
 

 
 
 

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่มีชีวิตที่ดขีึ้น 
 (ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน) 

ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 

งานฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้เก็บข้อมูล : 1. นางปัทมา คุ้มแถว     ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
                2. นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Website  : www. mukcc .ac.th       E-mail : Mukdaharn@bcca.go.th__   
 
โทรศัพท์ : 042-049-749             โทรสาร : 042-049-749  
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หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

 การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมบริโภค  จ านวน  75 ขั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอัสมาพร  พิราวุธ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 

ภูมิล าเนา  
ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย 

 จังหวัดมุกดาหาร 
อายุ   52   ปี  

ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่อบรม จ านวน 52 ปี 
 

ระดับการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียน มุกดาหาร 

 
อาชีพปัจจุบัน 

 ลูกจ้าง ต าแหน่ง เลขาสภา อบต. 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท 

ประสบการณ์การฝึกอบรมกับ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม 

 
ในปีงบประมาณ 2564 ได้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พร้อมบริโภค  75 ขั่วโมง 

หลังผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จ านวน 7,600 บาท 
 เพ่ิมข้ึน 2,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.21  

อาชีพเสริมหลังจากผ่านการฝึกอบรม 
1. ปลูกสมุนไพรจ าหน่ายสด 
2. จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร คือ 

ลูกประคบ สบู่สมุนไพร ถุงแช่เท้า  ยาหม่อง และ
น้ ามันเหลือง ในศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน และ
ผลิตส่งร้านนวดแผนไทย 

3. ประกอบอาชีพนวดแผนไทยโดยใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองท าให้ลดต้นทุนในการซื้อ
เพ่ือใช้นวด 

รายได้จากการประกอบอาชีพเสริม 
จ านวน  2,600 บาท/เดือน 



 
หลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม

อาชีพเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 

 
 

นางทองใส  สอนมณี 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 227 ม.3   

   บ้านศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร  
             อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000  
อายุ       62 ป ี  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ฝึกอบรมมา  62 ปี 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6 
จากสถาบัน  ............................................................. 
ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับ - 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  เกษตรกร ท าไร่ ท านา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท  (................บาท/ปี) 
 
 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรม
อาชีพ)  ปีงบประมาณ 2564 ในหลักสูตร 
          1. การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายหมักโคลนและ
ฝ้ายตะหลุง  รุ่นที่ 1/2564 
 
 
 

      
 
 
อาชีพ/รายได้เสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่  

1. ซ่อมแซมเสื้อผ้า / ตัดเสื้อผ้า 
2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือจ าหน่ายหน้า

ร้านค้าที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของตนเอง  มีรายได
เฉลี่ยต่อเดือน .......1,700............. บาท/เดือน 

 

 
 

 
มีผลงานหรือได้รับต าแหน่ง/รางวัล ต่างๆ หลังจากผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพไปแล้ว อะไรบ้าง 
 1....................................................................... 
 2....................................................................... 
 
                           
          ผู้ให้ข้อมูล : นางทองใส  สอนมณี 
 ผู้เก็บข้อมูล : นางปัทมา  คุ้มแถว 
      : นายอ าพล  ประจวบสุข 
                                         พฤษภาคม 2564   
 
 
 



 
หลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม

อาชีพเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 

 
 

นางสาวเพชรมณี  เฮืองค าใส 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 97 ม.3   

   บ้านศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร  
             อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000  
อายุ       35 ป ี  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ฝึกอบรมมา  30 ปี 
การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่  6 
จากสถาบัน  ............................................................. 
ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับ - 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  รับจ้างทั่วไป 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท  (................บาท/ปี) 
 
 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรม
อาชีพ)  ปีงบประมาณ 2564 ในหลักสูตร 
          1. การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายหมักโคลนและ
ฝ้ายตะหลุง  รุ่นที่ 1/2564 
 
 
 

      
 
 
อาชีพ/รายได้เสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่  

1. ซ่อมแซมเสื้อผ้า / ตัดเสื้อผ้า 
2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือจ าหน่ายหน้า

ร้านค้าที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของตนเอง  มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน .............1,000...... บาท/เดือน 

 

 

 
 
มีผลงานหรือได้รับต าแหน่ง/รางวัล ต่างๆ หลังจากผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพไปแล้ว อะไรบ้าง 
 1....................................................................... 
 2....................................................................... 
 
