
 โครงการอาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ท าได้ 
ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ:  รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 

 

 

 

 

 

 

  
ความส าคัญของโครงการ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และ
โอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย รัฐบาลจึงต้องส่งเสริมและพัฒนาโดย
ผลักดันนโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ  พัฒนาและขยายศักยภาพบทบาท
สตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่
ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ มีสันติสุข และอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย 
ส าหรับการด าเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจึงท างานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ที่ว่า “สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ” และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรี การเฝ้า
ระวังดูแลปัญหา และช่วยเหลือเยียวยาสตรี เมื่อสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีการ
พัฒนาตน มีความรู้ เพื่อน ามาใช้ประกอบอาชีพได้แล้ว รายได้ในครัวเรือนก็ย่อม
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มรายไดข้องจังหวัด และเศรษฐกิจของประเทศตามล าดบั  

ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ  ได้เล็งเห็นว่า
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไปแนะน าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง
ให้แก่สตรีกลุ่มนี้ นอกเหนือจากวิชาชีพที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาค
กลางจัดฝึกอบรมไว้เดิม 7 แผนก คือ เสริมสวยสตรี ตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและ
การบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัดผมชาย นวดแผนไทย และศิลปะประดิษฐ์ โดย
สาขาวิชา ฯ จะจัดท าโครงการ “อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ท าได้” ขึ้น โดยการ
บรรยายอาชีพต่าง ๆ ที่ผู้หญิงสามารถท าได้ในวิชาชีพการพิมพ์ ร่วมกับการจัด
สาธิตและฝึกอบรมอาชีพการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทของขวัญ ของช าร่วย และของ
ที่ระลึก นอกจากนี้สาขาวิชา ฯ ยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่จะมาให้ค าแนะน า
ต่อยอดเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่กองทุน ฯ ได้
จัดสรรไว้ ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้จะช่วยให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้มีทางเลือกในอาชีพ
ใหม่ ๆ และมีโอกาสที่จะได้รับเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว  
 

  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการพิมพ์ใหแ้ก่ผู้หญิงในศูนยส์งเคราะห์และฝกึอาชีพ
สตรภีาคกลาง จังหวัดนนทบุร ี



 

 

 

 

 

 

2. เพื่อฝึกทักษะอาชีพทางการพิมพ์ให้แก่ผู้หญิงในศูนยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพ
สตรภีาคกลาง จังหวัดนนทบุร ี
3. เพื่อเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอา ชีพภายใต้
นโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ของรัฐบาลให้แก่ผู้หญิงในศูนย์สงเคราะห์
และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

  
กลุ่มเป้าหมาย  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขอเปลีย่นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้
จากผู้หญิงในความดูแลของศูนยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี และเครอืข่าย ประมาณ 120 คน กับครูฝึกอาชีพและ
บุคลากรของศูนย์ฯ ประมาณ 30 คน รวมเป็นจ านวนประมาณ 150 คน เป็น
ผู้หญิงในชุมชนที่เป็นเครือข่ายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอ าเภอปาก
เกร็ด จ านวนประมาณ 150 คน จาก 5 ต าบลในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี  ทั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ได้มีการปิดสถานท่ี
ราชการหลายแห่งในกรุงเทพฯ  ท าให้ทางศูนย์ ฯ ต้องใช้ห้องประชุมและพื้นท่ี
ท างานรองรับผู้บริหารและเจา้หนา้ที่จากส่วนกลางที่จะย้ายมาท างานท่ีศูนย์ ฯ 
เป็นการชั่วคราว 

  
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 

1. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการพิมพ์ดิจิทัลที่ใช้ใน
การพิมพ์เสื้อยืดตัวรีดร้อนเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพการพิมพ์
ของขวัญ ของช าร่วย และของที่ระลึกแบบตามสั่ง 
2. ได้รับความรู้ด้านการออกแบบเสื้อยืดและความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 
3. ได้รับเสื้อยืดตัวรีดร้อนที่ผู้เข้ารับบริการฯ ได้มีโอกาสพิมพ์ด้วยตนเองเพื่อใช้
เป็นตัวอย่างงาน 

  
การเชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจัย 

เช่ือมโยงกับความรู้ในชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ชุดวิชา 
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ และชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ 
 
 

 

  ก าหนดการ/ตารางการฝึกอบรม/lสถานที่จัดโครงการ/วิทยากร 

28-29 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ หอ้งประชุมของโรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

 



ก าหนดการโครงการบริการวชิาการแกส่ังคม“โครงการอาชีพการพิมพ์ ผู้หญงิก็ท าได้” 

เวลา 
วันที่ 

8.30-8.45 น. 9.00 - 11.00 น. 11.00 -11.30 น. 11.30 
12.30น. 

12.30-16.00 น. 

จันทร์ 28    
เม.ย.57 

8.30-8.45 น.
ลงทะเบียน8.45-
9.00 น.   
พิธีเปิด 
 
อาหารว่าง 
คาบเช้า 
10.15-10.30น.  
คาบบ่าย 
15.15-15.30น 

การบรรยายเร่ือง  
“อาชีพการพิมพ์ของขวัญตามสั่ง” 
(+สาธิตการใช้โปรแกรมออกแบบ I do design)  

วิทยากรบรรยาย:  
นายธช ธัมมพิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) 
นายชุติศรว ์ศุทธิ์อนนต ์(พนักงานด้านการตลาด) 
บริษัท IDO4IDEA (บริษัทจ าหน่ายเครื่องพิมพ์-วัสดุ 
อุปกรณ์ ส าหรับงานพิมพ์ของขวัญตามสั่ง) 
วิทยากร มสธ: ศุภณี ทิพยมาศ ณัฐนนท ์แววบุญ กรรณิการ์ 
ธรียา พวงทอง วันเพ็ญ ท างานตามขา้งล่าง + วิทยากร
บริษัท: ชุติศรว์ ธัชกฤช น้ าค้าง จิณภัค ธช  เตรียม
เครื่องพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ 

การฝึกพิมพ์ของขวัญตามสัง่ 
รศ. ศุภณ ีอธิบายการฝึกพิมพ ์ชมการสาธิต การ
เวียนเข้าท ากิจกรรมตามฐาน    (station, S) 
ตามเวลาต่าง ๆ  6 รอบ และแนะน าวิทยากร
ประจ าฐานและประจ ากลุ่ม 
วิทยากรประจ าฐาน S0-S6 (บริษัท+สาขาวิชา) 
S0: เตรียมความพร้อมการเข้าฐาน 
     - เลือก/แจกถุงผ้า  
     - ก ากับการสลับกลุ่มเข้าตามฐาน  
     - เก็บถุงผ้าที่พิมพ์แล้วใส่สมุดโน๊ต 
    1. นางทิพยมาศ  ใจแสวง 

 พัก 
กลาง 
 วัน 

การฝึกพิมพ์ของขวัญตามสัง่(ต่อ) 
วิทยากรประจ าฐาน S0-S6  
(บริษัท+ สาขาวิชา) 
S1: ฝึกพิมพ์ถงุผ้า (3 เครื่อง) 
      1. รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 
      2. นายณัฐนนท์ จันทรศักดิ ์ 
      3. นายชุติศรว ์ศุทธิ์อนนต์   
S2: สาธิตการพิมพ์เคสโทรศัพท์มือถือ 

    1. อ. กรรณิการ์ ยิ้มนาค  
    2. นายธัชกฤช จีระภคภณ   

S3: สาธิตการพิมพ์แกว้ จาน หมวก 
      1. อ.ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข ์ 
      2. นางสาวน้ าค้าง เจ๊ะเต๊ะ   

