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CEA จับมือ CCI เปดโครงการ Grand Master เฟนหาและยกระดับชางฝมือไทยสูความเปนเลิศ 

 
  

CEA จับมือ CCI เปดโครงการ Grand Master เฟนหาและยกระดับชางฝมือไทยสูความเปนเลิศพรอมชิงเงินรางวัล

กวา 200,000 บาท สมัครฟร!ี วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี ้

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรือ CEA รวมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพผูผลิตงานฝมือและงานหัตถกรรมสูความเปนเลิศ (Grand Master)  

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรือ CEA รวมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพผูผลิตงานฝมือและงานหัตถกรรมสูความเปนเลิศ (Grand Master) อยางเปนทางการ เพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจของประเทศอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผูประกอบการในอุตสาหกรรมงาน

ฝมือและหัตถกรรม ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช และสาขาอาชีพผาทอเทคนิคมัดหมี่ รวมถึงสงเสริมขีด

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจแกชางฝมือไทย พรอมเปนเสมือนสื่อกลางท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการประสาน

ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ถายทอดองคความรู ผานกระบวนการอบรม 

ฝกทักษะเชิงปฏิบัติการ และการประเมินวัดระดับมาตรฐานฝมือ โดยเปดรับสมัครผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒั า กรงุเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพมิพคมชัดลึกออนไลน  ฉบับประจําวันที ่ 27  เดือนเมษายน   พ.ศ.2564 หนา .  มลูคาขาว   180,000.- 
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รวมถึงผูสนใจทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา รวมกิจกรรมบมเพาะความรูท่ีเอื้อตอการพัฒนาและตอยอดอาชีพใน

รูปแบบ e-Learning โดยไมเสียคาใชจาย ไดตั้งแตวนันี้ ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  

 

     

  

นายอินทพันธ บัวเขียว รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค กลาววา “CEA เปนหนวยงาน

ภาครัฐฯ ที่มีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบสําคัญดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม

สรางสรรค ซึ่งงานฝมือและหัตถกรรมนับเปนหนึ่งในจํานวน 15 รายสาขาที่ CEA ใหการสงเสริมและผลักดันใหเกิด

การพัฒนา รวมถึง การสรางปจจัยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรยากาศที่เหมาะสมของนิเวศอุตสาหกรรม

สรางสรรคตอการพัฒนาธุรกิจ ใหเกิดเปนกลไกในการยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ โดย

การดําเนินโครงการ Grand Master ถือไดวาเปนงานท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักของ CEA ซึ่งมุงยกระดับศักยภาพ 

ทักษะมาตรฐานฝมือ และสงเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมสรางสรรค  

 

ทั้งนี้ โครงการ Grand Master ไดเนนความสําคัญของการสรางความตระหนักรู และเขาใจในศักยภาพของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมสรางสรรค สาขาอาชีพงานฝมือและหัตถกรรม กลุมผาทอเทคนิคมัดหมี่ และกลุมเครื่อง

ถมประเภทเครื่องใช ใหครอบคลุมความเชี่ยวชาญ 3 ระดับ ไดแก ระดับตน ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชั้นครู หรือ 

Grand Master เพื่อสรางความโดดเดนและมูลคาเพิ่มแกบุคลากรในกลุมงานสรางสรรค ใหเปนที่เชื่อถือ และ

ยอมรับในระดับสากล พรอมกันนี้ ไดมุงสราง และพัฒนาแนวทางการเรียนรู ผานเครื่องมือและกระบวนการในการ

ถายทอดทักษะและองคความรูตามมาตรฐานแนวทางการพัฒนาทักษะฝมืออยางเปนระบบ และมีขั้นตอนที่

เหมาะสม ในรูปแบบ e-Learning เพ่ือสรางความตระหนักรูในความสําคัญและคุณคาของอุตสาหกรรมสรางสรรค 

เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยนื” 
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“ผลสําเร็จของโครงการฯ ที่ CEA และ CCI คาดหวัง คือ การสรางแนวทาง และมาตรฐานเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

องคความรูและสมรรถนะฝมือของบุคลากรในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ผานกระบวนการเรียนรู ฝกปฏิบัติการ 

และการประเมินทดสอบวัดระดับฝมือสูความเปนเลิศ พรอมสรางการรับรูใหประชาชนและสังคมไดตระหนักถึง

คุณคาของบุคลากรในอุตสาหกรรมสรางสรรค กลุมงานฝมือและหัตถกรรม อยางเปนรูปธรรม ซึ่งในโครงการฯ นี้ 

เราไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเครือขายท่ีเกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง สถาน

ประกอบการ สมาคม สมาพันธ สถาบันการศึกษา และกลุมผูเชี่ยวชาญ ท่ีรวมแบงปนประสบการณ เสนอแนะ

