

meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                 

ณ โอกาสน้ี  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  



 

- 13 - 

 

 

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๐๐๐                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเชิญเปนวิทยากรโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน  

เรียน นายวรวุฒิ สิตวงษ   

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เห็นวาทานเปนปราชญชาวบานที่มีความรูดานวิถีวัฒนธรรม

อีสาน“พาแลง” จึงขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากรใหความรู ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ 

น. ทั้ง น้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ อีเมล

meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                 

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๐๐๑                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและจัดทําขาวโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน  

เรียน บรรณาธิการหนังสือพมิพประชมคม (คุณสมศักด์ิ ถนัดชาง) 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

         ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเปนเกียรติรวมโครงการ 

พรอมจัดทําขาวโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว ทั้งน้ี

มอบหมายใหนางพรรษชล  แข็ ง ขัน เปนผูประสานงาน เบอร โทร ศัพท  ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ อี เมล

meka75@hotmail.com  ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูง             

มา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๐๐๒                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและจัดทําขาวโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน  

เรียน ผูจัดการบริษัทโฮมเคเบิล อุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

         ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเปนเกียรติรวมโครงการ 

พรอมจัดทําขาวโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบ

รับภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท                   

๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๐๐๓                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและทําขาวโครงการ"พาแลง"สบืสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน  

เรียน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

         ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเปนเกียรติรวมโครงการ 

พรอมจัดทําขาวโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบ

รับภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท                  

๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ อีเมล meka75@hotmail.com  ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๐๐๔                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

   ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติและทําขาวโครงการ"พาแลง"สบืสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน  

เรียน ประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเปนเกียรติรวมโครงการ 

พรอมจัดทําขาวโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบ

รับภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท                   

๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘ อีเมล meka75@hotmail.com  ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๐๐๖                                          ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลหนองขอนกวาง   

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๐๐๗                                         ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                  บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                       อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลหนองบัว  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่   

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)๑๐๐๘                                         ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน  

เรียน นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลบานจั่น  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานจั่น  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  



 

- 23 - 

 

 

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน หัวหนาโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล (บานคํากลิง้)  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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  ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตอดุรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูบังคับการกองบิน ๒๓ อุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบานจั่น  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

                ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูบัญชาการเรอืนจํากลางอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

                ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาประจําจงัหวัด (โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู)  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

                ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

        ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

        ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ปะธานชมรมบัณฑิต มสธ.อุดรธานี 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

                ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ ว๑๐๐๙                                                ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 
 

 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ว๑๐๐๙                                                 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานคํากลิ้ง  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

         ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมบุคลากรเพื่อเปนเกยีรติรวมโครงการ

โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่       

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็งขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘                  

อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา                    

ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/ ว๑๐๐๙                                         ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

                                   บานคํากลิ้ง  หมู ๑๐ ตําบลบานจั่น        

                                        อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนเกียรติรวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

เรียน กํานัน-ผูใหญบาน หมูที ่๑-๑๑ ตําบลบานจั่น  

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. บัตรเชิญ/กําหนดการ   

       ๒. แบบตอบรบั ๑  แผน 
                      

                  ดวยศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใหจัดโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ หองประชุมศักด์ิเดชณ ศูนยวิทยพัฒนา 

มสธ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ประชาชน บัณฑิต/นักศึกษา มสธ. ตระหนัก เห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน อนุรักษ ดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมการรวมรับประทานอาหารแบบอีสานพาแลง และสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานชาวอีสานซึ่งเปน

เอกลักษณของไทยใหคงอยู    

 

       ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญทานพรอมผูใหญบานและสมาชิก ผูนําชุมชน 

หมูที่ ๑-๑๑ ตําบลบานจั่น เพื่อเปนเกียรติรวมโครงการโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ตาม

วันเวลาและสถานที่ดังกลาว โปรดตอบรับภายในวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ีมอบหมายใหนางพรรษชล แข็ง

ขัน เปนผูประสานงาน เบอรโทรศัพท ๐๘๑ ๓๘๐ ๕๗๐๘  อีเมล meka75@hotmail.com ศูนยฯหวังเปนอยาง

ย่ิงวาจะไดรับเกียรติจากทาน ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางเยียรยง ไชยรัตน) 

ผูอํานวยการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 

 

งานบรกิารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

โทรศัพท ๐๔๒ ๓๔๐ ๐๓๔ 

โทรสาร  ๐๔๒ ๒๙๒ ๔๙๔ 
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โครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ                                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

(1)  ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

      ชื่อโครงการ : โครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน (งบประมาณ 84,200 บาท) 

      หนวยงาน ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

           (1)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(1.1) วัตถุประสงคของโครงการ   

   1.1.1 เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน 

             1.12 เพื่ออนุรักษและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทางดานอาหารอีสาน “พาแลง” 

                     1.1.3 เพื่อสืบทอดการแสดงศิลปะพื้นบานของชาวอีสานซึ่งเปนเอกลักษณของไทย 

          (1.2) ลักษณะโครงการ 

  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม  ดานความมั่นคง 

(1.3) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม โครงการใหม 

(1.4) ประเภทของโครงการ 

พัฒนา ดําเนินการปกติ 

(1.5) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริม่ตนป 2558  สิ้นสุดป 2558 

(1.6) สถานท่ีดําเนินโครงการ : ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

  (2)  ท่ีมาและความตองการ 
 

(2.1) ท่ีมา : 

  “พาแลง” เปนงานศิลปวัฒนธรรมอีสานที่สําคัญอยางหน่ึง “พา” หมายถึง พาขาวหรือสํารับกับขาว 

สวนคําวา“แลง”หมายถึง ตอนเย็น “พาแลง” หมายถึง พาขาวสําหรับรับประทานอาหารตอนเย็น บางทีก็เรียก "พา

ขาวแลง" ซึ่งเปนวัฒนธรรมการกินที่ทุกคนในครอบครัวมารวมกันรับประทานอาหารพรอมหนาพรอมตากัน ซึ่ง

กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวและผูรวม“พา”และหากรวมพาแลงกับคนหมูมากจะสรางสัมพันธภาพที่ดี

กับสังคม นอกจากวัฒนธรรมดานการกินแลวยังมศิีลปวัฒนธรรมพื้นบานทีค่วรอนุรักษควบคูกันไป อาทิ พิธีการบายศรสีู

ขวัญ การสาธิตหมอลํากลอน การสาธิตการเลนกั๊บแกบ การแสดงศิลปวัฒนธรรมตางๆของภาคอีสาน เชน รําบายศรีสู

ขวัญ รํามวยโบราณ เซิ้งแหยไขมดแดง รํานารีศรีอีสาน เซิ้งกะโป การมวนซื่นโฮแซว เปนตน การรวมกันรับประทาน

อาหารอีสานและเพื่อเปนการเช่ือมความสัมพันธระหวางสถาบันตางๆที่เขารวมกิจกรรม อันจะนําไปสูความรวมมือกัน

ในการอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติไทยตอไป นอกจากน้ียังเปนการสรางความ

  ผด 1   ผด 1   ผด.1 
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บันเทิงและความสนุกสนาน เพื่อผอนคลายความเครียดอีกดวย ในการน้ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงเห็น

ความสําคัญควรคาแกการอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน 

 (2.2) สภาพปญหา / ความตองการ :  

         ในสังคมปจจุบันวัฒนธรรมที่ดีงามแตโบราณนับวันถดถอย เชน วัฒนธรรมดานการกินที่มีการรวมกันใน

ครอบครัว เน่ืองจากภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหความสัมพันธในครอบครัวหางเหินกันเปนลักษณะตางคนตางอยู

ตางคนตางกิน ดังน้ันเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมดานวัฒนธรรมการกินใหคงอยูแลวยังมีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบาน

ที่ควรอนุรักษควบคูกันไป และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสวนการสงเสริมอนุรักษ เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหดํารงไวเพื่อเอกลักษณของชาติ 

(2.3) ความเรงดวน :………………………………………………………………………………………………………… 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน  

(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : 

   นักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่ใหบริการ ประชาชนทั่วไป 

  ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.  