การฝึกพิมพ์ของขวัญตามสัง่(ต่อ) 
วิทยากรประจ าฐาน S0-S6  
(บริษัท+สาขาวิชา) 
 S4: สาธิตการพิมพ์ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ  
      1. นางธรียา อินทมานนท์  
      2. นางสาวจิณภัค บัวสีทอง   
S5: สาธิตการพิมพ์เข็มกลัด พวงกุญแจ  

1. น.ส.พวงทอง สถิตพงศ์สถาพร 
2. นายธช ธัมมพิพัฒน์  

S6: สาธิตการพิมพ์เสื้อรีดร้อน hot sticky        
       1. น.ส. วันเพ็ญ บุญนุกูล 
       2. นายธช ธัมมพพิัฒน์  

9.00 - 11.30 น. วิทยากร มสธ  แจกปา้ยกลุ่มตามส ีให้ผู้เข้าอบรมทุกคนตามล าดับเลข-ชื่อ ในใบลงทะเบียน  ประสานกับหัวหน้ากลุ่มต าบล  
หัวหน้ากลุ่มตามต าบล กลุ่ม 1 ป้ายสีแดง ต.ปากเกร็ด นางสุรี บวัหลาด -นายณัฐนนท์  กลุ่ม 2-ปา้ยสีเหลือง ต.บ้านใหม่ นางอัญชลี ทา่นัทธ ี-อ. กรรณิการ ์  กลุ่ม 3-ปา้ยสีเขยีว ต.คลองเกลือ+ต.บางตลาด นางจันทนา 
ประวาลปัทมก์ุล – อ. ดร.แววบุญ   กลุ่ม 4-ป้ายสีส้ม ต.บางพูด นางวิไลวรรณ คลังเงิน-นางธรียา กลุ่ม 5-ป้ายสฟี้า:ต.บางตลาด นางณภินทิพย ์โชติพรทิพย ์–น.ส.พวงทอง  กลุ่ม 6-ป้ายชมพู : ต.ปากเกร็ด+บางพูด+รรวัดกลางเกร็ด 
นางนิตดาวัลย ์คงสมบูรณ์-ทิพยมาศ 
เจ้าหน้าทีป่ฏบิัติงานใน
โครงการ :  
1. นางสมนึก สงวนตระกูล 
2. น.ส. จิตตินันท์ สวดมาลัย  
 

ตาราง 
การเวียน 
เข้าพิมพ ์

ที่ฐาน S1-S6 

 

 รอบที ่ เวลา กลุ่ม 1 ปากเกรด็ กลุ่ม 2 บ้านใหม ่ กลุ่ม 3  คลองเกลือ กลุ่ม 4 บางพดู กลุ่ม 5 บางตลาด กลุ่ม 6 ผสม 
1 12.30-13.00 S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า S2: เคสโทรศัพท์ S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง3 S5: เข็มกลัด S6: เสื้อhot sticky 
2 13.00-13.30 S2: เคสโทรศัพท์ S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง S5: เข็มกลัด S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า 
3 13.30-14.00 S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง S5: เข็มกลัด S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า S2: เคสโทรศัพท์ 
4 14.00-14.30 S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง S5: เข็มกลัด S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า S2: เคสโทรศัพท์ S3: แก้ว จาน หมวก 
5 14.30-15.00 S5: เข็มกลัด S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า S2: เคสโทรศัพท์ S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง 

   6 15.30-16.00 S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า S2: เคสโทรศัพท์ S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง S5: เข็มกลัด 
 
 



ก าหนดการโครงการบริการวชิาการแกส่ังคม“โครงการอาชีพการพิมพ์ ผู้หญงิก็ท าได้” (ต่อ) 
เวลา 

วันที่ 
8.30-8.45 น. 9.00 - 11.00 น. 11.00 -12.00 น. 12.00 

13.00
น. 

13.00 -14.00 น. 14.00 -16.00 น. 

อังคาร 
29 เม.ย.57 

ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
อาหารว่าง 
คาบเช้า 
10.15-10.30น.  
คาบบ่าย 
15.15-15.30น 
 
 

  การบรรยาย  
 “สายอาชีพในโรงพิมพ์ส าหรับผู้หญิง” 

วิทยากร: รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว 
ผู้อ านวยการส านกัพิมพ ์มสธ. 

 
  

 

การอภิปราย  
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกบัอาชีพการพิมพ์” 
วิทยากร:  
1. นางสุขศรี เดชฤดี   
ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
2. รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 
3. อ.ดร. แววบญุ แย้มแสงสังข์  
   (ผู้ด าเนินการอภปิราย) 
 
 

 พัก 
กลาง 
 วัน 

การอภปิราย (ต่อ) 
วิทยากรกลุ่ม มสธ 13.00 -14.00 น. 
รศ. สุณี  อ. กรรณิการ ์นางทิพยมาศ 
นางธรียา น.ส.พวงทอง นายณัฐนนท์ 
เตรียมความพร้อมการฝึกเขียนโครงการตาม
กลุ่ม : 
- เก็บแบบเลือกอาชีพการพิมพ์ของขวัญฯ 
- จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมและชีแ้จงการท า
กิจกรรม+เตรียมความพร้อมเพื่อเลือกอาชีพ  
- เตรียมแบบเขยีนโครงการ ฯ ข้อมูลราคา
เครื่อง อุปกรณ์ วัสดุ และอื่น ๆ ประจ ากลุ่ม 
 

14.00 -15.00 น. การฝึกอบรมการเขียนโครงการ
อาชีพการพิมพ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

วิทยากรประสานงานระหว่างกลุ่ม:  
นางสุขศรี รศ. ศุภณี  
นางทิพยมาศ นายณัฐนนท ์
-  ฝึกเขยีนโครงการตามแบบ กส.1 เพื่อขอการ
สนับสนุนจากกองทุน (ดูตัวอย่างจากเอกสารฝึกอบรม) 
- ประเมินผล 
- เก็บแบบประเมินผล ใบสมัคร โครงการ แบบ
ประเมิน ส่งคุณสมนึก 
- แจกถุงผ้า + สมุดโน้ต 
15.00 -16.00 น. วิทยากรกลุ่ม มสธ น. 
รศ. ศุภณี รศ. สุณี  อ.ดร. แววบุญ อ.กรรณิการ ์นาง
ทิพยมาศ นางธรียา น.ส.พวงทอง นายณัฐนนท์ 
- ตรวจแบบเขียนโครงการ บส. 1 
- ตรวจแบบประเมินผล คัดเลือกผู้ที่เขียนข้อเสนอแนะ
ดีกลุ่มละ 1 โครงการเพื่อมอบรางวัล 

    14.00 -15.00 น. วิทยากรกลุม่ 
กลุ่ม 1 รศ. สุณี   นางสุรี บัวหลาด 
กลุ่ม 2 อ. กรรณิการ์  นางอัญชลี ทา่นทัธี       
กลุ่ม 3 อ.ดร. แววบุญ  
         นางจันทนา ประวาลปัทม์กุล 

กลุ่ม 4 นางธรยีา นางวิไลวรรณ คลังเงิน 
กลุ่ม 5 น.ส.พวงทอง  
         นางณภินทิพย์ โชติพรทพิย ์
กลุ่ม 6 น.ส.วันเพ็ญ  
         นางนิตดาวัลย ์คงสมบูรณ์ 