ความเห็น รวมทั้งถายทอดความเชี่ยวชาญชํานาญการในทักษะสาขาอาชีพเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู และ

กระบวนการประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝมืออยางมีประสิทธภิาพสูงสุด” 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีพร วงศปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ กลาววา “CCI ในฐานะสถาบันการศกึษาชั้นนํา ที่เปรียบเสมือนหนวยผลิต ผลิตบุคลากร ที่มี

คุณภาพรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ทําหนาที่เสริมสรางความมั่นคงใหรากฐานอุตสาหกรรม

สรางสรรคมีความเขมแข็ง ทั้งการบมเพาะและพัฒนาทักษะ เสริมประสบการณใหบุคลากรในอุตสาหกรรม

สรางสรรค ใหมีประสิทธิภาพ เปนฟนเฟองสําคัญที่สรางใหเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฃองประเทศ

ไดอยางยั่งยืน ขณะเดียวกัน CCI ก็มุงสราง และพัฒนา เครื่องมือหรือชองทางในการเผยแพรองคความรู เพื่อ

สรางโอกาสใหบุคลากรที่มีความตั้งใจ ไดรวมกิจกรรม ฝกฝนทักษะ เพิ่มประสบการณและยกระดับฝมือ เพื่อ

สรางศักยภาพความเปนมืออาชีพในงานฝมือและหัตถกรรม นอกจากนี้ ยังใชศักยภาพที่มีในการเชื่อมโยง
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โอกาสใหบุคลากรในอุตสาหกรรมสรางสรรคไดรวมแสดงศักยภาพการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับโลกผานการบูรณาการองคความรูอยางสมบูรณ ตลอดจนการรวมเวิรคชอปกับผูเชี่ยวชาญระดับชั้นครู” 

  

 
 “โดยในโครงการ Grand Master ทาง CCI ไดลงพื้นที่เพื่อศึกษา รวบรวมขอมูล และสังเกตสถานการณปจจุบัน

ของกลุมอุตสาหกรรมงานฝมือและหัตถกรรม และไดทําการคัดเลือก 2 สาขาอาชีพท่ีสําคัญตอทองถิ่นมาเปนแกน

หลักในการยกระดับฝมือผูประกอบการ ไดแก 1. สาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิมไดตามการออกแบบและระดับความวิจิตรของทักษะฝมือ และ 2. สาขาอาชีพผาทอเทคนิคมัดหมี่ 

โดยทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกวา 20 ทานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พรอมทําความเขาใจ

ภาพรวมของความตองการ ขอจํากัด และแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสรางมาตรฐานอัตลักษณดาน

งานฝมือและหัตถกรรม ผสมผสานความแตกตางของเทคโนโลยีและความสรางสรรค ยกระดับคุณภาพ พัฒนา

ผลิตภัณฑและการบริการใหมีความเปนมืออาชีพ ไดมาตรฐานระดับสากล เปนท่ีเชื่อถือและเปนท่ียอมรับระดับโลก 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคดิจิทัลอยางตรงจุด” 
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สําหรับผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป และนักศึกษา ท่ีตองการพัฒนาทักษะมาตรฐาน

อาชีพในกลุมอาชีพงานผลิตผาทอเทคนิคมัดหมี่ และอาชีพผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช สามารถสมัครเขารวม

กิจกรรมของโครงการ Grand Master ได เพียงสงประวัติ รายละเอียดผลงาน หรือ Portfolio ของทานให

คณะทํางานฯ พิจารณาคัดเลือกเขารวมกิจกรรมการเรียนรู อบรม และทดสอบวัดระดับมาตรฐานอาชีพ ผาน

รูปแบบการเรียนรูทั้งออนไลน และการทดสอบระดับมาตรฐานฝมือจริง โดยไมเสียคาใชจายได ตั้งแตวันนี้ ถึง วันที่ 

30 มิถุนายน 2564 นี้ ทาง https://forms.gle/CG44m92oMEup5mKA8 

 

ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกเขารวมกิจกรรม และผานการทดสอบวัดระดับมาตรฐานตามขอกําหนดของโครงการฯ จะ

ไดรับประกาศนียบัตร รวมทั้ง ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในแตละสาขาอาชีพ จะไดรับเงินรางวัล รวมมูลคากวา 

200,000 บาท นอกจากนี้ ผูประกอบการท่ีมีแบรนดสินคาและผลิตภัณฑพรอมจําหนาย ยังไดรับสิทธิเขารวม

นําเสนอสินคาและจัดแสดงผลงานเผยแพรในนิทรรศการ ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม 2564 อีกดวย 

     

สอบถามรายละเอียดและขอมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความคืบหนาของโครงการฯ ไดทางเว็บไซตของ CEA ที่ 

www.cea.or.th คลิกหัวขอขาวประชาสัมพันธ หรือเว็บไซตของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัย 

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

อีเมล cci@g.swu.ac.th 

  
  


