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กลุ่มงานวิจัยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จัดการ

ประชุมเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบหัวข้อการวิจัยของ

วิทยาลัยฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางใน

การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชนและสถานประกอบการ และความ

ต้องการการศึกษาสถาบันการศึกษาในระดับที่

สูงขึ้นเม่ือวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมา 

 

 

 

นางสุธิดา บุญประดิษฐ ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ

เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในโครงการ “บ าบัดทุกข์ 

บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้กับประชาชน” ภายในซุ้มมอีาจารยพ์ิเศษหลักสูตร

ฝึกอบรมคือนางกนกรดา หาญมนตร ีเปิดสอนหลกัสูตรเสริมสวยทรงผม

สตรีพร้อมด้วยกลุ่มผู้เรียนมารว่มให้บรกิารตัดผมและเสริมสวยทรงผมฟรี 

พร้อมทั้งศิษย์เก่าร่วมแนะน าหลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร

อนุปรญิญา หนว่ยจัดการศึกษาอ าเภอค าชะอีอีกด้วย มีชาวบ้านมาใช้

บรกิารตัดผม ตลอดงานอย่างคับค่ัง  ณ ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอี 

จังหวัดมุกดาหาร  เมื่อวันที่ 19 กมุภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา 

 

 

     

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

จดหมายข่าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

         ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                      
ฉบับที่   ๕/๒๕๕๘  ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

         นางอัญญา  ทวีโคตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 

กิจกรรมที่ 1 ณ ต าบลหนองแคน  อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

โดยมี ดร. กวินท์ พิณจ ารัส หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา เจ้าของ

โครงการเป็นผู้กล่าวค ารายงาน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์หม่อน

ไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร ในการฝึกปฏิบัติการเช่นเคย 

 

Project-based ด้าน ผ้า 

    

     วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วม
สืบสานประเพณีบุญเดือนสาม 
ชาวไทยบรู สู่ขวญัผู้สูงอายุ และ
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการชนเผ่า ใน
งานประเพณี “ บรไูฮ ไทโซ่   ดง
หลวงประจ าปี 2558” ณ เทศบาล
ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมกุดาหาร เมื่อวันที่ 22-23 
มกราคม 2558 

 

บรรยากาศ ในชั้นเรียนหลักสูตรอนุปริญญาคึกคัก  

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัด

การศึกษาอ าเภอนิคมค าสร้อย ในวันเปิดภาคเรียน

ประจ า ปีการศึกษา 1/2558 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 

2558 มีนักศึกษามาเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารในแต่ละอ าเภอได้เปิด

จัดการเรียนการสอนพร้อมกันทุกหน่วยจัด

การศึกษา 

 

Project-based ด้านผ้า (ต่อ...) หลังจาก
กิจกรรมที่ 1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัด
กิจกรรมที่ 2 เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผ้า ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2558 
โดยมีนางนภาศักดิ์ บุญจูง อาสาสมัครกลุ่ม
ผ้าฝ้ายอินทรีย์ริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง อ ำเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากร
มีกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมอบรมในแต่ละ
กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น กว่า 50 คน 
 

 

การประชุมกลุ่มวิจัย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนปุรญิญา 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ที่อยู่ : เลขที่ 199 หมู่ที่10 บ้านบุ่งอุทัย ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000  โทรศัพท์  0 4204 9749  โทรสาร  0 42 04 9748      

    

ติดตามรับฟังข่าวสารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทาง สวท.มุกดาหารFM 99.25 MHz  ทุกวันอังคารเวลา 13.00-14.00 น. รายการเวทีชุมชนคนมุกดาหาร 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร... อุดมศึกษาเพื่อปวงชน  สร้างโอกาส... และคุณภาพชีวิต  สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง

...  

Project-based ด้านการท่องเที่ยว 

 

     ศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยชุมชน

มุกดาหารจัดกิจกรรมฝึกภาษาอาเซียน

ผ่านการเรียนรู้อาหารประจ าชาติ ใน วันที่  

3 กุมภาพันธ์  2558 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรม

นี้จะจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ภายใต้โครงการ

จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน  ( Project-based) ด้านอาเซียน 

 

    

        นางอัญญา ทวีโคตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากร อาจารย์

ประจ าและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร วิทยาลัยชุมชน 

ณ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่  23-26 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬา  

โดยแบ่งเป็น 4 สาย 4 ภาค นอกจากนีมี้กิจกรรมสปอร์ตไนท์อลังการด้วยหมอล าย้อนยุคอีก

ด้วย 

 

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 

อบรมด้านแผนการตลาด ณ บ้านที่ไค้-นาแล 

ต าบลนาสีนวน  อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

และ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนการตลาด ณ 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ระหว่าง

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558  

 

 

       วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น

ตัดผมชาย  ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หน่วย

จัดการศึกษาอ าเภอเมือง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อาคาร

ที่ว่าการอ าเภอเมืองหลังเก่า มีนักศึกษาให้ความสนใจฝึก

พัฒนาเพื่อไปประกอบอาชีพจ านวนมาก 

 

   
 

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558  วิทยาลัยชุมชน

ลงพื้นที่ร่วมออกแบบฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

"วันปอเทืองบาน...ที่บ้านท่าไค้"ณ บ้านท่าไค้-นาแล 

ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   

 

 

ลงพื้นทีร่ะหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ บริเวณบ้านค าภูเงิน บ้านนา

เวียงแก และบ้านบุ่งอุทัย   ต าบล       

นาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

      
อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจ า

หน่วยจัดการศึกษา   ร่วมออก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หลักสูตร

อนุปริญญาสาขาปฐมวัย ระหว่าง

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์  2558 

Project-based ด้านอาเซียน  

Project-based ด้านอาหาร (ถั่วลิสง) 

กีฬาบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6 “ชาละวันเกมส์” 

Project-basedด้านข้าวทนแล้ง 

นิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 

 
หลักสูตรพฒันาทักษะและเสรมิสร้างประสบการณ์         

ด้านอาชพีและคุณภาพชวีิต 


