
หลกัสูตรพฒันาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวติ 
 

 
 
 
 
 

นางสาวอนิตา  เหง้าโอสา 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 
ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขที่ 246  หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน       
ต.หนองแคน อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 
อายุ 43 ปี  

กำรศึกษำ  อนุปริญญา  สาขาการศึกษาปฐมวัย       
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

ปัจจุบันก ำลงัศึกษำในระดับ ปริญญาตรี สาขาปฐมวัยศึกษา  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

อำชีพปัจจุบันที่ท ำ  ได้แก่ เกษตรกร สวนยาง ปลูกมัน ท าไร่  
ท าสวน  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,000  บาท 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณด์้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิต  (ฝึกอบรมอำชีพ)  
ปีงบประมาณ 2560-2561  ในหลักสูตร 
  - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ 
  - อาหารเชื่อมและแช่อ่ิม 
  - การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผา้หมัก
โคลนและฝา้ยตะหลุง 

 

อำชีพเสริม หลังจำกผ่ำนกำรฝกึอบรมอำชีพ  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร  ได้แก่ รับจ้างอัดผา้กาว 
ส่งร้านแพรทอง ท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผา้เศษ เช่น  
เชือกมัดซิ่นรปูแบบตา่ง ๆ ยางมดัผม พวงกุญแจ ฯลฯ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  3,000 – 5,000  บาท 

 

 

 

 

 

อืน่ๆ...             
  1) น.ส.อนิตา เหง้าโอสา หลังจากจบการศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปท างานรับจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็ก  
ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 17 ปี  
  2) ในปี 2557  ได้กลับภูมิล าเนาที่ บา้นหนองแคน  
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อดูแลบุพการีและพี่ชายที่พิการ 
 3) ปี 2558 เข้ารับศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาการศึกษาปฐมวัย ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อ.ดงหลวง 
  4) ปี 2560 เร่ิมต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ของ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และได้น าเอาความรูเ้ร่ืองการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ฯ และการออกแบบเสื้อ กระโปรงฯ ไปประกอบ
อาชีพเสริม/หารายได้ให้กับครอบครัว  
  5) ปี 2561 ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สาขา
ปฐมวัย   ศึกษา มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอนิตา  เหง้าโอสา  
                             วันท่ี 20 มีนาคม 2561                        

 



งานฝึกอบรมอาชีพ 

มีการติดตามผูผ้่านการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2561 

       ปี 2561 เป็นแกนน าช่วยสนับสนนุให้คนในชุมชนได้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอมือ ในรุ่นที่ 10 เพื่อเป็นการสง่เสริมคนในชุมชนให้มี
รายได้ให้กับครัวเรือน และ อนติา ยังได้มีการเรียนรู้ ในการท า
การตลาด และการน าผลงานที่จดัท าขึ้นเองและของคนใน
ชุมชนไปจัดจ าหนา่ยได้หลายช่องทาง ได้แก่ จ าหนา่ยแบบ
ออนไลน์ผา่นทางเพจ เฟชบุ๊ค ออกร่วมแสดงสินค้าร่วมกับ
พัฒนาชุมชนอ าเภอ และร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่มุกดาหาร 
และร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทุกครั้งที่วิทยาลัยฯมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชน 

 

กิจกรรมกำรฝึกอบรม กำรแปรรูปผลิตภัณฑจ์ำกผ้ำรุ่น ที่10 

ปีงบประมำณ  2561 
 

เป็นตัวแทนรับมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรและมำร่วมสังเกตกำรณ์ 
โครงกำรพัฒนำผ้ำทอมือ  กับหมู่บ้ำนโพนไฮ ซึ่งใกล้เคียงกับหมู่บ้ำน

หนองแคน เพื่อศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม 
 

   

เป็นตัวแทนน ำสินค้ำแปรรูปท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมไปแสดงร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ   

 
                                       
 

เก็บข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม  2561 

งานฝึกอบรมอาชีพ  ส านักวิชาการ 

 

 



หลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ ด้ำนอำชีพและ        

คุณภำพชีวิต 

 