  หนวยงานที่มีความรวมมือดานการศึกษา/เครอืขาย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 

 อิทธิพลท่ีมีตอโครงการ : -  

 การบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย : -  

 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
หนวย

นับ 

ปเร่ิมตน - 

ถึงป 2556 

แผน 

(ผล)* 

ป 2557 

แผน 

(ผล)* 

ป 2558 

 

ป 2559 

 

ป 2560 

 

ป 2561 

จบ 

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน   100    

เชิงคุณภาพ : ผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ในกระบวนการจัดโครงการฯ 

รอยละ   85    

เชิงเวลา     : โครงการดําเ นินการเสร็จตาม

ระยะเวลา 
รอยละ   100    

เชิงตนทุน   : โครงการใชงบประมาณตามที่

กําหนด 

รอยละ   100    

 

หมายเหต ุ (ผล)*  เปนผลการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมตนโครงการถึงปงบประมาณ 2556 
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(4.2) ผลลัพธ : 

   4.2.1 มีกิจกรรมสืบสานอนุรักษและดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน  

4.2.2 มีการอนุรักษและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทางดานอาหารอีสาน“พาแลง”มิใหสูญหาย 

4.2.3 มีการสบืทอดการแสดงศิลปพื้นบานของชาวอีสานซึง่เปนเอกลักษณของชาติไทยใหคงอยู  

 (4.3) ผลกระทบเชิงบวก :  

4.2.1 สรางความสมัพันธอันดีระหวางนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4.2.2 สรางช่ือเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

                  เชิงลบ : ...- 

(4.4) ความกาวหนาในการดําเนินโครงการ 

ตํ่ากวาเปาหมาย  ตามเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

(4.6) การใชจายงบประมาณ 

ตํ่ากวาแผน  ตามแผน  เกินกวาแผน 

(4.6) สรุปแผนการดําเนินงาน 

ลาชากวาแผน  ตามแผน  เกินกวาแผน 

 

(5) วงเงินของโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ รวม 

 2558 84,200 - 84,200 

 

(6) กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ 

แหลงเงิน 

งบประมาณ 
ประมาณการรายจาย

ลวงหนา 

ป 2556 ป 2558 
ป 

2559 

ป 

2560 

ป 

2561 

รวมท้ังสิ้น      

เงินงบประมาณ      

2.1 คาตอบแทน      56,600          บาท 

1.ปราชญและภูมิปญญาชาวบานอสีาน 2 คน (2 คนX6 ชม.

X600 บาท) 

3.คาตอบแทนทุนการศึกษาการแสดงดนตรีพื้นบาน (โปงลาง) 

1 โรงเรียน 

  

7,200 

10,000 

12,000 

 

1,500 
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แหลงเงิน 

งบประมาณ 
ประมาณการรายจาย

ลวงหนา 

ป 2556 ป 2558 
ป 

2559 

ป 

2560 

ป 

2561 

4.คาตอบแทนทุนการศึกษาสถาบันที่รวมแสดงวัฒนธรรม

อีสาน 3  แหง  

5.คาลวงเวลาเจาหนาที่กองกลาง เจาหนาทีพ่ัสดุและพขร.  

รวม 5  คน 

- วันธรรมดาวันละๆ 150 บาท 2 วัน (5 คนX2วันX150 บาท) 

- วันหยุดวันละ  350 บาท 2 วัน ( 5 คนX2 วันX350 บาท) 

7.คาพาหนะเหมาจายผูรวมโครงการและสื่อมวลชน 100 คนๆ

ละ 200 บาท 

6.คาพาหนะเดินทาง(ไป-กลับ) ปราชญชาวบาน 2 คนและ

โรงเรียน 4 แหงๆละ 400 บาท (400X6) 

3,500 

20,000 

2,400 

 

2.2 คาใชสอย 17,600 บาท 

1)  อาหารอาหารและเครื่องด่ืมสําหรบัผูเขารวมกจิกรรม 

ปราชญ/                   ภูมิปญญาชาวบาน และเจาหนาที่ 

110 คน วันละ 160 บาท 1 วัน (110X160X1) 

  

17,600 

   

2.3 คาวัสดุ  10,000 บาท 

1) คาวัสดุตกแตงเวทีและสถานที่ 10,000  บาท 

     

รวม - แปดหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน-  84,200    

 หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 

  

(7) ความเหมาะสมของโครงการ 

 (7.1) ความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ 

มีความพรอมดําเนินการไดทันทีอยูในระหวางเตรียมการอยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม 

 (7.2) ความพรอมของบุคลากร/ทีมงาน 

ตํ่ามาก ตํ่า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  

 (7.3) ความพรอมของการบริหารจัดการ 

ตํ่ามาก ตํ่า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  

(7.4) ความพรอมของวัตถุดิบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ 

ตํ่ามาก ตํ่า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
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(7.5) ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น - ไมม ี

(7.6) แนวทางการประเมินผล 

    - ประเมินโดย : (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

 ประเมินตนเอง 

 ผูประเมินอสิระ 

- แนวทางฯ : (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post  Evaluation) 

ประเมินผลกระทบของการดําเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด 

(9) แนวทางแกไข : .(ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ)... 
 

 

โครงการ "พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน 
(วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2558) เวลา 16.00-23.00 น.  

ณ ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

 

วัน/เวลา 16.00-17.00 น. 17.00-18.00 น. 19.00-23.00 น. 

 

7 มกราคม 

2558 

 

 ลงทะเบียนรวมโครงการ  

ประกอบดวย 

- ชมรมนักศึกษา มสธ. 

- ชมรมบัณฑิต มสธ.  

- เครือขาย  

- คร ูประชาชน  

- วิทยากร เจาหนาที่  

จํานวน (260 คน) 

 พิธีเปด/กลาวตอนรับ  

โดย นางเยียรยง ไชยรัตน 

ผูอํานวยการ ศูนยฯ 

กลาวขอบคุณในนาม มสธ.  

โดย.. ผศ.วิชัย ศรีรัตน   

 แนะนํามหาวิทยาลัยฯ 

โดย นางพรรษชล แข็งขัน  

 

 

 บรรยายใหความรู

หัวขอ “วิถีอีสาน กินขาว

พาแลง” 

 การบอกเลาถึง

วัฒนธรรมอีสาน  

“พาแลง” 

  ขอคิดคําสอนจาก

ปราชญและภูมิปญญา

ชาวบานอีสาน 

 

 

วิทยากร..  