  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

 สาระความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ     

เร่ืองท่ี 1 อาชีพการพิมพ์ส าหรับผู้หญิง 

1. อาชีพการพิมพ์ส าหรับผู้หญิงแบบที่เป็นเจ้าของธุรกจิการพิมพ์ของขวัญตามสั่ง 
    โดย รองศาสตราจารย์ศุภณี เรยีบเลิศหิรัญ 

การพิมพ์งานด่วนที่เป็นการพิมพ์ของขวัญตามสั่ง ในที่นี้หมายความรวมถึงการพิมพ์ของที่ระลึก และของช าร่วยด้วย 
โดยอาศัยหลักการ on demand printing และ personalized printing นั้น เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่สูง อาศัยความรู้ ทักษะที่
ฝึกฝนได้ไม่ยาก เหมาะกับผู้ที่รักการประกอบอาชีพอิสระ และต้องการเป็นผู้ประกอบการเอง ซึ่งท าเป็นอาชีพการพิมพ์สิ่งพิมพ์
ได้หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ขนาดเล็กร่วมกับคอมพิวเตอร์ และพรินเตอร์ส าหรับออกแบบสิ่งพิมพ์
ประเภทต่าง ๆ  ที่มาพร้อมกับโปรแกรมส าเร็จรูป มักเป็นชุดขนาดตั้งโต๊ะ ตัวอย่างงานอาชีพในธุรกิจนี้ เช่น ถุงผ้า เคส
โทรศัพท์มือถือแบบหุ้มขอบ เคสโทรศัพท์มือถือแบบไม่หุ้มขอบ พวงกุญแจ ผ้ากันเปื้อน แก้ว หมวก เข็มกลัด เสื้อตัวรีดอักษร
ก ามะหยี่  และ ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ ซึ่งเป็นงานอาชีพที่จะจัดบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ 
“อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ท าได้” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ วัสดุ และขั้นตอนการท าในแต่ละงาน และเป็น
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงอยู่ในเรื่องที่ 2 ส าหรับในเรื่องที่ 1 นี้ จะกล่าวถึงงานอาชีพการพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ 2 แต่
เป็นลักษณะงานตามสั่งและงานพิมพ์ด่วน  อาทิ การปั๊มทอง การลามิเนต การท าบัตรพลาสติก PVC การพิมพ์เสื้อยืดทั่วไป การ
พิมพ์เสื้อการ์ตูนล้อเลียน การท าตรายาง การพิมพ์แผ่นกระเบื้องเซรามิก การพิมพ์แผ่นรองเม้าส์ การพิมพ์ภาพท าจิ๊กซอว์ การ
ท างานตัดหรืองานดายคัตต่าง ๆ ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์ การพิมพ์ภาพลงแผ่นอะลูมิเนียมเพื่อท าเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก
แบบต่าง ๆ และงานท าเดคูพาจจากงานพิมพ์ลายบนกระดาษทิชชูเพื่อใช้ตกแต่งบนวัสดุต่าง ๆ เพื่อท าเป็นของขวัญ/ของที่ระลึก  

1. การปั๊มทอง 
ท าได้บนวัสดุหลายประเภท มีท้ังแบบท่ีใช้ม้วนฟอยล์และ
แผ่นฟอยล ์

 
 

ผลผลิต (Output) หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
1. เชิงปริมาณ :    จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 150 142 

2. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.0 85.6 

ผลลัพธ ์(Outcome)  หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารบับริการนาความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.0 90.1 

2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการวิชาการ ร้อยละ 86.0 90.5 



2. การลามิเนตที่ใช้ มี 2 ประเภท คือ การลามิเนตฟิล์ม
พลาสติกบนแผ่นพิมพ์โดยอาศัยแรงกด (การเคลือบเย็น) 
และการลามิเนตฟิล์มพลาสติกบนแผ่นพิมพ์ด้วยแรงกด
และความร้อน (การเคลือบร้อน) 

 
3. การท าบัตรพลาสติก PVC เริ่มจากการลามิเนตแผ่น
พิมพ์กระดาษบนแผ่นพลาสติก PVC ด้วยความร้อนและ
แรงกด แล้วน าไปตัดเป็นช้ินบัตรด้วยเครื่องตัดมือโยกหรือ
เครื่องตัดแบ่งอัตโนมัติ 

 
4. การพิมพ์เสื้อยืดทั่วไปมีทั้งแบบพิมพ์บนเสื้อยืดโดยตรง
และพิมพ์วิธีอ้อมโดยพิมพ์บนกระดาษรูปลอกก่อนแล้วจึง
ถ่ายโอนไปพิมพ์บนเสื้อยืดโดยใช้เครื่องรีดร้อน 

 
5. การพิมพ์เสื้อหน้าการ์ตูนล้อเลียนภาพถ่ายต้องใช้
โปรแกรมแปลงไฟล์ภาพถ่ายให้เป็นไฟล์ภาพการ์ตูนก่อน
แล้วจึงพิมพ์ ซึ่งอาจใช้เครื่องพิมพ์บนเสื้อโดยตรงหรือ
เครื่องพิมพ์บนกระดาษรูปลอกก่อนจึงน าไปถ่ายโอนต่อบน
เสื้อโดยใช้เครื่องรีดร้อน  

6. การท าตรายางมีทั้งตรายางทั่วไปและตรายางแบบหมึก
ในตัว 

 

 
7. พิมพ์กระเบื้องเซรามิก นิยมใช้ท ากรอบรูป ของขวัญใน
โอกาสต่าง ๆ และวัสดุตกแต่งผนังบ้านที่มีลวดลายความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

 
 

8. การพิมพ์แผ่นรองเมา้ส์ ท าได้ง่ายและรวดเร็วด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปพร้อมกับชุดเครื่องพิมพ์ 

 

 



9. การพิมพ์ภาพท าจิ๊กซอว์ เป็นการพิมพ์ภาพบนกระดาษ
รูปลอก แล้วน าไปถ่ายโอนบนแผ่นชุดท าจิ๊กซอว์ 

 

 
10. การท างานตัดหรืองานดายคัตต่าง ๆ ด้วยเครื่องตัด
สติกเกอร์ เช่น งานดายคัตสเตนซิล งานสติกเกอร์เพ้นต์
เล็บ งานการ์ดป็อปอัพ งานดายคัตตัวรีดติดเสื้อ งานกล่อง
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น    

11. งานพิมพ์ภาพลงบนแผ่นอะลูมิเนียม ตัวอย่างงานที่
ผลิต เช่น งานตกแต่งกล่องเหล็ก งานท าป้ายช่ือติดหน้าอก 
งานท านาฬิกา งานท าพวงกุญแจ งานท าบัตรพนักงาน 
และงานท าแม่เหล็กติดตู้เย็น  

12. งานท าเดคูพาจเป็นการท าของขวัญ/ของที่ระลึกจาก
งานพิมพ์ลายบนกระดาษทิชชูแล้วน าไปประกบตกแต่งบน
วัสดุต่าง ๆ ด้วยกาว 

 
 

2. สายอาชีพการพิมพ์ส าหรับผู้หญิงในโรงพิมพ์     
    โดย รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงสายอาชีพการพิมพ์ต่าง ๆ ในโรงพิมพ์ซึ่งมีอยู่หลากหลายงานที่ผู้หญิงสามารถท าไดน้ั้น ผู้ที่สนใจจะท าอาชีพใน
โรงพิมพ์ ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสิ่งพิมพ์และกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในโรงพิมพ์ก่อน แล้วจึงค่อย
พิจารณาเรื่องสายอาชีพว่าเกี่ยวข้องกับการท างานลักษณะใด ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง และมีรายได้เท่าใด 

