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ดร.วาชิต รัตนเพียร พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในยุคโควิด-19 

CEA และ CCI เผยผลสำเร็จโครงการ Grand Master เพื่อพัฒนาชางฝมือไทยสูความเปนเลิศ  

พรอมเชิญชมนิทรรศการออนไลนและอดุหนุนสินคาจากชางฝมือ ตั้งแตวนันี้ – 9 ตุลาคมนี้ 
 

 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรือ CEA จับมือพันธมิตร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เผยผลสำเร็จจากการดำเนินงานของ โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานสินคาและบริการ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูผลิตงานฝมือและงานหัตถกรรมสูความเปนเลิศ (Grand Master) อยางเปนทางการ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานองคความรู ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะฝมือของบุคลากรสรางสรรคในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช และผาทอ

เทคนิคมัดหมี่สูความเปนเลิศอยางมีมาตรฐาน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความสนใจในคุณคาของงานฝมือแกกลุมผูสนใจทั่วไป นักเรียน 

นักศึกษา และผูประกอบการในอุตสาหกรรมสรางสรรค ผานกระบวนการถายทอดความรู เทคนิค ตลอดจนประสบการณดวย

เนื้อหาภาคทฤษฎี การฝกทักษะในภาคปฏิบัติ และการทดสอบวัดระดับความรู พรอมเชิญชวนผูสนใจเขาชมนิทรรศการแสดงผล

งานที่ไดรับรางวัล ในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ไดทางเว็บไซต https://www.grandmasterexhibit.com/ และเปด

จองผลงานออกแบบของผูเขารวมโครงการฯ ในรูปแบบ NFT ไดที่ https://opensea.io/GrandMasterExhibit จนถึงวันที่ 9 

ตุลาคม 2564 

 นายอินทพันธุ บัวเขียว รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค กลาววา “โครงการ Grand Master 

เปนหนึ่งในโครงการที่ทาง CEA ใหการสนับสนุน เพื่อตอยอดผลงานของชางฝมือไทยใหมี อัตลักษณ โดยผสานองคความรู การใช

เทคโนโลยีและความคดิสรางสรรค เพื่อพัฒนาผลงานใหโดดเดน ทันสมยั สามารถแขงขันในตลาดโลก และสรางมูลคาเพิ่มไดอยาง

ยั ่งยืน ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการฯนี ้ มีนักสรางสรรคในสาขาอาชีพผาทอเทคนิคมัดหมี่ และเครื่องถมประเภทเครื่องใช ผูมี

ประสบการณและทักษะความชำนาญ ทั้งในระดับชั้นตน ชั้นเชี่ยวชาญ และชั้นครู รวมกิจกรรมทดสอบ วัดระดับ ประเมินผล

ทักษะมาตรฐานอาชีพ จำนวนรวม 60 ทาน รวมถึงมีบุคลากรภาคการศึกษา ไดแก คณาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ

ทั่วไปในอุตสาหกรรมสรางสรรค เกิดการรับรู และตระหนักถึงคุณคาความสำคัญของการพัฒนาทักษะความรู และมาตรฐานงาน

ฝมืออาชีพผาทอเทคนิคมัดหมี่ และเครื่องถมประเภทเครื่องใช มากกวา 80,000 คน 

 สำหรับผูผานเกณฑการทดสอบไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝมือ และผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในแตละ

สาขาอาชีพ ไดรับเงินรางวัล รวมมูลคา 200,000 บาท รวมถึงไดรับเลือกใหรวมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในรูปแบบ Online 

Virtual Exhibition พรอมมีการจำหนายชิ้นงานในรูปแบบออนไลนผานทาง https://opensea.io/GrandMasterExhibit อีก

ดวย” 

  

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

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ฉบับประจําวันท ี5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 หน้า    มูลค่าข่าว  180,000.- 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจีพร วงศปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