นายวรวุฒิ สิตวงศ 

 

  การแสดงดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง) 

โดย สํานักงาน กศน.อําเภอเมืองอุดรธานี 

  การแสดงนาฏศิลปอีสาน 

 โดย ภาควิชานาฏศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  การละเลนพื้นเมืองอีสานประกอบการกีฬา 

 โดย  องคการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยา

เขตอุดรธานี 

 แฟช่ันโชว ชุดอีสานบานเฮา 

โดย ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รวมกับ ศูนยหัตถกรรมผาพื้นเมืองบานนาขาอุดรธานี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และเครือขายรวมเดิน

แฟช่ัน   

 การแสดงรําวงชาวบานอีสานและดนตรีลูกทุง โดย  

- ชมมรมอนุรักษรําวงชาวบานอีสาน 

- วงดนตรีลูกทุงจาก กองบิน 23อุดรธานี+ตชด.24 

อุดรธานี และศูนยควบคุมการบินอุดรธานี  
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เอกสารประกอบ 

โครงการ"พาแลง" สบืสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 
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"พาแลง" สบืสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 
วิถีอีสาน  

          ลักษณะการดําเนินชีวิตของคนในภูมิภาคและปจจยัที่มีผลตอพฒันาการการต้ังถ่ินฐานและการดําเนินชีวิตของ

คนในภูมิภาค การดําเนินชีวิตของคนไทยในแตละภูมิภาคจะมีทั้งความเหมือนและแตกตางกัน ลักษณะการดําเนินชีวิต

ในปจจบุันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การปรบัตัวใหเขากบัการ

ดํารงชีวิต เปนตน 
 

ลักษณะการดําเนินชีวิตของคนอีสานในอดีตและปจจุบัน 

           ภาคตะ วันออก เ ฉี ยง เห นื อห รื อที่ เ ร ยกอี ก ช่ื อห น่ึ ง ว า 

ภาคอีสาน  เปนดินแดนแหงที่ราบสูงที่มีขอบสูงทางดานตะวันตกและ

ดานใต แลวคอยๆลาดตํ่าลงทางดานตะวันออก พื้นที่ตอนกลางจึงมี

ลักษณะเปนแองที่ราบขนาดใหญ 2 แองคือ แองโคราชและแองสกลนคร 

แมนํ้าสายสําคัญคือ แมนํ้ามูล แมนํ้าชี รวมทั้งมีลํานํ้าอยูเปนจํานวนมาก

ประชาชนสวนใหญจึงนิยมต้ังถ่ินฐานอยูบริเวณที่ดอนในแองที่ราบที่มี

แมนํ้าไหลผาน เพราะนํ้าถือเปนปจจัยสําคัญในเขตที่มีความแหงแลง 

 

          ชาวไทยในภาคอีสานสามารถแบงออกเปนกลุมยอยๆ เชน กลุมคนไทยแถบลุมแมนํ้าโขงที่เรียกวาไทยลาว 

อาศัยอยูในจังหวัดสกลนคร และนครพนม ชาวไทยโคราช อาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา ชาวผูไทย อาศัยอยูในจังหวัด

อุดรธานี หนองบัวลําภูและรอยเอ็ด 

           อาชีพหลักของชาวอีสาน คือ  อาชีพเกษตรกรรม แตพื้นที่สวน

ใหญไมคอยอุดมสมบูรณ เพราะพื้นดินเปนดินปนทราย  มีธาตุอาหารพืช

นอย ไมอุมนํ้า ถึงแมภาคน้ีจะมีปริมาณฝนตกมากก็ตามแตมักจะประสบ

กับความแหงแลงประชาชนสวนใหญจึงพยายามปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมโดยปลูกพืชที่ตองการนํ้านอยและทนแลงไดดี เชน

ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ปอ ฝาย ถ่ัวตางๆ 
 

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีเกลือสินเธาวมากที่สุดในประเทศไทยเพราะมีช้ันเกลือหินกระจายอยูอยาง

กวางขวาง  แหลงผลิตเกลือสินเธาวทีส่ําคัญคือ ที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร  ชาวบานจึงไดประโยชนจากการตมเกลือสินเธาวขาย 

          ในอดีต ปญหาสําคัญที่มผีลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาวอีสานคือ  ปญหาความแหงแลง และปญหาการ

อพยพยายถ่ิน  เน่ืองจากลักษณะภูมปิระเทศที่แหงแลง ทําใหการเพาะปลูกไมไดผลผลิตดีเทาที่ควร จึงมกีารอพยพยาย

จากถ่ินที่อยูเดิมไปยังถ่ินใหมทีม่ีความอุดมสมบรูณกวา คนรุนหนุมรุนสาวสวนใหญจงึอพยพเขามาหางานทําตามเมือง

ใหญคือ กรงุเทพมหานคร รวมทัง้ออกไปทํางานที่ตางประเทศ โดยเปนแรงงานรบัจางในโรงงานอุตสาหกรรมและ
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แรงงานกอสราง 

          ในปจจบุัน ปญหาตางๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการแกไข เพื่อพฒันาชีวิตความเปนอยูของประชาชน

ใหดีข้ึน  เชน  มีการสรางเข่ือนและอางเก็บนํ้า เพื่อแกปญหาการขาดแคลนนํ้า เชน เข่ือนอุบลรัตน ที่จังหวัดขอนแกน 

เข่ือนจุฬาภรณ  ที่จังหวัดชัยภูมิ เข่ือนลําโดมใหญ เข่ือนลําโดมนอย ที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีโครงสรางปารกันํ้า ซึ่งเปน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

          โครงการน้ีมจีุดประสงคเพื่อฟนฟูสภาพปาไมทีเ่สื่อมโทรมบริวเณตนนํ้าลําธารใหเปนปาที่อุดมสมบูรณไปดวยไม

ยืนตน ซึ่งจะมสีวนชวยอุมนํ้าและนําความสมบรูณมาสูพื้นดิน ชวยใหราษฏรที่ยากจนและขาดแคลนที่ดินทํากิน ใหมีที่

อยูเปนหลกัแหลง  มีอาชีพที่แนนอน  เมื่อราษฎรมีความเปนอยูดีข้ึน  จึงไมละทิง้ภูมิลําเนาไปประกอบอาชีพทีอ่ื่น 

          ทางดานคุณภาพชีวิต ปจจบุันประชากรโดยทั่วไปมสีุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนกวาในอดีต เน่ืองมาจากหนวยงานของ

รัฐไดรณรงคเผยแพรความรูเกี่ยวกบัการบรโิภคอยางถูกสุขลกัษณะใหแกประชาชนอยางทั่วถึง เชน การสรางนิสัยการ

บริโภคใหม โดยรับประทานอาหารทีป่รงุสุกใหมๆ เลิกรบัประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆเปนตน ทําใหปญหาการเปนโรค

พยาธิใบไมตัดลดลง 

 

กินขาว "พาแลง" 

 

การกินขาวของไทยอิสานจะกินอยูหลักๆ 3 มื้อน่ันก็คือ 

คาบงาย หมายถึง มื้อเชา  

คาบสาย หมายถึง มื้อกลางวัน  

คาบแลง หมายถึง มื้อเย็น 

 

 

คําวา"พาแลง"พาแลงมาจากสองคํารวมกันคือ  

- พา ก็คือ สําหรบักบัขาว หรือถาดที่คนอสีานใสกบัขาวลอมวงกินกัน 

-แลง ก็คือ ตอนเย็น 

รวมกันแลงกจ็ะมีความหมายวา การรบัประทานอาหารเย็นรวมกัน หรือกาลาดินเนอรน่ันเอง 

 พาแลง หมายถึงพาขาวสําหรับรับประทานอาหารตอนเย็น บางทีกเ็รียก พาขาวแลง ซึ่งเปนวัฒนธรรมการกิน

อยางหน่ึงที่ทุกคนในครอบครัวมารวมกันรับประทานอาหารพรอมหนาพรอมตากัน ซึง่กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีภายใน

ครอบครัว และผูรวมพาแตเดิมเปนเพียงงานเล็กๆที่จัดข้ึนเพือ่เซนสรวงบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองตามความเช่ือ โดย

แตละครอบครัวจะนําอาหารมารบัประทานรวมกัน แสดงถึงความอบอุน ความสมัครสมานสามัคคีของครอบครัว มีการ

บรรเลงดนตรพีื้นบาน และผูคนในงานรวมฟอนรําอยางสนุกสนาน ดวยความโดดเดนในแงของการสะทอนวัฒนธรรม

ของชาวอีสาน กิจกรรมโฮมพาแลงจึงไดกลายเปนสาระสําคัญของการจัดงาน ปจจุบันไดมีวิวัฒนาการในดานแสง สี 
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เสียง มากข้ึน การแสดงและการประกวดตางๆ สรางสสีันตลอดงาน นอกจากจะเปนการรบัประทานอาหารรวมกันแลว

ยังเปนโอกาสใหไดพบปะพูดคุยกัน และชมการแสดงตางๆรวมกันซึ่งถือเปนวัฒนธรรมทองถ่ินทีอ่นุรักษไว 
 

 
 

  

ในงานงานพาแลงนอกจากจะไดกินขาวดวยกันแลว จัดเพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมและใหผูรวมงานไดชมและรับประทาน

อาหารเปนประเพณีที่นิยมจดักันในหมูคนไทยในอดีตที่อพยพมาจากฝงซายของแมนํ้าโขง เชน ไทพวน ไทเวียง และภูไท 

โดยจุดมุงหมายของการจัดงาน พาแลง ก็เพื่อจัดโอกาสใหคนในครอบครัวหรือคนในหมูบานเดียวกันที่ไดแยกยายกันไป

ทํามาหากินยังตางถ่ิน ไดกลับมา พบปะกันอาจจะมีการจัดพิธีสูขวัญในงานดวยก็ไดนอกจากน้ันก็จะมีการแสดงพื้นบาน

ใหผูเขารวมงานไดชมในระหวางที่กําลังรับประทานพาแลงกัน 

 

กิจกรรมในโครงการพาแลง นอกจากวัฒนธรรมดานการกินแลวยังมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่ควรอนุรักษควบคู

กันไป อาทิ พิธีการบายศรีสูขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมตางๆของภาคอีสาน เชน รําบายศรีสูขวัญ รํามวยโบราณ เซิ้ง

แหยไขมดแดง รํานารีศรีอีสาน เซิ้งกะโป การมวนซื่นโฮแซว เปนตน การรวมกันรับประทานอาหารอีสานและเพื่อเปน

การเช่ือมความสัมพันธระหวางสถาบันตางๆที่เขารวมกิจกรรม อันจะนําไปสูความรวมมือกันในการอนุรักษและสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติไทยตอไป นอกจากน้ียังเปนการสรางความบันเทิงและความสนุกสนาน 

เพื่อผอนคลายความเครียดอีกดวย 
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การแสดงการอนุรักษผาพ้ืนเมืองอีสาน                                            

ชาวอีสานถือวาการทอผาเปนกิจกรรมยามวางหลงัจากฤดูการ

ทํานาหรือวางจากงานประจําอื่นๆ ใตถุนบานแตละบานจะกาง

หูกทอผากันแทบทุกครัวเรอืน โดยผูหญิงในวัยตางๆ จะสืบ

ทอดกันมาผานการจดจําและปฏิบัติจากวัยเด็กทั้งลวดลายสสีัน 

การยอมและการทอผาที่ทอดวยมือจะนําไปใชตัดเย็บทําเปน

เครื่องนุงหม หมอน ที่นอน ผาหม และการทอผายังเปนการ 

เตรียมผาสําหรบัการออกเรอืนสําหรบัหญิงวัยสาว ทั้งการเตรียมสําหรบัตนเองและเจาบาว ทั้งยังเปนการวัดถึงความ

เปนกลุสตรี เปนแมเหยาแมเรือนของหญงิชาวอีสานอีกดวย ผาที่ทอข้ึนจําแนกออกเปน 2 ชนิด คือ 

1. ผาทอสําหรับใชในชีวิตประจําวัน จะเปนผาพื้นไมมีลวดลายเพราะตองการความทนทานจึงทอดวยฝาย

ยอมสีตามตองการ 

2. ผาทอสําหรับโอกาสพิเศษ เชน ใชในงานบุญประเพณีตางๆ งานแตงงาน งานฟอนรําผาที่ทอจึงมักมี

ลวดลายที่สวยงามวิจิตรพิสดารมีหลากหลายสีสัน ประเพณีที่คูกันมากับการทอผาคือการลงขวง โดยบรรดาสาวๆใน

หมูบานจะพากันมารวมกลุมกอกองไฟ บางก็สาวไหม บางก็ปนฝาย กรอฝาย ฝายชายก็ถือโอกาสมาเกี้ยวพาราสีและน่ัง

คุยเปนเพื่อนบางครั้งก็มกีารนําดนตรีพื้นบานอยางพิณ แคน โหวต มาบรรเลงจายผญาโตตอบกันเน่ืองจากอีสานมีชนอยู

หลายกลุมวัฒนธรรม การผลิตผาพื้นเมืองจึงแตกตางกันไปตามกลุมวัฒนธรรม 

กลุมอีสานเหนือ  

เปนกลุมชนเช้ือสายลาวที่มีกําเนิดในบริเวณลุมแมนํ้าโขงและยังมีกลุมชนเผาตางๆ เชน ขา  ผูไท โส แสก 

กระเลิง ยอ ซึ่งกลุมไทยลาวน้ีมีความสําคัญบิ่งในการผลิตผาพื้นเมืองของอีสาน สวนใหญเปนผลผลิตจากฝายและไหม 

แมวาในปจจุบันจะมีการนําเอาเสนใยสังเคราะหมาทอรวมดวยผาที่นิยมทอกัยในแถบอีสานเหนือ คือ ผามัดหมี่ ผาขิด 

และผาแพรวา 

 ผามัดหมี่ เปนศิลปะการทอผาพื้นเมืองที่ใชกรรมวิธีในการยอมสีทีเ่รียกวา การมัดยอม (tie dye) เพื่อทําให 

ผาที่ทอเกิดเปนลวดลายสสีันตางๆ เอกลักษณอันโดดเดน กอ็ยูตรงทีร่ อยซมึของสีที่ว่ิงไปตามบรเิวณของลวดลายที่

ผูกมัด และการเหลื่อมล้ําในตําแหนงตางๆ ของเสนดายเมื่อถูกนําข้ึนกี่ในขณะที่ทอ ลวดลายสีสันอันวิจิตร จะไดมาจาก

ความชํานาญของการผกูมัดและยอมหลายครั้งในสีที่แตกตางซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ 

            การทอผามัดหมีจ่ะมีแมลายพื้นฐาน 7 ลาย คือ หมี่ขอ หมี่โคม หมี่บักจัน หมีก่งนอย หมี่ดอกแกว หมี่ขอและ

หมี่ใบไผ ซึ่งแมลายพื้นฐานเหลาน้ีดัดแปลงมาจากธรรมชาติ เชน จากลายใบไม ดอกไมชนิดตางๆ สัตว เปนตน ผา

มัดหมี่ทีม่ีช่ือเสียงไดแก เขตอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ เปนตน  

 ผาขิด หมายถึงผาที่ทอโดยวิธีใชไมเข่ียหรือสะกิดซอนเสนยืนข้ึนตามจังหวะที่ตองการเวนแลวสอดเสนดายพุง