สิ่งพิมพ์มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันในสังคม  ถ้าสังเกตรอบตัวเราล้วนแต่มีสิ่งของ และวัตถุที่ต้องมีการพิมพ์ทั้งสิ้น ไม่
ว่าจะเป็นเอกสารต่าง ๆ ของใช้  ของกิน บรรจุภัณฑ์ ป้ายโฆษณา  เสื้อผ้า  และอื่นๆ อีกมากมาย  แม้อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมี
การพิมพ์บนตัวอุปกรณ์ด้วย  จึงเห็นได้ว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจที่ยังคงอยู่ได้ในภาคอุตสาหกรรม  และยังเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจอื่น 
ๆ อีกด้วย เนื่องจากการพิมพ์เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้สินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  เพิ่มความสวยงามให้เอ กสาร
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ  จึงต้องการบุคลากรที่มีฝีมือเข้าไปท างานด้วย  ซึ่งผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในสายอาชีพการพิมพ์ได้
เช่นกัน  เนื่องจากการพิมพ์มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ในประเภทต่าง ๆ  

2.1 ประเภทของสิ่งพิมพ ์ สิ่งพิมพ์สามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้เกณฑ์การจ าแนกท่ีแตกต่างกัน  ในที่น้ีจะขอ
จ าแนกเป็นประเภทตา่ง ๆ ดังนี้   

- สิ่งพิมพ์ท่ัวไป เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมลูทั่วไป มักพบในส านักงานและในชีวิตประจ าวัน  
- สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ห่อหุ้ม คุ้มครอง ช่วยขนส่งสินค้า และให้ข้อมูลของสินค้าท่ีบรรจุ 
- สิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์  เป็นสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีทั้งที่เป็นรายวัน รายสัปดาห์ 
- สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่า จึงต้องการลักษณะกันปลอมแปลงสูง    



2.2 กระบวนการพิมพ์ในธุรกิจโรงพิมพ์ มีหลายขั้นตอน เริ่มจากการเตรียมข้อมูลหรือต้นฉบับ และจัดท าให้เป็นแม่พิมพ์ส าหรับ
กระบวนการพิมพ์ท่ีก าหนด แล้วพิมพ์หมึกลงบนวัสดุใช้พิมพ์ จากนั้นท าการแปรรูปหลังพิมพ์ เกิดเป็นงานพิมพ์ส าเร็จรูป น าไปเผยแพร่
ต่อไปได้  ล าดับขั้นตอนในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

2.1 ขั้นเตรียมก่อนงานก่อนพิมพ์ คือ ขั้นการวางแผนและเตรียมต้นฉบับเพื่อผลิตเป็นสิ่งพิมพ์  
2.2 ขั้นงานก่อนพิมพ์ คือ ขั้นการออกแบบและก าหนดรูปแบบสิ่งพิมพ์จนถึงการท าแม่พิมพ์ 

 2.3 ขั้นงานพิมพ์  คือ ข้ันการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เพื่อถ่ายทอดหมึกพิมพ์จากแม่พิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์ 

 2.4 ขั้นงานหลังพิมพ์ คือ ขั้นการท าให้เป็นสิ่งพิมพ์ส าเร็จรูป เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า ได้แก่งานต่อไปนี้ การตัดกระดาษ การพับ  
การเก็บเล่ม การตกแต่งสิ่งพิมพ์  การท าเล่ม  และการนับ บรรจุ     

2.3  สายงานในอาชีพการพิมพ์ในโรงพิมพ์ 
 ลักษณะงานในอาชีพการพิมพ์ในโรงพิมพ์มีหลายหน้าที ่ เพื่อปฏิบัตงิานในข้ันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์  ผู้หญิง
สามารถท างานในสายอาชีพการพมิพ์ได้ทุกข้ันตอน โดยต้องมีคณุสมบัติ  ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ  และอัตราเงินเดือน ในที่น้ีขอ
ยกตัวอย่าง ตามตารางข้างล่างนี ้

ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่ท า คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน 
พนักงานท่ัวไป - ช่วยรับงาน-ตรวจสอบความพร้อมของงาน

ก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ หรืองานหลังพิมพ์ 
- ช่วยปฏิบัติงานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ หรืองาน
หลังพิมพ์  

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6,000 –13,000 

ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร ์ - จัดหน้าชุดวิชาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- เขียนภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 

- ปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้โปรแกรมจดัหน้าสิ่งพิมพ์ 
- มีประสบการณ์จัดหน้าสิ่งพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1 ป ี

15,000-30,000 

ช่างศิลป ์ - ออกแบบและจัดท าอารต์เวิร์ก สิง่พิมพ์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- สแกนภาพ แก้ไข ตกแต่งภาพ  
 วาดภาพประกอบ 
- ตรวจสอบคณุภาพงานออกแบบ 

- ปวช. หรือปวส. ทางศิลปะ 
นิเทศศิลป์ หรือที่เกีย่วข้อง 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ป ี

12,000 – 25,000 

ข่างออกแบบงานพิมพ์ - ออกแบบและจัดท าอารต์เวิร์ก สิง่พิมพ์พิเศษ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- สแกน/แก้ไข/ตกแต่งภาพ  
 วาดภาพประกอบ 
- ตรวจสอบคณุภาพงานออกแบบ 

- ปริญญาตรี ทางศิลปะ นเิทศ
ศิลป์ หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ป ี

15,000-30,000 

ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่ท า คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน 
ช่างกล้อง - ถ่ายฟิล์มด้วยกล้องงานพิมพ์ 

-  ตกแต่งและตรวจสอบคณุภาพฟิล์ม 
- บ ารุงรักษากล้องงานพิมพ์ 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8,000 – 18,000 



- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ
งานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ป ี

ช่างวางรูปแบบฟิล์ม - วางรูปแบบฟิล์มบนแผ่นต้นแบบ อัดแม่พิมพ์ 
- ตกแต่งฟิล์มให้มีความสมบูรณ ์
- ตรวจสอบคณุภาพการวางรูปแบบฟิล์ม 
 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ
งานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 
3 ป ี

8,000 – 18,000 
(ประสบการณ์ 1 ปี) 
8,000 – 25,000 
(ประสบการณ์ 3 ปี) 

ช่างวางรูปแบบใน
ระบบคอมพิวเตอร ์
ทูเพลท 

- ตรวจสอบคณุภาพไฟล์งานก่อนการวางปแบบ 
- วางรูปแบบสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทู
เพลท 
- ท าดิจิตอลปรู๊ฟส าหรับงานแยกส ี

- ปวช. หรือปวส. ทางการพิมพ์ 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการวางรูปแบบ
ฟิล์มไม่น้อยกว่า 3 ป ี

12,000 – 25,000 

ช่างท าแม่พิมพ ์ - ท าแม่พิมพ์จากแผ่นต้นแบบอัดแม่พิมพ์ด้วย
เครื่องอัดแม่พิมพ ์
-  ตรวจสอบคณุภาพแม่พิมพ ์
- บ ารุงรักษาเครื่องอัดแม่พมิพ์ 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านท าแม่พมิพ์ไม่
น้อยกว่า 1 ปี   

8,000 – 18,000 
 

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ - ช่วยรับงาน-ตรวจสอบความพร้อมของงานและ
เครื่องพิมพ์ 
-ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ให้ได้ตามมาตรฐาน 
- ช่วยบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ ์