 
 
 
 
 

 

นางเบญจวรรณ  มาลาสาย 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 
ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขที่ 180  หมู่ที่ 6 บ้านสุริโย       
ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย  จ.มุกดาหาร 
อายุ 58 ปี อาศัยอยู่ในพื้นทีฝ่ึกอบรมมา 39 ปี 

กำรศึกษำ  ส าเร็จการศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6   
จาก กศน.อ าเภอนิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร       

อำชีพปัจจุบันที่ท ำ  ได้แก่ เกษตรกร สวนยางพารา  
ย้อมผ้า ทอผ้า แปรรูปผลติภัณฑ์จากผา้ทอมือ    
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  12,500  บาท (150,000/ปี) 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณด์้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิต  (ฝึกอบรมอำชีพ)  
ปีงบประมาณ 2560  ในหลักสตูร 
  - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ 
  - การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผา้หมัก
โคลนและฝา้ยตะหลุง 
  - เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ใน 
โครงการจัดการความรู้ผา้ทอมือพื้นเมืองเพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน ปีงบประมาณ 2560-2561  

 

 

 

 

 
อำชีพเสริม หลังจำกผ่ำนกำรฝกึอบรมอำชีพ  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร  ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอมือ เช่น เชือกมัดซิ่นรปูแบบตา่ง ๆ ยางมัดผม  
พวงกุญแจ  ตุ๊กตารูปแบบตา่ง ๆ ฯลฯ  

อำชีพเสริม หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรควำมรู้  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร   
  ได้แก ่การทอผ้า(ลายดอกสา ลายพญานาค) 
อาชีพเสริม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,000–4,000  บาท 

อืน่ๆ...             
  1)  ปี 2560  ได้เป็นแกนน าจัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านค า
นางโอก ได้มีการผลิตและจ าหนา่ยผ้าทอมือของบ้านค านาง
โอก ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย 
  2) ปี 2561 ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร สาขา
การแพทย์แผนไทย (การนวดไทย)   กับวิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร  (ปัจจบุัน) 

 

 

   

  

                           
 
        ผู้ให้ข้อมูล : นางเบญจวรรณ  มาลาสาย                                                           
                เก็บข้อมูลเพิ่ม พฤศจิกายน 2561 

 

 



หลกัสูตรพฒันาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวติ 
 

นางวานร  ข าคม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขที่ 159  หมู่ที่ 5 บ้านค านางโอก       
ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย  จ.มุกดาหาร 
อายุ 61 ปี อาศัยอยู่ในพื้นทีฝ่ึกอบรมมา 61 ปี 

กำรศึกษำ  ส าเร็จการศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4       
จากโรงเรียนบา้นค านางโอก อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร  

อำชีพปัจจุบันที่ท ำ  ได้แก่ เกษตรกร ท านา ทอผา้ แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณด์้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิต  (ฝึกอบรมอำชีพ)  
ปีงบประมาณ 2560  ในหลักสตูร 
  - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ 
  - การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผา้หมัก
โคลนและฝา้ยตะหลุง 
  - เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 ในโครงการจัดการความรู้ผา้ทอมือพื้นเมืองเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561  

 

อำชีพเสริม หลังจำกได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร  ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอมือ เช่น เชือกมัดซิ่นรปูแบบตา่ง ๆ ยางมัดผม  
พวงกุญแจ ฯลฯ  

อำชีพเสริม หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรควำมรู้  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร   
  ได้แก ่การทอผ้า(ลายดอกสา ลายพญานาค) 
อาชีพเสริม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,000–3,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