ใหเดินตลอด การเวนเสนยืนถ่ีหางไมเทากันจะทําใหเกิดลวดลายตางๆ ทํานองเดียวกับการทําลวดลายของเครื่องจักสาน

จากกรรมวิธีที่ตองใชไมเก็บน้ีจึงเรียกวา การเก็บขิด มากกวาที่จะเรียก การทอขิด ผาขิดที่นิยมทอกันมีอยู 3 ชนิดตาม

ลักษณะประโยชนใชสอยเปนหลัก คือ  
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ผาตีนซิ่น เปนผาขิดที่ทอเพื่อใชตอชายดานลางของผาซิ่น เน่ืองจาก ผาทอพื้นเมือง จะมี ขอจํากัดในเรื่องของ 

ขนาดผืนผา ดังน้ันเวลานุงผาซิ่นผาจะสั้นจงึตอชายผา ที่เปนตีนซิ่นและหัวซิ่นเพือ่ใหยาวพอเหมาะ  

ผาหัวซิ่น ก็เชนเดียวกันเปนผาขิดที่ใชตอชายบนของผาซิ่น  

ผาแพรวา มีลักษณะการทอเชนเดียวกบัผาจก แพรวา มีความหมายวา ผาไหมหรือผาฝายทีท่อเปนผืนมีความ 

ยาวประมาณวาหน่ึงของผูทอ ซึ่งยาวประมาณ 1.5-2 เมตร  

 ผาแพรมน มีลักษณะเชนเดียวกบัแพรวา แตมีขนาดเลก็กวา เปนรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสั นิยมใชเชนเดียวกับ 

ผาเช็ดหนาและหญิงสาวผูไทนิยมใชโพกผม 

 ผาลายนํ้าไหล ผาลายนํ้าไหลน้ีทีม่ีช่ือเสียงคือ ซิ่นนาน (ของภาคเหนือ) มีลักษณะการทอลวดลาย เปนริ้วใหญๆ  

สลบัสปีระมาณ 3 หรือ 4 ส ีแตละชวงอาจค่ันลวดลายใหดูงดงามย่ิงข้ึน ผาลายนํ้าไหล ของอีสานก็คงจะได

แบบอยางมาจากทางเหนือ โดยทอเปนลายขนานกบัลําตัว และจะสลับดวยลายขิดเปนชวงๆ 

 ผาโสรง เปนผานุงสําหรับผูชาย ลักษณะของผาโสรงจะทอดวยไหมหรอืฝายมลีวดลาย เปนตาหมากรกุสลับ 

เสนเล็ก 1 คู และตาหมากรุกใหญสลบักัน กวางประมาณ 1 เมตร ยาว 2 เมตร เย็บตอกันเปนผืน 

  

 

กลุมอีสานใต   

กลุมคนไทยเช้ือสายเขมรทีก่ระจัดกระจายต้ังถ่ินฐานอยูในแถบจังหวัดสรุินทร ศรีสะเกษและบุรรีัมย เปนกลุมที่

มีการทอผาที่มีเอกลกัษณโดยเฉพาะของตนเอง มีสสีันที่แตกตางจากกลุมไทยลาว 

 ผามัดหมี่ในกลุมอีสานใตก็มกีารทอเชนเดียวกัน นิยมใชสทีีท่ําเองจากธรรมชาติเพียงไมกีส่ีทําใหสีของลวดลาย

ไมเดนชัด เหมือนกลุมไทยลาวแตที่เห็นเดนชัดในกลุมน้ีคือการทอผาแบบอื่นๆ เพื่อการใชสอยกันมากเชน  

ผาหางกระรอก จะมสีีเลื่อมงดงามดวยการใชเสนไหมตางสสีอง เสนคว่ันทบกันทอแทรก  

ผาปูม เปนผาที่มลีักษณะการมัดหมี่ที่พเิศษเปนเอกลักษณตางจากถ่ินอื่น  

ผาเซียม (ลุยเซียม) ผาไหมที่นิยมใชในกลุมผูสงูอายุ  

 ผาขิด การทอผาขิดในกลุมอีสานใตมีทั้งการทอดวยผาฝายและผาไหม แตสวนมากมักจะใชตอเปนตีนซิ่น ใน

หมูคนที่มีฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมดี เพราะชาวบานทั่วไปไมนิยมใชกัน ลักษระการตอตีนซิ่นของกลุมน้ี

นิยมใชเชิงตอจากตัวซิ่นกอน แลวจงึใชตีนซิ่นตอจากเชิงอีกทีหน่ึง ซึง่แตกตางจากกลุมไทยลาวอยางเดนชัด 
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ลักษณะผาพ้ืนเมืองอีสาน 

      ลวดลายผาพื้นเมืองอีสานทั้งสองกลุมนิยมใชลายขนานกับตัว ซึ่งตางจากผาซิ่นลานนาที่นิยมลายขวางตัว และ 

นุงยาวกรอมเทา ในขณะที่ชาวไทยลาวนิยมนุงผาซิ่นสูงระดับเขาแตไมสั้นเหมือนผูหญงิเวียงจันทร และหลวงพระบาง 

การตอหัวซิ่นและตีนซิ่นจะตอดวยผาชนิดเดียวกัน สวนหัวซิน่นิยมดวยผาไหมช้ินเดียว ทอเก็บขิดเปนลายโบควํ่าและโบ

หงายมสีีแดงเปนพื้น สวนการตอตะเข็บ และลักษณะการนุงจะมลีักษณะเฉพาะ แตกตางไปจากภาคอื่นคือ การนุงซิ่น

จะนุงปายหนา เกบ็ซอนตะเข็บ ยกเวนกลุมไทยเช้ือสายเขมรในอีสานใต ซึ่งมักจะทอริมผาเปนริ้วๆ ตางสีตามแนว

ตะเข็บซิ่น จนดูกลมกลืนกับตะเข็บและเวลานุงจะใหตะเข็บอยูขางสะโพก 

การใชผาสาํหรับสตรีชาวอีสาน 

          ผาซิ่นสําหรับใชเปนผานุงของชาวอีสานน้ันจะมลีักษณะการใชแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

         - ผาซิ่นสําหรับผูหญิงท่ีมีสามีแลว จะใชผาสามช้ินมาตอกันโดยแบงเปนผาหัวซิ่น ผาตัวซิ่น และผาตีนซิ่น ผา

แตละช้ินมีขนาดและลวดลายตางกัน  

 ผาหัวซิ่น จะมีขนาดกวางประมาณ 20 ซม. ยาวเทากบัผาซิน่ มีลวดลายเฉพาะตัว คือ ทอเปนลาย 

ขวางสลับเสนไหมแทรกเลก็ๆ สลับสีสวยงาม  

 สวนตัวซิ่น คือสวนกลางของผาซิ่นมีความกวางมากกวาสวนอื่น ซึ่งสวนใหญมีขนาดเทาฟมที่ใชทอ ซึง่ 

นิยมทอเปนลายมัดหมี ่ 

 สวนตีนซิ่น คือสวนลางของผาซิ่นจะมีความกวางเพียง 10 ซม. และยาวเทากบัความยาวของผาซิ่น 

เมื่อตอเขากับตัวซิ่นแลวลายจะเปนตรงกันขามกับผาหัวซิ่น ความงามอยูที่การสลับสสีวนใหญจะเลียนแบบจากลวดลาย

ของสัตว เชน ลายงูทําเปนลายปลองสีเหลืองและดํา  

- ผาซิ่นสําหรับหญิงสาว จะเปนผาซิ่นมัดหมี่เหมือนกันแตเปนผืนเดียวกันตลอด ใชวิธีการมัดหมีเ่ปนดอก และ 

