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วทิยาลยัชมุชนมุกดาหารรว่มกจิกรรมเดนิแบบและจดั

นิทรรศการในงาน มหกรรมผา้ทอพืน้เมอืง จงัหวดัอทุยัธานี

และนทิรรศการวชิาการ วทิยาลยัชมุชนอุทัยธานี ครัง้ที ่2          

      
นางอัญญา ทวีโคตร ผู้อ านวยการวทิยาลัยชุมชนมกุดาหาร ร่วมพิธีเปิดงาน และเดินแบบ

กิตติมศักดิ์แสดงชุดผ้าทอ โดยการเดินแบบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกรณ์ มณีรินทร์  

กรรมการวิทยาลัยชุมชน นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน

วิทยาลัยชุมชน  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี และผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชนอีก

หลายแห่งร่วมด้วย “มหกรรมผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานีและนิทรรศการวิชาการวิทยาลัยชมุ

ชุนอุทัยธานี คร้ังที่ 2” คร้ังนี้จัดโดยวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานรี่วมกับกลุ่มทอผ้าพื้นเมอืง และจังหวัดอุทัยธานี เพื่อแสดงศักยภาพผ้าทอพื้นเมืองอุทยัฯ เเละผลักดัน

ศักยภาพฝีมือการทอผ้าของชุมชนสู่ระดับสากล พร้อมชมผ้าทอโบราณ อายุ 200ป ี โดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา การประกวดธิดาผ้าทอพื้นเมือง

อุทัยธาน ีการแสดงของนักศึกษา การจ าหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการแสดงบนเวทีตระการตา ทั้งนี้ วิทยาลยัชุมชนมุกดาหารได้น าเสนอผลงานโครงการจัดการ

ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (Project-based ) ด้านผ้าของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558  น้ี             

ณ บริเวณวิทยาลยัชุมชนอุทัยธาน ีอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

     

 

 

 

 

จดหมายข่าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

         ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                      
ฉบับที่   ๖/๒๕๕๘  ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

 

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

    

โครงการจัดการความรู้เพื่อพฒันาแผนการตลาดธุรกิจถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร 

    

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กรรมการสภาวิชาการ ผูอ้ านวยการ

เกษตรกรแกนน า และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ในโครงการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจถั่วลิสงในจังหวัด

มุกดาหาร เมื่อวันที่ 11-12 มนีาคม 2558  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

 

                
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ออกแนะแนวรับสมัครนักศึกษาใหม ่และร่วมใน
กิจกรรมเปิดบ้าน  “โรงเรียนดงเย็น 2015 การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ“ 
เม่ือวันที่  6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยงานประชาสัมพันธ์และคณะ ได้รับมอบ
เกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย  

 
          นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้

เกียรติเป็นประธานการมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง

ถนนรอบอาคารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมีนายไชยยง อาจวิชัย 

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเป็นผู้รับมอบถนนรอบ

อาคารศูนย์วิทยบริการฯอย่างเป็นทางการ ในการประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการจังหวัดมุกดาหารคร้ังที่ 7/2558  ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลาง

จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา 

 

การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

การมอบเกียรติคุณบัตรผู้สนับสนุนการก่อสร้างถนนรอบ
อาคารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 



                        จดหมายข่าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมุกดาหาร 

ผู้จัดท ำ: งำนประชำสัมพันธ์ Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดตามรับฟังข่าวสารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทาง สวท.มุกดาหารFM 99.25 MHz  ทุกวันอังคารเวลา 13.00-14.00 น. รายการเวทีชุมชนคนมุกดาหาร 

การแนะแนวรับสมคัรนักศึกษาใหม่

 

          งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วย
คณะอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ร่วม ออกแนะแนวรับสมัคร
นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
พร้อมทั้งส ารวจข้อมูล วิจัยศึกษาความต้องการการเรียนหลักสูตร
ต่างๆจากชุมชน โดยออกแนะแนว ณ โรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.) และ ฝากข่าว
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน   
ระหว่างวันที่  9-20 มีนาคม 2558  มีนักเรียนและชาวบ้านให้
ความสนใจและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    นอกจากนี้ยังได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านโคกสว่างในการเป็นผู้ประสานงาน
การรับสมัครในชุมชนอีกด้วย 

 

 นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลดอนตาล 

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พรอ้มด้วยนายสุนทร     

ปาวงศ์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอนตาลและคณะ        

ร่วมกิจกรรม โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน (Project-based)ด้านวัฒนธรรมชนเผ่า ณ อ าเภอดอนตาล และ 

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (Project-

based ด้าน ผู้สูงอายุ ณ บ้านท่าไค้-นาแล ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง 

จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 23-31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา 

 

 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดสอนหลักสูตร

ฝึกอบรมระยะสั้น การเสริมสวยทรงผมสตรี 

เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับ

ผู้ต้องขังหญิง ระหว่าง วันที่  9-23 มีนาคม 

2558 ณ เรือนจ าจังหวัดมุกดาหาร  

 

การวิจัย ประเมินความพึงพอใจต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ในการท าประโยชน์ให้กับชุมชน

ตามอัตลักษณ์   ระหว่างวันที่      

10-15 มีนาคม 2558 ณ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นพื้นท่ีอ าเภอ

ค าชะอีและอ าเภอดงหลวง 

 

       วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมและพิธีกรรม
ของชนเผ่าข่า ณ อ าเภอดอนตาล ในโครงการจัดการความรู้ด้าน
วัฒนธรรมชนเผ่า ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558  

 

Project-based ด้านวัฒนธรรมชนเผ่าและผู้สูงอายุ 

หลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน

อาชีพและคุณภาพชีวิต 

การวิจัยชุมชน 