อื่นๆ...  
      1) ปี 2545 กรมประชาสงเคราะห์ อ.นิคมค าสร้อย  
ได้ก่อตั้งกลุ่มทอผ้าพืน้เมือง บ้านค านางโอก เพื่อให้ความรู้  
และสนบัสนุนอาชีพ การทอผา้ห่มและการท าตุ๊กตาผ้าเชด็มือ  
มีผู้เข้าร่วมกลุ่ม 80 คน ต่อมาพัฒนาชุมชน อ.นิคมค าสร้อย  
ได้เข้ามาสนับสนนุอุปกรณ์การทอผ้าห่ม/การท าตุ๊กตามือ  
ส่งกรมประชาสงเคราะห์ อ.นิคมค าสร้อย เพื่อจัดจ าหน่าย  
  2) ปัจจุบนั(พ.ศ.2560) กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  
บ้านค านางโอก มีสมาชิกคงอยู่ ประมาณ 30 คน  
  3) ปี 2560 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เข้ามาให้
ความรู้ เรื่องการทอผ้า(ลายดอกสา/ลายพญานาค) และ
ฝึกอบรมอาชีพ เร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ  
และการออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงฯ   

 

        
 
 
                                                                

                      ผู้ให้ข้อมูล : นางวานร ข าคม 
                                                     วันท่ี 21 มีนาคม 2561  

 

 



หลกัสูตรพฒันาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวติ 
 

 
นำงสำวชุติญำ ศรีมะนำว 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 71  หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่ม       
ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อายุ 31 ปี 
การศึกษา ปวช จากสถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  
จ.ขอนแกน่ 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่ ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน 
เกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,000  บาท 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  (ฝึกอบรม
อาชีพ)  ปีงบประมาณ 2561  ในหลักสูตร 
  - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 

 

 

 

 
 

  

 

 
อาชีพเสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ  
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าเช่น เชือกมัดซิ่นรูปแบบต่าง ๆตุ๊กตานกฮูก 
 ตุ๊กตาเด็ก ยางมัดผม พวงกุญแจ ฯลฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  2,000 –3,000  บาท 

 

อ่ืนๆ...             
  1) ปี 2561 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่องการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ไปประกอบอาชีพเสริม/หา
รายได้ให้กับครอบครัว  

                                

   

                       ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวชุติญา ศรีมะนาว 

                                           มิถุนายน 2561    

 

 



หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวิต 
 

 

 

 

 

นำงผกำมำศ ทองเหลือง 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 199  หมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่ม       
ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อายุ 48 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 
 จากสถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน (กศน)  
อ าเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  แม่บ้าน เกษตรกร รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 2,000  บาท 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)  
ปีงบประมาณ 2561  ในหลักสูตร 
  - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 
 

 

 

 

 
อาชีพเสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ได้แก่ ท าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าเศษ เช่น เชือกมัดซิ่นรูปแบบต่าง ๆ ยางมัดผม       
พวงกุญแจ ฯลฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2,000 –3,000  
บาท 

 

อ่ืนๆ...             
 1) ปี 2561 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ของ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่องการ
แปรรูปลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ไปประกอบอาชีพ 
เสริม/หารายได้ให้กับครอบครัว  
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

            ผู้ให้ข้อมูล : นางผกามาศ ทองเหลือง 
มิถุนายน 2561 

 



หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวิต 

 

นำงร่วมใจ อุค ำ 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 36  หมู่ที่ 2 บ้านเหล่ากลาง       
ต.กกแดง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร อายุ 46 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย6  
จากสถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน (กศน) 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  แม่บ้าน เกษตรกร รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  -  บาท 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)  
ปีงบประมาณ 2561  ในหลักสูตร 
             -  การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจาก 
ผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง 
 

 

 

 

 

อาชีพเสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร  ได้แก่ รับตัดเย็บผ้าซิ่นส าเรจ็รูปแบบ
ต่างๆ รับอดัผ้ากางเกง ซ่อมเสือผ้าแบบง่าย ,รับงานเย็บ
ตามแบบ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2,000 – 3,000 บาท 

   

อ่ืนๆ...             
 1) ปี 2561 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้
เร่ืองการการออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า กระโปรงจาก
ผ้าต่างๆไปประกอบอาชีพเสริม/หารายได้ให้กับ
ครอบครัว  

 

                                             

 

 

 

 

 

  

     ผู้ให้ข้อมูล : นางร่วมใจ อุค า                                                       
มิถุนายน 2561 

 

 



หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวิต 

 
นำงสำวประกำยดำว อุค ำ  
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 110  หมู่ที่ 1 บ้าน กกแดง 
ต.กกแดง อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร อายุ 30 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย6  
จากสถาบัน โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ อ าเภอนิคมค า
สร้อย จ.มุกดาหาร 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  เกษตรกร  ท าไร่ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,000  บาท 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)  
ปีงบประมาณ 2561  ในหลักสูตร 
             -  การออกแบบเสื้อ กระโปรงกางเกงจาก 
ผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง 

 
 
 
 
 

 
อาชีพเสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ได้แก่ รับตัดเย็บผ้าซิ่น
ส าเรจ็รูปแบบต่างๆ รับอัดผ้ากางเกง ซ่อมเสื้อผ้าแบบง่าย    
รับงานเย็บตามแบบ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,000 –3,000
บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่ืนๆ...             
  1) ปี 2561 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่อง
ออกแบบ ตัดเย็บเสื้อ กระโปรง ไปประกอบอาชีพเสริม/หา
รายได้ให้กับครอบครัว  
 

                                   
  

              ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวประกายดาว อุค า 
                            มิถุนายน 2561    

 
 

 
 



หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวภัสรำพร โคตรพรม 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้าน นิคมสร้างตนเอง
ทหารผ่านศึกบ้านดงหมู่  ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่             
จ.มุกดาหาร    อายุ 22 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย6  
จากสถาบัน  การศึกษานอกโรงเรียน (กศน) 
อ าเภอ ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
ปัจจุบันก าลังศึกษาระดับ อนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ 
จากสถาบัน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  เกษตรกร ท าไร่ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,000  บาท 
 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)  
ปีงบประมาณ 2561 ในหลักสูตร 
             -  การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
อาชีพ/รายได้เสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่ ท าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าเศษ เช่น เชือกมัดซิ่นรูปแบบต่าง ๆ ยางมัดผม       
พวงกุญแจ สร้อยจากผ้าฝ้าย  ฯลฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2,000 –3,000 บาท/เดือน 
 
อ่ืนๆ...             
  1) ปี 2561 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่อง
ออกแบบ ตัดเย็บเสื้อ กระโปรง ไปประกอบอาชีพเสริม/หา
รายได้ให้กับครอบครัว  
 

                                   
         
             ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวภัสราพร โคตรพรม 
                                          กรกฎาคม 2561    
 
 
 
 
 



 

 หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวิต 

  
 

นำงสำวปรำรถนำ อุตภักดิ์ 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 

 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขที ่38  หมู่ที่ 13 
 บ้าน นิคมเกษตรทหารผ่านศึกแปลง 6 ต.ชานุมาน 
 อ. ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ   อายุ 31 ปี 
การศึกษา อนุปริญญา 
จากสถาบัน วิทยาลัยชุมชน ยโสธร  
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  เกษตรกร 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  -  บาท 
 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)  
ปีงบประมาณ 2561  ในหลักสูตร 
             -  การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 

   -  การเสริมสวยทรงผมสุภาพสตรี 

 
อาชีพเสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่ ท าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าเศษ เช่น เชือกมัดซิ่นรูปแบบต่าง ๆ ยางมัดผม       
พวงกุญแจ ฯลฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2,000 –3,000  
บาท 

 
 
อ่ืนๆ...             
  1) ปี 2561 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่อง
ออกแบบ ตัดเย็บเสื้อ กระโปรง ไปประกอบอาชีพเสริม/หา
รายได้ให้กับครอบครัว 
 2) และในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสวยทรง
ผมสตรี รุ่นที่ 3  มีเป้าหมายว่าจะเปิดร้านเสริมสวยใน
หมู่บ้าน นิคมเกษตรสร้างตนเองทหารผ่านศึก แปลง 6 
 

                            
  ผู้ให้ข้อมูล :  นางสาว ปรารถนา อุตภักดิ์ 

                            มิถุนายน 2561    
 

 
 
 



        

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวิต 

 