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ไม่
น้อยกวา่ 1 ปี   

8,000 – 18,000 
 

ช่างพิมพ์ - รับงาน-ตรวจสอบความพร้อมของงานและ
เครื่องพิมพ์ 
-ปฏิบัติงานพิมพ์ ตรวจสอบคณุภาพและปรมิาณ
งานให้ได้ตามมาตรฐาน 
- บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 3 ปี   

12,000 – 25,000 

ช่างตัดกระดาษ   - ตัดกระดาษและตรวจสอบคณุภาพการตัดใหไ้ด้
ขนาดตามใบสั่งตัด 
- บ ารุงรักษาเครื่องตดักระดาษ 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการตัด
กระดาษไม่น้อยกว่า 1 ปี   

8,000 – 18,000 

ช่างพับ   - พับแผ่นพิมพ์ตามใบก ากับงานโดยใช้เครื่องพับ 
-  ตรวจสอบคณุภาพงานพับ 
- บ ารุงรักษาเครื่องพับ 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานพับไม่
น้อยกว่า 1 ปี   
 

8,000 – 18,000 

ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่ท า คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน 
ช่างท าเล่ม  - เก็บ/เย็บ/พับมือ ตามใบก ากับสิง่พิมพ์   -  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8,000 – 18,000 



- ท าเล่มสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้เครื่อง
ท าเล่ม 
- บ ารุงรักษาเครื่องท าเล่ม 

- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานท าเล่มไม่
น้อยกว่า 1 ปี  

ช่างไสสันทากาว   - ท าเล่มด้วยการไสสันทากาวโดยใช้เครื่องไสสัน
ทากาว   
- ตรวจสอบคณุภาพการท าเล่มด้วยไสสันทากาว 
- บ ารุงรักษาเครื่องไสสันทากาว 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานท าเล่ม  
ไสสันทากาวไม่น้อยกว่า 1 ปี   

8,000 – 18,000 

ช่างปั๊มทอง - ปั๊มทองบนงานพิมพ์โดยใช้เครื่องปั๊มทอง 
- ตรวจสอบคณุภาพการปั๊มทอง 
- บ ารุงรักษาเครื่องปั๊มทอง 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานปั๊มทองไม่
น้อยกว่า 1 ปี   

8,000 – 18,000 

พนักงานผลิตเอกสาร - ท าส าเนาเอกสารโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
- ตรวจสอบคณุภาพการถ่ายเอกสาร 
-  ท าเล่มเอกสาร 
- บ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 

-  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานส าเนา
เอกสารไม่น้อยกว่า 1 ปี   

8,000 – 18,000 

พนักงานประเมินราคา - ก าหนดรายละเอียดสิ่งพิมพ์ ประมาณการ
วัสดุที่ใช้  

- ประมาณราคาและประเมินราคา 
 

- ปริญญาตรี ทางการพิมพ์หรือ
ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1 ป ี

15,000-30,000 

พนักงานวางแผนและ
ประสานงานการผลิต 

- ก าหนดรายละเอียดสิ่งพิมพ์ ประมาณการ
วัสดุที่ใช้  

-  จัดท าตารางการผลิต  และก าหนดเสร็จ
ของงานพิมพ์ 

- ประสานงานการผลิตภายในและภายนอก
โรงพิมพ์ 

- ปริญญาตรี ทางการพิมพ์หรือ
ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1 ป ี

15,000-30,000 

พนักงานควบคุมคุณภาพ - ตรวจสอบและควบคุมคณุภาพการพิมพ์ 

- ประสานงานการผลิตภายในและภายนอก
โรงพิมพ์ 
 

- ปริญญาตรี ทางการพิมพ์หรือ
ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1 ป ี

15,000-30,000 

 

 

 

 



เร่ืองท่ี 2 อาชีพการพิมพ์ของขวญัตามสั่ง โดย รองศาสตราจารย์ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 

การพิมพ์ของขวัญ ของที่ระลึก และของช าร่วยตามสั่งในรูปแบบการพิมพ์งานด่วน เป็นธุรกิจที่ผู้หญิงสามารถท าได้ไม่ยาก 
เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงหรือก าลังมากเหมือนการท างานกับเครื่องพิมพ์ในโรงพิมพ์ นอกจากนี้ยังลงทุนไม่สูงมากนัก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ที่เข้ามาเสริมได้ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ  ธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ผู้ประกอบการต้อง
หมั่นแสวงหาความรู้ด้านการพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกฝนให้เกิดทักษะความช านาญ นอกจากนี้ยังต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดมา
ประกอบการท าธุรกิจด้วย จึงเป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้หญิงที่รักการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งในเรื่องที่ 2 นี้จะกล่าวถึงอาชีพการพิมพ์
ของขวัญ ของที่ระลึก และของช าร่วยตามสั่ง 10 อาชีพ ซึ่งจะจัดบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ “อาชีพ
การพิมพ์ ผู้หญิงก็ท าได้” สินค้าสิ่งพิมพ์ที่ผลิตได้เหล่านี้ลูกค้าหรือผู้ซื้อนิยมใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือของช าร่วยในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ อาทิ รับปริญญา เลี้ยงรุ่น งานวันเกิด งานวันแต่งงาน งานอีเวนต์ต่าง ๆ ท่ีส าคัญเป็นสินค้าที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นช้ินเดียวที่ท าข้ึน
เป็นพิเศษส าหรับผู้รับเฉพาะคน ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือก ตัดสินใจพิมพ์บนช้ินงานแต่ละชิ้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด จึงเป็นของขวัญ ของที่ระลึก และของช าร่วยทีม่ีคุณค่าทางจิตใจ  ซึ่งลูกค้ายอมจ่ายใน
ราคาที่สูง เพื่อให้ผู้รับเกิดความประทับใจ 

แต่ละอาชีพมีขั้นตอนหลักในการผลิตของขวัญ/ของที่ระลึก/ของช าร่วยในรูปแบบธุรกิจการพิมพ์งานด่วนคล้าย ๆ กันเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงดังภาพ และผู้ประกอบการควรมีความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการภาพ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ไม่
ยากจากผู้ขายเครื่องและวัสดุที่มักขายสินค้าที่เป็นแพกเกจและรวมการจัดฝึกอบรมให้ด้วย ส าหรับเครื่องพิมพ์นั้นมีหลายแบบและ
หลายรุ่นให้เลือกใช้ขึ้นกับวัสดุที่ต้องการพิมพ์และราคากับสมรรถนะของแต่ละเครื่อง ในบางอาชีพต้องใช้อุปกรณ์ อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น 
เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องปั๊มหน้านูนให้ตุ๊กตา เป็นต้น 

 



ส าหรับในเรื่องที่ 2 นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างอาชีพการพิมพ์ของขวัญและของที่ระลึกตามสั่งในรูปแบบการพิมพ์งานด่วน ได้แก่ การ
พิมพ์ถุงผ้า/ผ้ากันเปื้อน เคสโทรศัพท์มือถือ หมวก แก้ว หรือจานเซรามิก พวงกุญแจหรือเครื่องประดับ เสื้อติดสติกเกอร์ตัวรีดร้อนหรือ
เสื้อติดตัวรีด hot sticky เข็มกลัด และ ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ  

อาชีพการพิมพ์ถุงผ้า มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้ 

1. วัดขนาดของพื้นที่บนถุงผ้าที่ต้องการพิมพ์ และเลือกลักษณะของภาพว่าควรเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งตามลักษณะของถุง
ผ้า 