ลวดลายติดตอแลวทอเปนผืนเดียวกันตลอด ในผืนซิ่นจะมีลายที่ริมขอบดานลางในลักษณะเชิงซิ่น ลวดลายสวนใหญ

ทั้งตัวซิ่นและเชิงนิยมใชลายรูปสัตว เชน ไกฟา หงษทอง 
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รําวงชาวบาน (รําวงไทยหัวใจลูกทุง) 

 

           ในอดีตถือเปนยุครุงเรืองของคณะรําวงไทยในภาคอีสานและภูมิภาคอื่น งานประจําปของแตละจังหวัดจะตอง

มีการจางคณะรําวงดังๆไปรวมงาน เชน งานทุงศรีเมืองอุดรธานี งานนมัสการพระธาตุพนมนครพนม งานทุงศรีเมือง

อุบลราชธานี นอกจากน้ีก็จะมีการวาจางไปสมทบในงานสวนสนุกในระดับหมูบาน การวาจางคณะรําวงไปแสดงจะ

วาจางเปนรายคืนผานสํานักงานในตัวจังหวัด  การแสดงจะเริ่มต้ังแต 2 ทุม สิ้นสุดการแสดงตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว 

สวนเวทีการแสดงผูวาจางจะนําถังนํ้ามันขนาด 200 ลิตร วางเปนฐาน จากน้ันจะใชไมเน้ือแข็งวางเปนคานแลวใชไม

กระดานปูทับเปนแนวราบเพื่อเปนเวทีสําหรับนักเตนเทาไฟ เมื่อคณะรําวงมาถึงบริเวณงานจะนําเครื่องดนตรี เครื่องไฟ 

ระบบแสง สี เสียง ติดต้ังบนเวที สวนคณะนางรําทางเจาภาพจะเตรียมที่อาบนํ้าแตงตัวไวให  หรือแตงตัวบนรถคณะรํา

วง รวมทั้งขาวปลาอาหารมาเลี้ยงคณะรําวงกอนทําการแสดง 
             

หวงเวลาแหงความสําราญจึงเริมข้ึน เมื่อเวทีพรอม นักดนตรีพรอม นางรําพรอม แฟนรําวงมองไปบนเวทีดวย

หัวใจคึกคะนอง สายตาจดจองไปยังนางรําที่หมายปองบนเวที ดนตรีบรรเลงเพลงไหวครูของนางรําดังกระหึ่มทําเอา

หัวใจไอหนุมบานทุงย่ิงคึกคะนองย่ิงนัก  จากน้ันจึงเปนการโชววง จนถึงรอบฟรีเปนการอุนเครื่อง กอนที่จะทําการขาย

บัตรตามปกติ หรือมีรอบเหมาสําหรับบุคคลทั่วไป วัฒนธรรมรําวงไทยมิไดมีเพียงการเตนรําเพื่อความสนุกสนานของ

เหลานักเตนเทาไปเทาน้ัน แตสําหรับผูชมดานลางเวทีถือเปนความรื่นรมยสําหรับการชมและรับฟงอรรถรสจากความ

บันเทิงจากเพลงลกูทุง เพลงสากลทีไ่ดรับความนิย อีกทั้งการไดชมลีลาของเหลานักเตนเทาไฟที่วาดลวดลายบนเวทีก็คุม

แลว  หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 สหรัฐอเมริกายกฐานทัพออกจากประเทศไทย สงผลกระทบตอธุรกิจบันเทิง 

รานอาหาร ไนทคลับ บารตางๆ ในเมืองไทย  จึงทําใหเกิด “ดิสโกเธค” มาแทนที่  รวมทั้งมีการนําเวทีดิสโกเธคไปแสดง

ในงานประจําปหรืองานสวนสนุกทั่วไป คาใชจายนอยกวาการจางคณะรําวง การบริหารจัดการไมยุงยาก จึงทําใหธุรกิจ

รําวงไทยเริ่มไมไดรับความนิยม คณะรําวงจึงจําเปนตองยุบวงเหลอืไวเพียงตํานานความย่ิงใหญในอดีตนักรองนักดนตรีก็

ไปเลนในวงหมอลํา วงดนตรี บางคนก็ทําธุรกิจรานอาหาร  หองบันทึกเสียง เปนนักดนตรีในหองอัดสวนกลางมีช่ือเสียง 

โดงดังในยุคตอมา เชน หนุม  ภูไท, บุญทอง โพธ์ิสุภา จากรําวงคณะดอกฟาภูไทย จังหวัดกาฬสินธุ, นิค นิรนาม จาก

คณะรําวงจันทรเพ็ญ, สุริยะ ตะวันฉาย จากคณะรําวงลูกโพธ์ิไทรทอง จังหวัดนครพนม ก็นํานักรองไทยไปแสดงใน
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ตางประเทศ  ดานนางรําก็ผันตัวเองเปนดาวเตนในคณะหมอลํา คณะดนตรีลูกทุง สวนหน่ึงก็กลับไปใชชีวิตที่บานเกิดมี

ครอบครัว ประกอบอาชีพตามอัตภาพ เหลือเพียงตํานานอันรุงเรืองของคณะรําวงอยูในความทรงจํา 

             

จากยุครุงเรืองสูการลมสลายของรําวงไทย คือยุคสมัยของความเจริญทางวัฒนธรรมการแสดงของชาวบานทุง 

โดยมีกลิ่นอายของวัฒนะรมตะวันตก  อยางไรก็ตามวัฒนธรรม“รําวงไทย” ยังคงแฝงลึกอยูในวิถีชีวิตของสังคมตลอดมา 

ในงานจัดเลี้ยงสังสรรคของหนวยงาน ชุมชน วัฒนธรรม “รําวง” ยังคงถูกนํามาใชอยางงายงามและเหมาะสม รวมทั้ง

วัฒนธรรม “รําวงการกุศล” ในงานบุญประจําปของหมูบานยังคงอยูคูกับชุมชนสังคมชนบทไทยตลอดมา 

 

          คืนวันอันแสนสุขที่บานทุงมิอาจหวลคืน เชนเดียวกันกับ "คณะรําวง" ที่เหลือไวเพียงตํานานแหงความทรงจํา  

ดัง น้ันจึ งจํ าเปนอย าง ย่ิงที่ควรจะกลับมาสนับสนุนและอนุรักษไว ใหคนรุนหลัง ได รับรู ในศิลปะอันดีงาม 
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บทท่ี 2                                                                                                    

ผลการดําเนินโครงการ"พาแลง"สบืสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 

2.1.1 ผลผลิต (จํานวนผูเขารวมโครงการ) 

 ผูเขารวมโครงการแบงเปนเพศชาย 113 คน เพศหญิง 147 คน  รวม 260 คน  

กลุมเปาหมาย จํานวนผูรับบริการ 

     ชมรมนักศึกษา มสธ.         5   ชมรม      ชมรมนักศึกษา มสธ.         5  ชมรม 

     นักศึกษา มสธ.              30   คน      นักศึกษา มสธ.              30  คน 

     บัณฑิต มสธ.                10   คน      บัณฑิต มสธ.                10  คน 

     บุคลากร มสธ.              20   คน      บุคลากร มสธ.               20  คน 

     เยาวชน /ประชาชน        40   คน      เยาวชน /ประชาชน       200  คน 

     รวม                        100   คน      รวม                         260  คน 

 

 

2.1.2 ผลลัพท ( ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ) 

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

 

 