  
นำงจิรภัทร ผิวงำม  

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 
 

ภูมิล าเนา  บ้านเลขที ่176  หมู่ที่ 7 ต.ดอนตาล  
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อายุ 40 ป ี
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) 
จากสถาบัน  - 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  ท างานอยู่ที่แผนกนวดแผนไทย
อยู่ที่โรงพยาบาลดอนตาล เจ้าหน้าที่ อสม., ท าการเกษตร 
กรีดยาพารา    รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  9,000  บาท 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)   
ปีงบประมาณ 2558  ในหลักสูตร 
           - นวดแผนไทยเบื้องต้น 
ปีงบประมาณ 2560  ในหลักสูตร 
             - นวดแผนไทยแบบราชส านัก 

    

 
 

 
 
อ่ืนๆ...             
  1) ปี 2558 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่อง
นวดแผนไทยอาชีพเสริม/หารายได้ให้กับครอบครัว  
 

 
 

 
        

                       
ผู้ให้ข้อมูล:  นางจิรภัทร ผิวงาม 

                                       มิถุนายน 2561    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นำงเพลินจิต ไชยำยงค์ 

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ 
 

ภูมิล าเนา  บ้านเลขที ่297  หมู่ที่ 8 ต.ค าอาฮวน 
 อ. เมือง จ.มุกดาหาร อายุ 34 ปี 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )  
จากสถาบัน  - 
อาชีพปัจจุบันที่ท า  ได้แก่  เกษตรกร  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000  บาท 
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (ฝึกอบรมอาชีพ)  
ปีงบประมาณ 2560  ในหลักสูตร 
             - นวดแผนไทยแบบราชส านัก 
 

 
 

    

อาชีพเสริม หลังจากผ่านการฝึกอบรมอาชีพ 
จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่เป็นพนักงานประจ า
ร้านที่ตลาดมารวย และ ออกรับนวดตามหมู่บ้านต่างๆ 
 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000  บาท 

 

 
 
อ่ืนๆ...             
  1) ปี 2560 เริ่มต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่อง            
นวดแผนไทยเบื้องต้นไปประกอบอาชีพเสริม/หารายได้
ให้กับครอบครัว  
 

                                
  ผู้ให้ข้อมูล :  นาง เพลินจิต ไชยายงค์ 

                                      มิถุนายน 2561   



หลกัสูตรพฒันาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวติ 
 

นางศรีสุวรรณ  อาจวิชัย 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขที่ 117  หมู่ที่ 5 บ้านเป้า ต.บา้นเป้า       
อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  อายุ 59 ปี   

กำรศึกษำ  ส าเร็จการศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4       
จากโรงเรียนบา้นโคกกลาง อ.หนองสูงใต้ จ.มุกดาหาร  

อำชีพปัจจุบันที่ท ำ  ได้แก่ เกษตรกร ท านา , แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ รายได้เฉลี่ย 1,200 บาท/เดือน 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณด์้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิต  (ฝึกอบรมอำชีพ)      
         ปีงบประมาณ 2561  ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตร 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ 
 
 
 
 

อำชีพเสริม หลังจำกได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร   
         ได้แก่ การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผา้ทอมือ เช่น  
เชือกมัดซิ่น ยางมัดผม  ต่างหู และมีรายได้จากอาชีพเสริม 
เฉลี่ย 400-500  บาท/เดือน 

 

 
 

อื่นๆ...  
      1) นางศรีสุวรรณ อาจวชิัย  เร่ิมต้นเข้าร่วมกิจกรรม 
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในปี พ.ศ.2560 
  2) พ.ศ.2560-2561  วิทยาลัยชมุชนมุกดาหาร 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ได้เข้ามา 
ให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรปลุกพลงั 
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ หลักสูตรการพอกเข่า และหลักสูตรกีฬา
เกทบอล (Gateball) 
  3) พ.ศ.2561 งานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ได้เข้ามาให้ความรู้ ในหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ 
  4) ภายหลังการฝึกอบรมหลักสตูรแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้า นางศรีสวุรรณ อาจวิชัย ได้น าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายที่ 
       4.1 จัดแสดง/จัดจ าหนา่ยในกิจกรรมการตรวจ
เยี่ยมและประเมินผลโรงเรียนผูสู้งอายุบา้นเปา้ อ.หนองสูง  
จ.มุกดาหาร 
       4.2 จ าหน่ายที่ Homestay บ้านเป้า อ.หนองสูง 
จ.มุกดาหาร 