2. ออกแบบภาพและจัดท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปที่บริษัทขายพร้อมเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรม Photoshop ให้ได้
ตามขนาดที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) 

3. พิมพ์ภาพที่ตอ้งการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซเฟอร์ 
4. ตัดแผ่นพิมพภ์าพตามขนาดที่ต้องการ ระมดัระวังไม่ให้มือแตะโดนภาพ 
5. จัดวางและดึงถุงผ้าให้เรยีบ สอดแผ่นรองเข้าไปข้างในถุงผ้าแล้วน าไปกดรีดให้เรียบด้วยเครื่องรีดร้อนก่อน จึงดึงออกมา เพื่อ

น าไปประกบกับแผ่นพิมพภ์าพ 
6. น าแผ่นพิมพ์ภาพท่ีตดัตามขนาดตอ้งการไว้แล้วไปปิดบนดา้นนอกถุงผ้า โดยคว่ าด้านที่เป็นภาพให้ประกบบนผิวถุงผ้า ติดยึด

ให้แน่นและเรียบด้วยเทปทนความร้อน 
7. น าถุงผ้าที่ปิดด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วไปใส่วางบนเครื่องรีดร้อนเพื่อเตรียมพมิพ์ถุงผ้าดึงแผ่นพมิพ์และถุงผ้าให้เรียบและแนบสนิท

กันกดแท่นกดพิมพ์ลงมาทับให้แนน่ 

8. กดปุ่มให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิประมาณ 180 C และตั้งเวลาไว้ที่ประมาณ 120วินาทีเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนหมึก
จากภาพบนแผ่นพิมพ์ให้ระเหิดไปติดบนถุงผ้าโดยอาศัยความร้อนและแรงกด 

9. ดึงถุงผา้ที่พิมพ์ด้านหนึ่งเรยีบร้อยแล้วออกมา ลอกแผ่นพิมพ์ออก ภาพพิมพ์บนถุงผ้าจะแห้งร็ว 
10. เริ่มท าการพิมพ์ภาพอีกด้านหนึ่งของถุงผ้า ตามกระบวนการพิมพ์แบบเดียวกันตั้งแต่ข้อ 4) ถึง 7) 

 ส าหรับการพิมพ์ของขวัญฯอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นผืนผ้าแบบวางเป็นแผ่นราบได้เช่นเดียวกับถุงผ้ า อาทิ เสื้อ ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน เน็คไท ผ้าเช็ดหน้า ก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยวิธีการแบบเดียวกับถุงผ้า 

อาชีพการพิมพ์เคสโทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้

1. ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษ ทรานซเฟอร์ 
3. ตัดแผ่นพิมพ์เป็นช้ินสี่เหลี่ยมตามขนาดที่สามารถปิดหุ้มด้านหลังและขอบของเคสโทรศัพท์มือถือได้โดยคว่ าด้านท่ีเป็นภาพ

ให้ประกบบนด้านหลังและหุ้มถึงขอบเคสโดยรอบ แล้วติดยึดแผ่นพิมพ์กับเคสให้แน่นด้วยเทปทนความร้อน  
4. เตรียมเครื่องพิมพ์ heat press โดยการปรับตั้งอุณหภูมิให้ร้อนที่ประมาณ 180 องศา และตั้งเวลาตามที่ก าหนด เพื่อให้

โมลด์ที่วางอยู่ในเครื่องร้อน 
5. ใส่เคสโทรศัพท์มือถือที่หุ้มแผ่นพิมพ์แล้วเข้าไปครอบโมลด์ กดให้เรียบแนบกับโมลด ์
6. น าเคสโทรศัพท์มือถือที่ปิดทับด้วยแผ่นพิมพ์แล้วไปวางในเครื่องพิมพ์ heat press แล้วดึงกรอบแผ่นยางลงมาครอบปิดทับ 

เปิดระบบลมดูดอากาศออกเพื่อสร้างสภาพสุญญากาศ รอจนแผ่นยางครอบแนบสนิทกับเคส แล้วจึงกดปุ่ม start เพื่อให้หมึกพิมพ์บน
ภาพร้อนขึ้นจนระเหิดเป็นไอ แล้วถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปติดบนเคส 

7. เมื่อเวลาที่ตั้งไว้ลดลงจนถึง 0 จึงเปิดเครื่อง น าเคสออกมา แกะแผ่นพิมพ์ออก จะได้เคสโทรศัพท์มือถือที่พิมพ์ภาพด้านหลัง
รวมขอบเรียบร้อย พร้อมน าไปครอบตัวโทรศัพท์มือถือตามต้องการ 



อาชีพการพิมพ์หมวก มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้

1. ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษ ทรานซเฟอร์หรือ

ใช้แผ่นพิมพ์แบบ hot sticky 
3. ตัดแผ่นพิมพภ์าพตามขนาดและรปูแบบท่ีต้องการ 
4. จัดวางหมวกส่วนท่ีต้องการพมิพ์บนโมลด์กดให้เรียบแนบกับโมลด ์
5. น าแผ่นพิมพ์ที่ตัดแล้วไปวางปิดทับบนส่วนของหมวกที่ต้องการพิมพ์ ถ้าเป็นกระดาษรูปลอก ให้คว่ าด้านที่เป็นภาพให้

ประกบบนผิวหมวก ติดยึดให้แน่นด้วยเทปทนความร้อน ถ้าเป็นแผ่นพิมพ์แบบ hot sticky ให้วางด้านลายพิมพ์ออกด้านนอก 
6. จัดแต่งให้หมวกที่ปิดทับด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วให้วางแนบสนิทบนโมลด์ของเครื่องพิมพ์หมวก ก่อนพิมพ์ ให้วางแผ่นรองกัน

เปื้อนทับบนแผ่นพิมพ์อีกช้ันหนึ่งก่อน กดปุ่มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิประมาณ 180 C กดแท่นกดพิมพ์ลงมากดพิมพ์ และตั้งเวลาตามที่
ก าหนดเช่น 14 วินาที เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปให้ผิวหมวกโดยอาศัยความร้อนและแรงกด เมื่อครบเวลาแล้ว เลื่อน
แท่นกดพิมพ์ออก ดึงแผ่นรองกันเปื้อนออก จะได้หมวกที่พิมพ์ภาพแล้วตามต้องการ 

อาชีพการพิมพ์แก้ว มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้

1. ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหดิสยี้อมบนกระดาษทรานซเฟอร ์
3. ตัดแผ่นพิมพภ์าพตามขนาดที่ต้องการไปปดิหุ้มรอบผิวด้านนอกแก้ว โดยคว่ าด้านทีเ่ป็นภาพให้ประกบบนผิวแก้ว ติดยดึให้

แน่นด้วยเทปทนความร้อน  
4. น าแก้วท่ีหุ้มด้วยแผ่นพมิพ์ภาพแลว้ไปใส่ในโมลด์ของเครื่องพิมพ์แก้ว แล้วยึดให้แน่นและแนบสนิทกัน 
5. กดปุ่ม ให้ความร้อนประมาณ 180-200 องศา และตั้งเวลาตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปใหผ้ิว

แก้วโดยอาศัยความร้อน 

อาชีพการพิมพ์จาน มีขั้นตอนการพิมพ์ดังน้ี 

1) ออกแบบภาพหรือเลือกภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามประเภทและขนาดของจานท่ีเลือกพิมพ์ พร้อมกับ
ออกแบบและพิมพ์ข้อความประกอบภาพที่เลือก 

2) พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่พิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซเฟอร์  ตัด
แผ่นพิมพ์ภาพตามรูปทรงของจานและขนาดที่ต้องการ แล้วน าไปคว่ าให้ด้านที่เป็นภาพประกบลงบนผิวจาน ตึดยิดภาพไม่ให้เคลื่อนด้วย
เทปทนความร้อน 

3) น าจานที่ประกบด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วไปวางใต้ที่กดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์จานที่ปรับตั้งให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 
180 องศา แล้วกดปุ่มท าการพิมพ์ตามเวลาตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปให้ผิวจานโดยอาศัยความร้อนและ
แรงกด 

4) น าจานออกจากเครื่อง ลอกแผ่นพิมพ์ออก จะได้จานที่พิมพ์ภาพแล้วตามต้องการ 

อาชีพการพิมพ์พวงกุญแจ มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้

1. ออกแบบภาพหรือเลือกภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามประเภทและขนาดของพวงกุญแจที่เลือกพิมพ์ 
พร้อมกับออกแบบและพิมพ์ข้อความประกอบภาพที่เลือก 

2. ตัดแผ่นอะลูมเินียมเป็นช้ินเล็ก ๆ ตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการท าพวงกุญแจ 



3. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษ ทรานซเฟอร์ ตัด
แผ่นพิมพ์ภาพตามรูปทรงของพวงกุญแจและตามขนาดที่ต้องการ แล้วน าไปคว่ าให้ด้านที่เป็นภาพประกบลงบนแผ่นอะลูมิเนียมที่ตัด
เป็นช้ินเล็ก ๆ ส าหรับท าพวงกุญแจ 

4. น าแผ่นพิมพ์ท่ีตัดออกมาไปคว่ าด้านท่ีพิมพ์ภาพประกบลงบนแผ่นอะลูมิเนียมที่ตัดแล้ว ติดยึดกันด้วยเทปกันความร้อน 
5. น าแผ่นพิมพ์ที่ประกบกับแผ่นอะลูมิเนียมแล้ว ไปวางใต้ที่กดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ heart transfer ที่ปรับตั้งให้ความร้อนที่

อุณหภูมิประมาณ 180 องศา แล้วกดปุ่มท าการพิมพ์ตามเวลาตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปให้แผ่น
อะลูมิเนียมโดยอาศัยความร้อนและแรงกด 

6. น าแผ่นอะลมูิเนียมออกจากเครื่อง  ลอกแผ่นพิมพ์ออก  
7. จะได้แผ่นอะลูมิเนยีมที่ตดิภาพพิมพ์เรียบร้อย น าตัดขอบเพื่อลบมุมที่คมออก และเจาะรูใสห่่วง จะไดเ้ป็นพวงกุญแจที่พิมพ์

ภาพแล้วตามต้องการ 
นอกจากการพิมพ์และท าพวงกุญแจเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรสัมุมมนดังวิธีการข้างต้นแล้ว อาจท าเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ เช่น รูปหัวใจ 

หรือดัดแปลงเป็นพวงกุญแจตดิกระจก กิ๊บติดผม เครื่องประดับอื่น ๆ 
อาชีพการท าเสื้อติดสติกเกอร์รีดติดเสื้อ หรือ เสื้อติดตัวรีดร้อน hot sticky มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้

1. ออกแบบตัวอักษรหรือภาพท่ีต้องการ ถ้าออกแบบตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ สระและพยัญชนะทุกตัว ควรออกแบบจัด
วางให้ประหยัดพื้นท่ีมากทีสุ่ด เพื่อลดต้นทุน  

2.  สั่งพิมพ์บนแผ่น hot sticky 
3. สั่งตัดแผ่น hot sticky ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร ์
4. ลอกแผ่น hot sticky ออกเฉพาะส่วนตัวอักษรหรือภาพที่ต้องการ 
5.  วาง hot stickyลงในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
6.  ตั้งอุณหภูมิกดรีดแผ่น hot sticky ให้ติดแน่นบนเสื้อ ที่ 180 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20 วินาที 
7)  ค่อยๆ ลอกแผ่นหลัง ช้ินงาน hot sticky ออก  จะได้เสื้อ hot sticky ตามต้องการ 

อาชีพการพิมพ์เข็มกลัด เข็มกลัดที่ใช้เป็นลักษณะเข็มกลัดส าเร็จรูปที่มีขายทั่วไป แล้วน ามาพิมพ์ภาพคน ตราสัญลักษณ์ของ
องค์กร สถาบันการศึกษา ชมรม ภาพอื่น ๆ และภาพอะไรก็ได้ที่ลูกค้าต้องการหรือเตรียมมาให้ท านอกจากท าเข็มกลัดติดเสื้อแล้ว ยัง
สามารถท าเป็นเข็มกลัดแบบแขวนหรือที่เรียกว่า “เน็คไทเข็มกลัด”เข็มกลัดตัวการ์ตูน แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่หนีบกระดาษ กระจกส่อง
หน้า พวงกุญแจ และที่เปิดขวดได้อีกด้วย  

ลักษณะและประเภทชิ้นงานเขม็กลัด  เข็มกลัดธรรมดา มีให้เลือก 5 ขนาด ได้แก ่ขนาด 75 มม.58 มม.44 มม.32 มม.และ 
25 มม. ทั้งที่เป็นรูปวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม 

ขั้นตอนการท าเข็มกลัด มีดังนี้ 

1) ออกแบบภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและพิมพ์ออก หรือน าภาพที่มีอยู่แล้วมาตัดตามรูปแบบและขนาดของเข็มกลัดที่
เลือกใช้  

2) ใส่ตัวเข็มกลัดลงไปในเบ้า วางแผ่นพิมพ์ทับบนตัวเข็มกลัด ปิดทับด้านบนแผ่นพิมพ์นี้ด้วยแผ่นพลาสติก 
3) ใส่แผ่นด้านหลังที่มีเข็มกลัดแล้วจึงน าไปกดหรืออัดเข้าด้วยกันบนตัวเข็มกลัดด้วยเครื่องท าเข็มกลัด 
4) ได้เข็มกลัดทีม่ีภาพพิมพ์ตามต้องการ  

อาชีพการพิมพ์ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิต ิขั้นตอนดังน้ี 

http://www.108ideagifts.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=334865
http://www.108ideagifts.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=331316


1) ออกแบบภาพและจัดท า/ตกแต่งภาพใบหน้าเด็กด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2) พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
3) ลามิเนตด้วยฟิล์มพลาสติก รีดฟิล์มให้ติดแนบสนิทกับแผ่นพิมพ์ โดยไม่ให้มีฟองอากาศ ฟิล์มลามิเนตนี้จะช่วยกันน้ าและเพิม่

ความทนทานให้หน้าตุ๊กตา 
4) น าแผ่นภาพพิมพ์หน้าท่ีได้ไปขึ้นรูปหน้านูนด้วยเครื่องขึ้นรูปแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูน 
5) น ามาลามิเนตด้วยฟิล์มพลาสติก 
6) น าแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูนออกมา ตัดเป็นวงกลมหรือตัดตามกรอบภาพพิมพ์ 
7) น าแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูนที่ตัดแล้วไปสอดในบริเวณหน้าตุ๊กตา  

