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โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเปน็เลิศ (Grand Master) 

อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ และ อาชีพผู้ผลิตเคร่ืองถมประเภทเครื่องใช้ 
 

เฟ้นหายอดฝีมือไทยเพ่ือยกระดับคุณค่าและความเป็นเลิศสู่ระดับ Grand Master 

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท  
ด่วน สมัครฟรี!!! วนันี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI เปิดตัว โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) อย่างเป็นทางการ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม 
ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ และสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ รวมถึงส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจแก่ช่างฝีมือไทย พร้อมเป็นเสมือนสื่อกลางที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการอบรม ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ และการประเมิน
วัดระดับมาตรฐานฝีมือ โดยเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
บ่มเพาะความรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและต่อยอดอาชีพในรูปแบบ e-Learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 

  
โดยวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ Grand Master คือการมุ่งยกระดับศักยภาพ ทักษะ มาตรฐานฝีมือ และ

สนับสนุนให้บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 2 สาขา ได้แก่ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหม่ี และ อาชีพผู้ผลิต 
เครื่องถมประเภทเครื่องใช้ ได้รับการยกย่องในฐานะผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานงานฝีมือ ครอบคลุมระดับความเชี่ยวชาญ  
3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชั้นครู หรือ Grand Master ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความโดดเด่นและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมในทักษะฝีมือ และผลงานให้เป็นที่เชื่อมั่น และยอมรับในระดับสากล พร้อมกันนี้ โครงการฯ ได้มุ่งสร้าง และ
พัฒนาแนวทางการเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือและกระบวนการในการถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ตามมาตรฐานแนวทางการ
พัฒนาทักษะฝีมืออย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่เหมาะสม ในรูปแบบ e-Learning เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความส าคัญ
และคุณค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน  
 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา ที่ต้องการพัฒนาทักษะมาตรฐานอาชีพ 
ในกลุ่มอาชีพงานผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ และอาชีพผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของ
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โครงการ Grand Master ได้ เพียงกรอกใบสมัครและแนบประวัติและรายละเอียดผลงานของท่านให้คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ อบรม และทดสอบวัดระดับมาตรฐานอาชีพ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ทั้งออนไลน์ และ 
การทดสอบระดับมาตรฐานฝีมือจริง ณ สถานปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบวัดระดับมาตรฐานตามข้อก าหนดของโครงการฯ  

จะได้รับประกาศนียบัตร รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขาอาชีพ จะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 
บาท นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่มีแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย ยังได้รับสิทธิเข้าร่วมน าเสนอสินค้าและ 
จัดแสดงผลงานเผยแพร่ในนิทรรศการ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 อีกด้วย 
 
รายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมโครงการ Grand Master 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
1) ระดับชั้นครู (Grand Master) ได้แก่ ครูช่าง / ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ หรือเครื่องถมประเภท

เครื่องใช้ 
2) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจสาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ หรือเครื่องถม

ประเภทเครื่องใช้ 
3) ระดับต้น ได้แก่ ช่างฝีมือ หรือผู้สนใจทั่วไป รวมถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
2. หลักเกณฑ์การมอบรางวัล (เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ส าหรับผู้เข้าสมัครระดับเชี่ยวชาญเท่านั้น) 

ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่โครงการฯ จัดท าครบทุกหลักสูตร และ 
ร่วมการทดสอบประเมินผลมาตรฐานฝีมือ โดยผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ได้คะแนนประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะท างานฯ ของโครงการฯ ก าหนด) ในระดับความเชี่ยวชาญ  จะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการฯ 
และได้ รับสิทธิ์ คัดเลือกร่ วมออกบูธในนิทรรศการแสดงผลงาน โดยรางวัลส าหรับผู้ผ่ านเกณฑ์การคัดเลือก 
ในแต่ละสาขา เฉพาะระดับความเชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหม่ี อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 

รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท จ านวน 2 รางวัล 

รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท จ านวน 2 รางวัล 
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ 
ได้ที;่ 

1. เว็บไซต์ของ CEA : www.cea.or.th  
2. เว็บไซต์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
https://cci.swu.ac.th หรือ FB : https://www.facebook.com/CCISWU  
โทร. 092-851-5445, 082-429-8229  
email : cci@g.swu.ac.th  
ลงทะเบียน : คลิก https://forms.gle/CG44m92oMEup5mKA8 

 
สแกนเพื่อลงทะเบียน 

 

https://forms.gle/CG44m92oMEup5mKA8