 

        
 
                                                                

                   ผู้ให้ข้อมูล : นางศรีสุวรรณ อาจวิชัย 
                                                     วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561  

 



หลกัสูตรพฒันาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวติ 
 

นางสร้อยสุวรรณ  ไตรยวงศ์ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขที่ 123  หมู่ที่ 5 บ้านเป้า ต.บา้นเป้า       
อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  อายุ 67 ปี  

กำรศึกษำ  ส าเร็จการศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4       
จากโรงเรียนหนองสูงสามัคคี อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  

อำชีพปัจจุบันที่ท ำ  รายได้เฉลีย่ 4,000 บาท/เดือน ได้แก่  
  - เกษตรกร ท านา รายได้ 25,000/ปี 
  - ทอผ้า(ผา้พันคอ,ผา้คลุมไหล)่  รายได้ 1,000/เดือน 
  - แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมอื รายได้ 1,000/เดือน 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณด์้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิต  (ฝึกอบรมอำชีพ)      
         ปีงบประมาณ 2561  ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตร 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ 
 
 

อำชีพเสริม หลังจำกได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร   
         ได้แก่ การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผา้ทอมือ เช่น  
เชือกมัดซิ่น ยางรัดผม  ตา่งหู และมีรายได้จากอาชีพเสริม 
เฉลี่ย 1,000-2,000 บาท/เดือน 

 
 

อื่นๆ...  
      1) นางสร้อยสุวรรณ  ไตรยวงศ์  เร่ิมต้นเข้าร่วม
กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในปี พ.ศ.2560 
  2) พ.ศ.2560-2561  วิทยาลัยชมุชนมุกดาหาร 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ได้เข้ามา 
ให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย หลักสูตรปลุกพลงั 
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ หลักสูตรการพอกเข่า และหลักสูตรกีฬา
เกทบอล (Gateball) 
  3) พ.ศ.2561 งานฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ได้เข้ามาให้ความรู้ในหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 
  4) ภายหลังการฝึกอบรมหลักสตูรแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้านางสร้อยสุวรรณ ไตรยวงศ์ได้น าผลติภัณฑ์ไปจ าหน่ายที่ 
      4.1 จัดแสดง/จัดจ าหนา่ยในกิจกรรมการตรวจ
เยี่ยมและประเมินผลโรงเรียนผูสู้งอายุบา้นเปา้ อ.หนองสูง  
จ.มุกดาหาร 
                4.2 ไปจ าหน่ายเปน็เครื่องประดับในการแต่งกาย 
ชุดภูไทให้กับกลุ่มแม่บา้น ที่ อ.หนองสูงใต้ จ.มุกดาหาร 
        4.3 จ าหน่ายผ่านตัวแทน(ครู) รับไปจ าหน่าย
ตามโรงเรียนตา่งๆในพืน้ที่ บ้านเป้า-ปา่แสด อ.หนองสูง         
จ.มุกดาหาร 
        
                                                                

               
             ผู้ให้ข้อมูล : นางสร้อยสุวรรณ ไตรยวงศ์ 
                                                     วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 



หลกัสูตรพฒันาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวติ 

 

นายประสิทธิ์  ทรัพย์นา 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 

ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขที่ 88  หมู่ที่ 8  ต.น้ าเที่ยง       
อ.ค าชะอี  จ.มุกดาหาร  อายุ 35 ปี 
กำรศึกษำ  ส าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)       
จำกสถำบัน  โรงเรียนค าชะอีวทิยาคาร 

ปัจจุบัน ก าลังศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา                  
สาขาคอมพิวเตอร์ชั้นปทีี่ 3  สถาบัน  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