กลาววา “ในฐานะที่ CCI เปนสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ เราจึงรวมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูแบบ E-Learning ที่มีเนื้อหา

แบบบูรณาการเชิงวิชาการ ครอบคลุมองคความรูดานตางๆ บนพื้นฐานของกรอบ สมรรถนะทางวิชาชีพ ซึ่งถายทอดจากองค

ความรูของชางฝมือชาวไทยในสาขาอาชีพเคร่ืองถมประเภทเครื่องใช และสาขาอาชีพผาทอเทคนิคมัดหมี่อยางเหมาะสม รวมถึงมี

การดัดแปลงหลักสูตรใหมีความทันสมัย เพื่อประยุกตใชองคความรูในการพัฒนาผลงานของตัวเอง โดยแบงตามระดับชั้นความ

เชี่ยวชาญ จำนวน 12 หลักสูตร 

 อีกทั้งผูที่เขารวมโครงการฯ ที่ผานเนื้อหาภาคทฤษฎี การฝกทักษะในภาคปฏิบัติ และการทดสอบวัดระดับความรู ยัง

ไดรับโอกาสในเวทีแขงขันผลงาน พรอมเรียนรูกระบวนการขายผลงานในรูปแบบออนไลนเพื่อตอยอดสูตลาดสากล นอกจากนี้ทาน

ที่ผานเกณฑทั้งหมดยังสามารถเทียบโอนเครดิตเขาสูระบบเครดิตแบงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระบบ module 

system เพื่อศึกษาตอในระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีสนใจ เชน งานผา งานออกแบบ งานเครื่องประดับ และงานสรางสรรคแฟชั่น

ไดอีกดวย” 

 โดยนิทรรศการ Grand Master Exhibition แบงหองจัดแสดงผลงานออกเปน 4 หองหลัก จำนวน 2 ชั้น ไดแก หอง

โถงแสดงภาพรวมของโครงการ ที่บอกเลาเสนทางการทำงาน ทั้งการวางแผนโครงการของคณะทำงาน การพัฒนาหลักสูตร E-

Learning และตัวอยางการเรียนรูของผูเขารวมโครงการ หองแสดงผลงานศิลปนสรางสรรคระดับชั้นครู ในรูปแบบเปน Hall of 

Fame จำนวน 7 ทาน หองแสดงผลงานของศิลปนสรางสรรคระดับชั้นเชี่ยวชาญสาขาเครื่องถมเครื่องใช จำนวน 8 ผลงาน และ

หองแสดงผลงานของศิลปนสรางสรรคระดบัชั้นเชี่ยวชาญสาขาเทคนิคผาทอมัดหมี่ จำนวนทั้งหมด 9 ผลงาน ซึ่งผลงานบางสวนมี

การจำหนายผานตลาดออนไลนอีกดวย  

 สำหรับชางฝมือ นักสรางสรรคศิลปะ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผูประกอบการ ที่สนใจโครงการฯ 

และตองการตอยอดผลงานสูความเปนเลิศ สามารถลงทะเบียนเพื่อเรียนรูในหลักสูตรการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบ E-Learning 

ไดโดยไมมีคาใชจาย ผานทางเว็บไซต CEA Online Academy และผูที่สนใจสามารถเขาชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ไดรับรางวัล

จากแต ละสาขาอาชีพในโครงการ Grand Master ได ในร ูปแบบ Online Virtual Exhibition 

ท า ง  https://www.grandmasterexhibit.com/ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ซ ื ้ อ ผ ล ง า น ข อ ง ผ ู  เ ข  า ร  ว ม โ ค ร ง ก า ร ไ ด

ทาง https://opensea.io/GrandMasterExhibit ตั้งแตวันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564  

 คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดทาง เว็บไซตของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI 

ที่ https://cci.swu.ac.th โทร. 092-851-5445, 082-429-8229 หรืออีเมล cci@g.swu.ac.th 

      

 

 


