
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ฉบบัที่   ๑/๒๕๕๘  ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผู้จัดท ำ: งำนประชำสัมพันธ์ Page 1 

 

              

 

 

วทิยาลยัชุมชนมกุดาหารรว่มน้อมร าลกึ สมเดจ็ยา่                

                 

นำยเอกอมร ศรีลำศักดิ์ กรรมกำรสภำวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร 
นำยสนุทร ปำวงศ์ หัวหนำ้หน่วยจัดกำรศึกษำอ ำเภอดอนตำล นำงอัญญำ 
ทวีโคตร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชมุชนมุกดำหำร พร้อมด้วยคณะครูและ
บุคลำกร ร่วมพิธีในวนัคล้ำยวันพระรำชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรำ 
บรมรำชชนนี  จัดโดยส ำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร ณ ฐำนวรพัฒน์  อ ำเภอ 
ดอนตำล จงัหวัดมุกดำหำร  เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2557 ที่ผ่ำนมำ... 

           

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

              ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

จดหมายข่าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   
     ฉบบัที่   ๑/๒๕๕๘  ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

 

 

 

     เลขที่ 199 หมู่ที1่0 บ้านบุง่อุทัย ต าบลนาสีนวน      

อ าเภอเมอืง   จังหวัดมกุดาหาร  49000   

โทรศัพท์  0 4204 9749   โทรสาร  0 42 04 9748      

    

E-mail: mukdaharn@bcca.co.th 

       

     นำงอัญญำ ทวีโคตร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร นำยวิรัตน์ 
พรหมดี หัวหน้ำกลุ่มระบบเครือขำ่ย  ดร.กวินท์ พินจ ำรสั หัวหน้ำกลุ่ม
กิจกำรนักศึกษำ และบุคลำกรวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร ร่วมถวำยพวง
มำลำเนื่องในวันปิยมหำรำช วันท่ี 23 ตุลำคม 2557   ณ บริเวณพระบรม
รำชำนุสำวรยี์  รัชกำลที่ 5  หน้ำศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำรหลังใหม ่ 

วทิยาลยัชุมชนมกุดาหารรว่มถวายพวงมาลา 

             เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2557   
วิทยาลัยชุมชนมกุดาหาร  ได้ต้อนรับ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และ
คณะ ณ อาคารแห่งใหม่ ในการเดินทาง
มาศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ด้านอาเซียน และการเตรียมความพร้อม
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  

    

      วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ยา้ยส านักงานจากอาคารท่ีว่าการอ าเภอเมืองมกุดาหาร

หลังเก่ามาอยู่ ณ บ้านบุ่งอุทัย  โดยได้รับการสนับสนุนก าลังพลและยานพาหนะในการขนย้าย จากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 1.กองก าลังรักษาความสงบ

เรียบร้อย จงัหวัด มกุดาหาร (ร.3  พัน 1)น าโดย พ.ท.ชลรบ ช านาญพลและ ร.อ.ชัยยุทธ พรหมธิราช  ผบ.ร้อย. กองก ำลังรักษำควำมสงบเรียบร้อยจังหวัด

มุกดำหำร  2. กองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 234 อ ำเภอเมือง  จังหวัดมุกดำหำร และ 3. กองร้อยทหำรพรำนท่ี 2109 บ้ำนบุ่งอุทัย อ ำเภอเมือง จงัหวัด
มุกดำหำร สนันสนุนก ำลังพลในกำรขนสัมภำระขึ้นสู่อำคำร พร้อมดว้ย ครู บุคลำกรและนักศึกษำจิตอำสำ  ใช้เวลำในกำรขนย้ำยประมำณ  2 สัปดำห ์

 

การยา้ยส านกังานวทิยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
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นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหน่วย

จัดการศึกษาอ าเภอเมือง จัดกิจกรรม ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยบ้าน

บุ่งอุทัย ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ในโครงการจิตอาสาพี่สอน

น้องเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557  

    

 *** การประชุมเชิงปฏิบตักิารโครงการบทเรียนออนไลน์  

หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน:

ผลิตภัณฑ์ผ้า ระหว่างวนัที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ โครงการ

ส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านหนองแคน อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร            

      

           

 

 

ติดตามรับฟังขา่วสารวิทยาลัยชมุชนมุกดาหาร ทาง สวท.มกุดาหารFM 99.25 MHz  ทุกวันอังคารเวลา 13.00-14.00 น. รายการเวทีชุมชนคนมกุดาหาร 

           วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร... อุดมศึกษาเพื่อปวงชน  สร้างโอกาส... และคุณภาพชวีิต  สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง... อย่างย่ังยืน  

             โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (Project-based)  ด้านข้าวทนแล้ง  

 จากการที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

        วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำรได้รับมอบเกียรติบัตรที่ระลึกจำกกำรร่วม
แสดง“โซ่ทั่งบั้ง”ในงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ำม
ฮอย สำนศิลป์ ถิ่นล้ำนนำ” ระหว่ำงวัน ศุกร์ที่ 31 ตุลำคม–วันอำทิตย์      
ที ่2 พฤศจิกำยน 2557 ณ มหำวิทยำลัยพำยัพและเวทีกิจกรรม 
Promenada Resort Mall Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะ
นักศึกษำทีแ่สดงและอำจำรย์ผู้ควบคุมมีผลงำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำร
แสดงชุด ชำติพันธุ์โซ่ อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำรมำแล้วดังนี้ รำงวัลที่ 
1 อสงไขยทองค ำ ประจ ำปี 2557  รำงวัลที่ 2 อสงไขยเงิน ประจ ำปี 2556 
และรำงวัลที่ 3 อสงไขยทองแดง ประจ ำปี 2556  ซึ่งรำงวัลที่ 3 นี้เป็น
รำงวัลบทควำม  “ชำติพันธุ์โซ่”  เขียนโดย ดร.กวินท์ พินจ ำรัส หัวหน้ำ
กลุ่มกิจกำรนักศึกษำวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร จำกงำนชำติพันธุ์วรรณนำ
แห่งประเทศไทย จัดโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  

 

    

 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร ท าวจิัย

ข้าวทนแล้งส าหรับพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร โดยเน้นการทดลองปลูกข้าวพันธุ์

พื้นเมือง ท าให้ได้ข้อสรุปวา่ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลายพันธุ์ ที่สามารถทนต่อสภาพ

แหง้แล้งให้ผลที่น่าพอใจ เช่น พันธุ์หอมสกลและ พันธุ์ดอกดู่  โดย วิทยาลัย

ชุมชนมกุดาหาร  ได้น าเสนองานวิจัยนี้ท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 

    การร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15 

 จากการที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 