อำชีพปัจจุบันที่ท ำ  ได้แก่ เกษตรกร                      
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ รายได้เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณด์้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิต  (ฝึกอบรมอำชีพ)      
         ปีงบประมาณ 2561  ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตร 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ 
 
 
 
 

 
อำชีพเสริม หลังจำกได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร   
         ได้แก่ ท าผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑจ์ากผา้ทอมือ เช่น  
เชือกมัดซิ่นรูปแบบตา่ง ๆ  ยางมัดผม  พวงกุญแจ และมี
รายได้จากอาชีพเสริม เฉลี่ย 2,000-3,000  บาท/เดือน 

 

 
 

อื่นๆ...  
      1) ปี 2561 ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ านวน 240 ชั่วโมง และท าให้ได้
ประสบการณ์ที่หลากหลายจากการฝึกงาน และได้รู้จัก
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ว่ามีหลักสูตรหลากหลายในการ
ส่งเสริมชุมชนจึงได้สนใจสมัครหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ เพื่อจะ
ได้หารายได้เสริม 

2) ปี กรกฎาคม 2561  เริ่มต้นเรียนหลักสูตร
ฝึกอบรมอาชีพ ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอา
ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ  ไปประกอบ
อาชีพเสริม/หารายได้ให้กับครอบครัว 

 

        
 
                                                                

                  ผู้ให้ข้อมูล : นายประสิทธิ์  ทรัพย์นา 
                                                      กันยายน 2561  

 

 

 



หลกัสูตรพฒันาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและ        

คุณภาพชีวติ 

 

นางสาวนันทภรณ์  จันรอง 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

 

ภูมิล ำเนำ  บ้านเลขที่ 112  หมู่ที่ 4  ต.ผึ่งแดด       
อ.ค าชะอี  จ.มุกดาหาร  อายุ 27 ปี 
กำรศึกษำ  ส าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)       

ปัจจุบัน ก าลังศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา                  
สาขาคอมพิวเตอร์ชั้นปทีี่ 3  สถาบัน  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

อำชีพปัจจุบันที่ท ำ  ได้แก่ ว่างงาน   และรับท างานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ รายได้เฉลี่ย 3,000-4,000 บาท/เดือน 

ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะและเสริมสร้ำง
ประสบกำรณด์้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิต  (ฝึกอบรมอำชีพ)      
         ปีงบประมาณ 2561  ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตร 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ 
 
 
 

อำชีพเสริม หลังจำกได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมอำชีพ  
จำกวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร   
         ได้แก่ ท าผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑจ์ากผา้ทอมือ เช่น  
เชือกมัดซิ่นรูปแบบตา่ง ๆ  ยางมัดผม  พวงกุญแจ และมี
รายได้จากอาชีพเสริม เฉลี่ย 3,000-4,000  บาท/เดือน 

 

อื่นๆ... 
   1)   ปัจจบุันก าลังศึกษาระดบัอนุปริญญา  วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร  และมีความสนใจหลกัสูตรฝึกอบรมอาชีพด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือและต้องการหารายได้   ซึ่งใน
เดือน กรกฎาคม 2561  ได้เร่ิมต้นเรียนหลักสูตรฝึกอบรม
อาชีพ ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และไดน้ าเอาความรู้เรื่อง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผา้ทอมือ  ไปประกอบอาชีพเสริม/
หารายได้ให้กับครอบครัว 

 
                                                                       

               ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวนันทภรณ์  จันรอง 
                                                      กันยายน 2561  

 



 
 
 

ผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำทักษะเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพและคุณภำพชีวิตที่มีชีวิตที่ดขีึ้น 
 (ตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยในวิทยำลัยชุมชน) 

ปีงบประมำณ 2560 - 2561 
 
 
 
 

งำนฝึกอบรม วิทยำลัยชมุชนมุกดำหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เก็บข้อมูล : 1. นางปัทมา คุ้มแถว    ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 4 
                2. นางสาวเบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Website  : www. mukcc .ac.th       E-mail : Mukdaharn@bcca.go.th__   
 
โทรศัพท์ : 042-049-749             โทรสาร : 042-049-749  
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