     ตัวช้ีวัด 
 

หนวยนับ 

รวมทั้งส้ิน 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

ผลผลิต (Output) 

 1. เชิงปริมาณ :จํานวนผูเขารับบริการ คน 100 260 

 2. เชิงคุณภาพ :รอยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                            รอยละ 85 94.58 

 3. เชิงเวลา :รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด                                                                                                                 รอยละ 85 100 

 4. เชิงตนทุน :ตนทุน/คาใชจายของการใหบริการวิชาการแกสงัคมตามงบประมาณ                                                                                                            บาท 84,200 84,200 

ผลลัพธ  (Outcome) 

1.  เชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน 

 

รอยละ 

 

85 95.00 

2.  เชิงคุณภาพ :รอยละความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม รอยละ 85 96.00 
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2.2 ผลสํารวจความพึงพอใจ  

ผลการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ 

ผลประเมินโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 
วันท่ี 7 มกราคม 2558 ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

การประเมินผลคร้ังน้ีรวบรวมแบบประเมินจากผูเขารวม กิจกรรม 150 ชุด 

ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพท่ัวไป 

เพศ จํานวน รอยละ 

      หญิง 80 53.33 

      ชาย 70 46.67 

อาย ุ   

      ตํ่ากวา 20 ป 9 6.00 

      21-30 ป   50 33.33 

      31-40 ป   32 21.33 

      41-50 ป 34 22.67 

      มากกวา 50 ป 25 16.67 

สถานภาพ   

      นักศึกษา มสธ. 30 20.00 

      บัณฑิต มสธ. 10 6.67 

      เยาวชน 9 6.00 

      ประชาชน 101 67.33 

ทานไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด    

    เว็ปไซต มสธ.อุดรธานี    23 15.33 

    รายการวิทยุ ขาว มสธ. ออกอากาศผานวิทยุทองถ่ิน  18 12.00 

    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    109 72.67 
 

จากตารางที่ 1 ผูเขารวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอสีาน 

- ผูเขารวมโครงการ เปน เพศหญิงรอยละ 53.33 เพศชายรอยละ 46.67 

- ผูเขารวมโครงการสวนใหญอายุ 21-30 ปรอยละ 33.33 รองลงมาอายุ 41-50 ปรอยละ 22.67 อายุ 31-40 

ปรอยละ 21.33 , อายุ 50 ปข้ึนไปรอยละ 16.67 และอายุตํ่ากวา 20 ปรอยละ 6.00 

- ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนประชาชนรอยละ 67.33 นักศึกษา มสธ.รอยละ 20.00 บัณฑิต มสธ.รอยละ 

6.67  เยาวชนรอยละ 6.00 

- ดานการไดรับขาวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดรอยละ 72.67 

รองลงมาจากจากเว็ปไซต มสธ.อุดรธานี รอยละ 15.33 และจากรายการวิทยุศูนยฯมสธ.อุดรธานี รอยละ 12.00 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกจิกรรม 

  

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 

    1.1 บอกเลาความรูเก่ียวกับวิถิอีสานกินขาวพาแลง  92 53 5 00 00 

    1.2 การแสดงดนตรีพื้นบานโปงลางและรําอสีาน 106 38 6 00 00 

    1.3 การแสดงการอนุรักษผาพื้นเมืองอสีาน 89 54 7 00 00 

    1.4 การแสดงรําวงชาวบานและดนตรีลกูทุง  114 30 6 00 00 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม 100 37 13 00 00 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 94 50 1 00 00 

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน  99 46 5 00 00 

5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 87 60 3 00 00 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกจิกรรม 117 27 6 00 00 

7.การนําความรูไปใชประโยชน 92 51 7 00 00 

8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะน้ีอีก 110 40 0 00 00 

 

ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัสถานที่และรูปแบบการจัดกจิกรรม 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 

    1.1 บอกเลาความรูเก่ียวกับวิถิอีสานพาแลง  61.34 35.33 3.33 00 00 

    1.2 การแสดงดนตรีพื้นบานโปงลางและรําอสีาน 70.66 25.33 4.01 00 00 

    1.3 การแสดงการอนุรักษผาพื้นเมืองอสีาน 59.33 36.00 4.67 00 00 

    1.4 การแสดงรําวงชาวบานและดนตรีลกูทุง  76.00 20.00 4.00 00 00 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม 66.66 24.66 8.68 00 00 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 62.66 33.33 4.01 00 00 

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน  66.00 30.66 3.34 00 00 

5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 58.00 40.00 2.00 00 00 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกจิกรรม 78.00 18.00 4.00 00 00 

7.การนําความรูไปใชประโยชน 61.33 34.00 5.00 00 00 

8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะน้ีอีก 73.33 26.67 00 00 00 
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สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแตละประเด็นดังน้ี 

 

รายการ รอยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 

    1.1 บอกเลาความรูเก่ียวกับวิถิอีสานกินขาวพาแลง  96.67 

    1.2 การแสดงดนตรีพื้นบานโปงลางและรําอสีาน 95.99  

    1.3 การแสดงการอนุรักษผาพื้นเมืองอสีาน 95.33 

    1.4 การแสดงรําวงชาวบานและดนตรีลกูทุง  96.00 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม 91.32 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 95.99 

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน  96.66 

5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 98.00 

6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกจิกรรม 96.00 

7. การนําความรูไปใชประโยชน 95.00 

8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะน้ีอีก 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมประเมินโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 

เชิงปริมาณ  : ผูรวมกิจกรรม   จํานวน  260 คน 

เชิงคุณภาพ  : ผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   รอยละ  96.00 

               : การนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ  95.00 

เชิงเวลา     : โครงการดําเนินการเสร็จตามระยะเวลา   รอยละ  100 

เชิงตนทุน   : โครงการใชงบประมาณตามที่กําหนด   จํานวน  84,200 บาท 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม : - ควรจัดอีกทุกเพื่อใหนักศึกษา บัณฑติ บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนไดรวมกิจกรรม 

 

2.3 ผลการเขารวมกิจกรรมของกลุมเปาหมาย... เพศชาย 113 คน เพศหญิง 147 คน  รวม 260 คน 

จํานวนผูรับบริการ รอยละ  

     ชมรมนักศึกษา มสธ.         5   ชมรม/30 คน 11.53 

     ชมรมบัณฑิต มสธ.           10   คน  3.85 

     บุคลากร มสธ.                20   คน  7.70 

     ประชาชน                    200  คน           76.92 

     รวม                           260   คน 100 
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2.4 ผลการใชจายงบประมาณโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 

1. คาตอบแทน …… 32,600.-บาท 

2. คาใชสอย………… 41,600.-บาท 

3. คาวัสดุ...................10,000.-บาท 

รวมคาใชจายจริงจํานวน 84,200.-บาท ( แปดหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) 
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บทท่ี 3                                                                                                    

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

1.ผูรับบริการไดรับความรู/ประโยชน 

 

           1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในเน้ือหา สาระเกีย่วกับเกี่ยวกบัวิถิอีสานพาแลงและเห็นคุณคามรดก

ทางวัฒนธรรมทองถ่ินอสีาน 

2. ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจและควรอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมทองถ่ินอีสานดานการแสดงดนตรีพื้นบาน

โปงลางและรําอีสาน การแสดงการอนุรักษผาพื้นเมืองอีสาน การแสดงรําวงชาวบานและดนตรีลูกทุง 

3. ผูเขารวมโครงการไดรูคุณคาและสามารถนําวิถีวัฒนธรรมอีสาน"พาแลง"มาบอกเลาคนรุนหลังไดนําไปสืบ

ทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและดํารงไวซึ่งเอกลักษณของชาวอีสาน 

 

2.ความคิดเห็นของผูรับบริการ 

ผูเขารวมโครงการ"พาแลง"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีประโยชนมาก ที่สําคัญได

เปนสวนหน่ึงในการรวมกิจกรรมพาแลงซึ่งประกอบไปดวยหลากหลายกิจกรรมและไดเผยแพรภาพกิจกรรมไปใหคนอื่น

ไดรูจัก ซึ่งเมื่อกลาวถึงพาแลง กลาวไดวาเปนการรวมวงทานเย็นแบบอีสาน แบบพี่แบบนอง แบบเพื่อน และผูกสัมพันธ

อันดีระหวางกันและกัน ไมวาจะเปนระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา มสธ. กับบัณฑิต มสธ. และกับเครือขาย  

 

3.หนวยงาน 

          1.  ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธอันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือขายในพื้นที่ใหบริการของ

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพิ่มมากข้ึน 

 2.   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดประชาสัมพันธระบบการศึกษาทางไกล 

 3.   มีความรวมมือระหวางชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่ใหบรกิารศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

 4. คณาจารยของมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เกิดความรักความรวมมือ                       

มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

 

4.ปญหา/อุปสรรค 

          - ไมมี 
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ภาคผนวก  
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1.รายชื่อ/ที่อยูของผูเขารวมกิจกรรม 

โครงการ"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 
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2. ภาพกิจกรรม 

โครงการ"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

นางเยียรยง ไชยรตัน ผูอํานวยการศนูยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี ใหเกียรตเิปนประธานเปดงาน               

ผูชวยศาตราจารยวิชัย ศรรีัตน อาจารยนิตศิาสตร มสธ.เปนตัวแทนกลาวขอบคณุในนามมหาวิทยาลัย 

นายวรวุฒิ สิตวงศ ใหเกียรติเปนวิทยากรในหัวขอ วิถีอีสาน กินขาวพาแลง 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

การแสดงดนตรีพิ้นบานอีสานโปงลาง-รําบายศรี                                                               

เปดโครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                     
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

 

ผูรวมกิจกรรม จํานวน 260 คนจาก 19 หนวยงาน/องคกร                              

ตางใหความสําคัญโดยการรวมแตงกายพื้นเมืองอีสานและนั่งลอมวงกินขาวพาแลง                     

พูดคุยกันอยางมีความสุข ซึ่งนับวาทําใหโครงการประสบความสําเร็จเปนอยางดี  
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

หนวยงาน/องคกรท่ีรวมโครงการ  

      1.ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเขตพื้นที่ใหบริการ  

      2.ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

      3.โรงเรียนบานคํากลิ้ง จงัหวัดอุดรธานี 

4.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

5.วิทยาลัยเทคโนโลยีบานจั่น จังหวัดอุดรธานี 

6.ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี 

7.กองบงัคับการกองบิน 23 อุดรธานี 

8.ศูนยเพาะชํากลาไมอุดรธานี 

9.เทศบาลตําบลหนองขอนกวาง จังหวัดอุดรธานี 

10.เทศบาลตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี 

11.เทศบาลตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 

12.องคการบรหิารสวนตําบลบานจั่น จังหวัดอุดรธานี 

13.สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคทึ่ 9 อุดรธานี 

14.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลิง้คํา จังหวัดอุดรธานี 

15.สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี 

16.กํานัน-ผูใหญบานและสมาชิก หมู 1-11 ตําบลบานจั่น จงัหวัดอุดรธานี 

17.ชมรมอนุรักษรําวงชาวบานอสีาน จังหวัดอุดรธานี 

18.คณะวงดนตรีลูกทุงจากกองบิน 23 อุดรธานี+ตชด.24 อุดรธานี+ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี 

19.ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

นายเฉลิมชัย ไชยวงศ วิทยากรจากศูนยอนุรักษผุพื้นเมืองอีสาน บานนาขา จังหวัดอุดรธานี

ใหความรูเร่ืองการแสดงแบบการอนุรักษผาพื้นเมืองอีสาน                                                     

และอาจารยอภิชาติ จากศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                            

รวมออกแบบและนุงผาพื้นเมืองใหกับนายแบบ-นางแบบ 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                              

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

ตัวแทนจาก 19 หนวยงาน/องคกร รวมแสดงแบบการแตงกายชุดพื้นเมืองอีสาน                                       

เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดานลายผา   
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                       

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

ตัวแทนจาก 19 หนวยงาน/องคกร รวมแสดงแบบการแตงกายชุดพื้นเมืองอีสาน                                       

เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดานลายผา 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

ตัวแทนจาก 19 หนวยงาน/องคกร รวมแสดงแบบการแตงกายชุดพื้นเมืองอีสาน                                       

เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดานลายผา   
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

 

ตัวแทนจาก 19 หนวยงาน/องคกร รวมแสดงแบบการแตงกายชุดพื้นเมืองอีสาน                                       

เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดานลายผา   
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

 

การแสดงผสมผสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานดานการกีฬา                                                                  

จากองคการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

 

การแสดงศิลปรําวงชาวบานจากชมรมอนุรกัษรําวงชาวบานในชุมชนบานคํากลิ้ง และการแสดง  

ดนตรีลกูทุงจาก 3 หนวยงาน (กองบิน23 อดุรธาน,ีตชด.24 อดุรธานี,ศนูยควบคุมการบินอดุรธาน)ี  
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

 

ผูรวมกิจกรรมรวมฟอนรําวงชาวบาน                                            

ซึ่งไดรับความสนุกสานและไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมิใหสูญหาย 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

ภาพบรรยากาศโครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน  

 



 

- 97 - 

 

โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

 

 

 

ภาพบรรยากาศโครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน 
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โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน                                                                   

ณ หองประชุมศักดิเดช ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 

บุคลากรศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  จํานวน 19 คน                                                     

ใหความรวมมือในการจัด โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน 
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3. แบบประเมิน 

โครงการ"พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน 
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แบบประเมินโครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน                                                                   

 วันท่ี 7 มกราคม 2558 

ณ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด  

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 

     1.  เพศ    ชาย             หญิง 

     2.  อายุ    ตํ่ากวา 20 ป  21-30 ป   31-40 ป   41-50 ป   มากกวา 50 ป  

     3.  สถานะภาพของทาน       บุคลากร    นักศึกษา มสธ.     บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทั่วไป 

     4.  ทานไดรับขาวสารการจัดกจิกรรมจากที่ใด (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

      เว็ปไซต มสธ.อุดรธานี จดหมายเชิญจาก มสธ.อดุรธานี รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   

      อื่นๆระบุ................................................................................................................................................. 

 

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานทีจ่ัดงานและรปูแบบการจัดกจิกรรม 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      

    1.1 บอกเลาความรูเกี่ยวกับวิถิอสีานกินขาวพาแลง       

    1.2 การแสดงดนตรีพื้นบานโปงลางและรําอสีาน      

    1.3 การแสดงการอนุรักษผาพื้นเมืองอสีาน      

    1.4 การแสดงรําวงชาวบานและดนตรีลกูทุง       

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม      

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน       

5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      

6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกจิกรรม      

7. การนําความรูไปใชประโยชน      

8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะน้ีอีก      

ขอเสนอแนะอื่นๆ   

1.......................................................................................................................................................................................... 

2..........................................................................................................................................................................................            

                                                        ขอขอบพระคุณทุกท่าน                                                                                 


