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CEA จับมือ CCI เปดโครงการ Grand Master 

 

เฟนหาและยกระดับชางฝมือไทยสูความเปนเลิศ พรอมชิงเงินรางวัลกวา 200,000 บาท สมคัรฟรี! วันนี้ถึง 30 

มิถุนายนนี้ 

 สำนักงานสงเสรมิเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรอื CEA รวมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและ

บริการ กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพผูผลิตงานฝมือและงานหัตถกรรมสูความเปนเลิศ (Grand Master) 

 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรือ CEA รวมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูผลิตงานฝมือและงานหัตถกรรมสูความเปนเลิศ (Grand Master) อยางเปนทางการ เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผู ประกอบการใน

อุตสาหกรรมงานฝมือและหัตถกรรม ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช และสาขาอาชีพผาทอเทคนิคมัดหมี่ 

รวมถึงสงเสรมิขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจแกชางฝมือไทย พรอมเปนเสมือนส่ือกลางที่ชวยสนับสนุนให

เกิดการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ถายทอดองคความรู ผาน

กระบวนการอบรม ฝกทักษะเชิงปฏิบัติการ และการประเมินวัดระดับมาตรฐานฝมือ โดยเปดรับสมัครผูเชี่ยวชาญ 

ผูประกอบการ รวมถึงผูสนใจทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา รวมกิจกรรมบมเพาะความรูที่เอื้อตอการพัฒนาและตอ

ยอดอาชีพในรูปแบบ e-Learning โดยไมเสียคาใชจาย ไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน  ฉบับประจำวันท่ี 8  เดือนเมษายน พ.ศ.2564 หนา …. มูลคาขาว 180,000.- 
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 นายอินทพันธ บัวเขียว รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค กลาววา “CEA เปน

หนวยงานภาครัฐฯ ที่มีภารกิจหนาที ่รับผิดชอบสำคัญดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมสรางสรรค ซึ่งงานฝมือและหัตถกรรมนับเปนหนึ่งในจำนวน 15 รายสาขาที่ CEA ใหการสงเสริมและ

ผลักดันใหเกิดการพัฒนา รวมถึง การสรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรยากาศที่เหมาะสมของนิเวศ

อุตสาหกรรมสรางสรรคตอการพัฒนาธุรกิจ ใหเกิดเปนกลไกในการยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของ

ประเทศ โดยการดำเนินโครงการ Grand Master ถือไดวาเปนงานที่สอดคลองกับภารกิจหลักของ CEA ซึ่งมุง

ยกระดับศักยภาพ ทักษะมาตรฐานฝมือ และสงเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมสรางสรรค 

 ทั้งนี้ โครงการ Grand Master ไดเนนความสำคัญของการสรางความตระหนักรู และเขาใจในศักยภาพของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมสรางสรรค สาขาอาชีพงานฝมือและหัตถกรรม กลุมผาทอเทคนิคมัดหมี่ และกลุมเครื่อง

ถมประเภทเครื่องใช ใหครอบคลุมความเชี่ยวชาญ 3 ระดับ ไดแก ระดับตน ระดับเชี ่ยวชาญ และระดับชั้นคร ู

หรือ Grand Master เพ่ือสรางความโดดเดนและมูลคาเพิ่มแกบุคลากรในกลุมงานสรางสรรค ใหเปนที่เชื่อถือ และ

ยอมรับในระดับสากล พรอมกันนี้ ไดมุงสราง และพัฒนาแนวทางการเรียนรู ผานเครื่องมือและกระบวนการในการ

ถายทอดทักษะและองคความรูตามมาตรฐานแนวทางการพัฒนาทักษะฝมืออยางเปนระบบ และมีขั ้นตอนที่

เหมาะสม ในรูปแบบ e-Learning เพื่อสรางความตระหนักรูในความสำคัญและคุณคาของอุตสาหกรรมสรางสรรค 

เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางย่ังยืน” 

 “ผลสำเร็จของโครงการฯ ที่ CEA และ CCI คาดหวัง คือ การสรางแนวทาง และมาตรฐานเพื่อยกระดับ

มาตรฐานองคความรูและสมรรถนะฝมือของบุคลากรในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ผานกระบวนการเรียนรู ฝก

ปฏิบัติการ และการประเมินทดสอบวัดระดับฝมือสูความเปนเลิศ พรอมสรางการรับรูใหประชาชนและสังคมได

ตระหนักถึงคุณคาของบุคลากรในอุตสาหกรรมสรางสรรค กลุมงานฝมือและหัตถกรรม อยางเปนรูปธรรม ซึ่งใน

โครงการฯ นี้ เราไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง 

สถานประกอบการ สมาคม สมาพันธ สถาบันการศึกษา และกลุมผูเชี่ยวชาญ ที่รวมแบงปนประสบการณ เสนอแนะ

ความเห็น รวมทั้งถายทอดความเชี่ยวชาญชำนาญการในทักษะสาขาอาชีพเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู และ

กระบวนการประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝมืออยางมีประสิทธิภาพสูงสุด” 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีพร วงศปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัย  ศรีนคริ

นทรวิโรฒ กลาววา “CCI ในฐานะสถาบันการศึกษาชั ้นนำ ที ่เปรียบเสมือนหนวยผลิต ผลิตบุคลากร 

ที่มีคุณภาพรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ทำหนาที่เสริมสรางความมั่นคงใหรากฐานอุตสาหกรรม

สรางสรรคมีความเขมแข็ง ทั้งการบมเพาะและพัฒนาทักษะ เสริมประสบการณใหบุคลากรในอุตสาหกรรม

สรางสรรค ใหมีประสิทธิภาพ เปนฟนเฟองสำคัญที่สรางใหเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฃองประเทศ

ไดอยางย่ังยืน ขณะเดียวกัน CCI ก็มุงสราง และพัฒนา เครื่องมือหรือชองทางในการเผยแพรองคความรู เพื่อ

สรางโอกาสใหบุคลากรที่มีความตั้งใจ ไดรวมกิจกรรม ฝกฝนทักษะ เพิ่มประสบการณและยกระดับฝมือ เพื่อ
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สรางศักยภาพความเปนมืออาชีพในงานฝมือและหัตถกรรม นอกจากนี้ ยังใชศักยภาพที่มีในการเชื ่อมโยง

โอกาสใหบุคลากรในอุตสาหกรรมสรางสรรคไดรวมแสดงศักยภาพการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับโลกผานการบูรณาการองคความรูอยางสมบูรณ ตลอดจนการรวมเวิรคชอปกับผูเชี่ยวชาญระดับชั้นครู” 

 “โดยในโครงการ Grand Master ทาง CCI ไดลงพื้นที่เพื่อศึกษา รวบรวมขอมูล และสังเกตสถานการณ

ปจจุบันของกลุมอุตสาหกรรมงานฝมือและหัตถกรรม และไดทำการคัดเลือก 2 สาขาอาชีพที่สำคัญตอทองถิ่นมา

เปนแกนหลักในการยกระดับฝมือผูประกอบการ ไดแก 1. สาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดตามการออกแบบและระดับความวิจิตรของทักษะฝมือ และ 2. สาขาอาชีพผาทอเทคนิค

มัดหมี่ โดยทำการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกวา 20 ทานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พรอมทำความ

เขาใจภาพรวมของความตองการ ขอจำกัด และแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสรางมาตรฐานอัตลักษณ

ดานงานฝมือและหัตถกรรม ผสมผสานความแตกตางของเทคโนโลยีและความสรางสรรค ยกระดับคุณภาพ พัฒนา

ผลิตภัณฑและการบริการใหมีความเปนมืออาชีพ ไดมาตรฐานระดับสากล เปนที่เชื่อถือและเปนที่ยอมรับระดับโลก 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคดิจิทัลอยางตรงจุด” 

 สำหรับผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป และนักศึกษา ที่ตองการพัฒนาทักษะมาตรฐาน

อาชีพในกลุมอาชีพงานผลิตผาทอเทคนิคมัดหมี่ และอาชีพผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช สามารถสมัครเขารวม

กิจกรรมของโครงการ Grand Master ได เพียงสงประวัติ รายละเอียดผลงาน หรือ Portfolio ของทานให

คณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกเขารวมกิจกรรมการเรียนรู อบรม และทดสอบวัดระดับมาตรฐานอาชีพ ผาน

รูปแบบการเรียนรูทั้งออนไลน และการทดสอบระดับมาตรฐานฝมือจริง โดยไมเสียคาใชจายได ตั้งแตวันนี้ ถึง 

วันที ่30 มิถุนายน 2564 นี ้ทาง https://forms.gle/CG44m92oMEup5mKA8 

 ทั ้งนี้ ผู ผานการคัดเลือกเขารวมกิจกรรม และผานการทดสอบวัดระดับมาตรฐานตามขอกำหนดของ

โครงการฯ จะไดรับประกาศนียบัตร รวมทั้ง ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในแตละสาขาอาชีพ จะไดรับเงินรางวัล รวม

มูลคากวา 200,000 บาท นอกจากนี้ ผูประกอบการที่มีแบรนดสินคาและผลิตภัณฑพรอมจำหนาย ยังไดรับสิทธิเขา

รวมนำเสนอสินคาและจัดแสดงผลงานเผยแพรในนิทรรศการ ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงเดือนสงิหาคม 2564 อีกดวย 

 สอบถามรายละเอียดและขอมูลเพิ ่มเติม หรือติดตามความคืบหนาของโครงการฯ ไดทางเว็บไซตของ 

CEA ที ่  www.cea.or.th คลิกหัวขอขาวประชาสัมพันธ หรือเว็บไซตของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI ที่ https://cci.swu.ac.th โทร. 092-851-5445, 082-429-8229 หรืออี

เมล cci@g.swu.ac.t 

  
 