                           
          ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวเพชรมณี  เฮืองค าไฮ 
 ผู้เก็บข้อมูล : นางปัทมา  คุ้มแถว 
      : นายอ าพล  ประจวบสุข 
                                         พฤษภาคม 2564   
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม

อาชีพเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 

 
 

นางเตียงค า  ทวีโคตร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3   

   ต.บางทรายน้อย   
             อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  49150  
อายุ       65 ป ี  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ฝึกอบรมมา   
การศึกษา  ปริญญาตรี 
จากสถาบัน  ............................................................. 
ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับ - 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  ข้าราชการบ านาญ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท  (................บาท/ปี) 
 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)   
ปีงบประมาณ 2562  ในหลักสูตร 

1. การท าดอกไม้จันทน์ 
ปีงบประมาณ 2564 ในหลักสูตร 
          1. อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 

2.การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ท าดอกไม้ผ้า
ไหม) 
 
 

 
     อาชีพ/รายได้เสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่  

1. รับท าดอกไม้จันทน์ ตามออเดอร์ที่สั่งมา 
2. รับท าดอกไม้ผ้าไหมแบบแจกันและเข็มกลัดติด

เสื้อ 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ........1,000...... บาท/เดือน 

 

 
 

 
มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร/มีผลงานหรือได้รับต าแหน่ง/รางวัล ต่างๆ 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพไปแล้ว อะไรบ้าง 

1. ปี 2561-2562 ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุให้กับชุมชนบ้านดอน ต.บางทรายน้อย 
อ.หว้านใหญ่ 

 
                           
          ผู้ให้ข้อมูล : นางเตียงค า  ทวีโคตร 
 ผู้เก็บข้อมูล : นางปัทมา  คุ้มแถว 
       
                                         ตุลาคม  2564   
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม

อาชีพเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 
 

นางจุไรพร  วงค์หลัง 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 80 หมู่ 3   

   ต.บางทรายน้อย   
             อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  49150  
อายุ       65 ป ี  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ฝึกอบรมมา   
การศึกษา  ปริญญาตรี 
จากสถาบัน  ............................................................. 
ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับ - 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  ข้าราชการบ านาญ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท  (................บาท/ปี) 
 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)   
ปีงบประมาณ 2562  ในหลักสูตร 

1. การท าดอกไม้จันทน์ 
ปีงบประมาณ 2564 ในหลักสูตร 
          1. อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 

2.การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (ท าดอกไม้ผ้า
ไหม) 
 
 
 

      
อาชีพ/รายได้เสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่  

1. รับท าดอกไม้จันทน์ ตามออเดอร์ที่สั่งมา 
2. รับท าดอกไม้ผ้าไหมแบบแจกันและเข็มกลัดติด

เสื้อ 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ........1,000...... บาท/เดือน 

 

 
 

 
มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร/มีผลงานหรือได้รับต าแหน่ง/รางวัล ต่างๆ 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพไปแล้ว อะไรบ้าง 

1. ปี 2561-2562 ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุให้กับชุมชนบ้านดอน ต.บางทรายน้อย 
อ.หว้านใหญ่ 

 
                           
          ผู้ให้ข้อมูล : นางจุไรพร  วงค์หลัง 
 ผู้เก็บข้อมูล : นางปัทมา  คุ้มแถว 
       
                                         ตุลาคม  2564   
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม

อาชีพเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 

 
 

นางสาวจิรัญญา วงค์กระโซ่ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 47 หมู่ 12   

   ต.ดงหลวง   
             อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  49140  
อายุ       31 ป ี  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ฝึกอบรมมา   
การศึกษา  ม.6 
จากสถาบัน  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับ อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ลูกจ้างเทศบาล /รับจ้างทั่วไป 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  6,000 บาท  (................บาท/ปี) 
 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)   
ปีงบประมาณ 2564  ในหลักสูตร 
 1.การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (การท าบายศรี 
งานใบตอง) 
 2.การตลาดออนไลน์ 
 
 
      

 
 
อาชีพ/รายได้เสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่  

1. ท าท าพานบายศรี 
2. ขายของออนไลน์ 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ........2,500...... บาท/

เดือน 
 

 
 

 
 
มีการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร/มีผลงานหรือได้รับต าแหน่ง/รางวัล ต่างๆ 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพไปแล้ว อะไรบ้าง 
 - 
                           
          ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวจิรัญญา วงค์กระโซ่ 
 ผู้เก็บข้อมูล : นางปัทมา  คุ้มแถว 
       
                                         ตุลาคม  2564   
 