       การท าตุ๊กตาหน้านูน 3 มิติรูปแบบพิเศษ การจัดท าตุ๊กตาหน้านูน 3 มิติตามรูปแบบและขนาดดังกล่าวข้าวต้น เป็นรูปแบบและ
ขนาดที่นิยมท าเป็นธุรกิจที่ให้บริการทั่วไป และมีราคาค่าบริการที่ไม่สูงจนเกินไป  แต่หากต้องการท ารูปแบบพิเศษท่ีแตกต่างออกไปให้
มีลักษณะเฉพาะหรือมีลูกเล่นมากขึ้น โดยน าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่อไปนี้ การออกแบบตุ๊กตาให้สวมเสื้อผ้าให้เหมาะกับการจ าหน่าย
ในหลากหลายเทศกาล หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์เสื้อยืดให้ตุ๊กตาสวมใส่หรือท าเป็นชุดเสื้อผ้าหลากหลาย  
อาทิ ชุดเครื่องแบบอาชีพต่าง ๆ  ชุดแต่งงาน ชุดประจ าชาติ ชุดไพรเวต เพื่อให้เป็นของเล่นท่ีเด็กสามารถเปลี่ยนชุดให้กับตุ๊กตาได้ตาม
จินตนาการ 

ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจพิมพ์ของขวัญตามสั่ง 

การลงทุนในธุรกิจพิมพ์ของขวัญตามสั่งนั้นประกอบด้วยการซื้อเครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุ คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ โมลด์หรือ
แม่แบบส าหรับพิมพ์วัสดุต่าง ๆ หมึกพิมพ์ระเหิดสีย้อม กระดาษเคลือบผิวพิเศษส าหรับพิมพ์หมึกพิมพ์ระเหิดสีย้อม ถุงมือกันร้อน เทป
ทนความร้อน โดยมีงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นอยู่ระหว่าง20,000 - 60,000 บาท ใช้ทุนหมุนเวียนประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน 
ต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้พิมพ์ประมาณ 20% ของราคาขาย ไม่ร่วมค่าเสื่อมราคาของเครื่อง ค่าไฟฟ้า และค่าด าเนินการสามารถท าได้ทั้งเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม ใช้แรงงานน้อยเพียงหนึ่งคนก็ท าได้ อาจท าในลักษณะมีหน้าร้าน หรือขายผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้ 

ต้นทุนและประเภทเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ การลงทุนซื้อเครื่อง ผู้ขายมักขายเป็นแพกเกจ คือ รวมวัสดุ อุปกรณ์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป และอบรมการใช้งานฟรี ส าหรับพร้อมประกอบการได้เลย  

ในการประกอบธุรกิจการพิมพ์ของขวัญตามสั่งสามารถเปิดขายในลักษณะร้านค้า บูธในห้างสรรพสินค้า บูธในงานอีเวนต์ต่าง ๆ  
รถให้บริการพิมพ์แบบเคลื่อนที่ และขายทางเว็บไซต์  ส่วนการก าหนดราคาขายที่แข่งขันได้ แต่ยังมีก าไร และลูกค้าสามารถจ่ายได้ 
ขึ้นกับสภาพการตลาด  

  

เร่ืองท่ี 3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย สุขศรี เดชฤด ีประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

เทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ รองศาสตราจารย์ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 

1. ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล โดยก าหนดเป็นวาระเร่งด่วน ท่ีเริ่มด าเนินการใน พ.ศ. 2555 

ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่
การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะ
ผู้น า และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นท่ีจะท างานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้
โอกาสสตรีในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 



ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการมี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด าเนินการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2555 โดยเริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ด้วยการเปิดรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุน 
ฯ จากสตรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั่วประเทศ และด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล  จังหวัด และ
เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบล จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลไกในการบริหารกองทุน พิจารณาและ
อนุมัติจ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุน 

2. นโยบายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม ปัญหา

การถูกเลือกปฏิบัติ และที่ส าคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย จึงต้องส่งเสริมและพัฒนาอีกมาก ดังนั้น “กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี” จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยน าศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหนึ่ง ท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการน าม าใช้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้ง เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคม
ไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย ส าหรับการด าเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจะท างาน
ร่วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคนโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้
สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. วิสัยทัศน์ของกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
          “สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ” 

4. วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการลงทุน 

เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี 
2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการ

ช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
สตรี 

3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง 
ๆ การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 

4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและ  พัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร 

5. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ด าเนินการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 นั้น

มีกลไกการขับเคลื่อนกองทุน ฯ ท่ีประกอบด้วยคณะกรรมการคณะต่าง ๆ จ านวน 8 คณะ ดังนี้  

1) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (คกส.) จ านวน 37 คน 
2) คณะกรรมการบริหารกองทุน (คกส.แต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 10 คน) 



3) คณะกรรมการประเมินผล (คกส.แต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 10 คน) 
4) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด “คกส.จ.” ประกอบด้วย ผู้แทน คกส.ต. เลือกกันเองอ าเภอละ 1 คน เป็น

กรรมการ และ คกส.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เป็นกรรมการ 
5) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร “คกส.กทม.” ประกอบด้วย ผู้แทนที่สมาชิกใน กทม. เลือก

กันเอง จ านวน 12 คน เป็นกรรมการ และ คกส. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เป็นกรรมการ 
6) คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้แทนจากภาค

ราชการ ภาคเอกชน และ คกส.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นท่ีจังหวัด ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน จ านวน 15 คน เป็นกรรมการ 
7) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล “คกส.ต.” ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเลือก

กันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งคนเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน (คกส.จ.แต่งตั้ง) 
8) ส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) 

6. เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมี 2 ประเภท คือ เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน 
1) เงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินให้สมาชิกกู้ยืม ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 บาท/

ปี ช าระคืนภายใน 2 ปี 
2) เงินอุดหนุน เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้ พัฒนาภาวะผู้น า  ดูแลคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาของสตรี โดย

ไม่ต้องส่งคืนกองทุน เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาสหรือชุมชนในภาพรวม 

7. ลักษณะโครงการที่จะขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 

ลักษณะโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณขึ้นกับประเภทของเงินทุน 
1) เงินทุนหมุนเวียน เป็นโครงการที่เป็นการกู้ยืม จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนา

อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นส าคัญ ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืนให้เป็นไปตามลักษณะอาชีพ และความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ไม่
ควรเกิน 2 ปี เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

2) เงินอุดหนุน  

(1) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี องค์กรสตรี หรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การ
เฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ตลอดจน
การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ 

(2) เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและการแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ 
การสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี รวมทั้งการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 

(3) โครงการที่ขอรับการสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท 

8. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรแีละการขอรับการสนับสนุนกองทนุพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 
1) ประเภทบุคคลธรรมดา ให้ตัวแทนสมาชิก ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนข้ึนไป ยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดก าหนด 



2) ประเภทองค์กรสตรี ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนหรือผูซ้ึ่งไดร้ับมอบฉันทะจากสมาชิก ยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัดก าหนด  

โดยผู้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
1) เป็นสมาชิกกองทุน (ประเภทบุคคลธรรมดา รวมตัวกัน 5 คนขึ้นไป หรือสมาชิกประเภทองค์กรสตรี  ได้แก่ มูลนิธิ หรือ 

สมาคม) 
2) มีภูมิล าเนา/ถิ่นที่อยู่ /สถานที่ท างาน/ส านักงานใหญ่ ต้ังอยู่ในท้องท่ีที่จะยื่นค าขอไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจ า 
4) ด าเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการท างานหรือฝึกอาชีพ การพัฒนา การช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี หรือ

มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสตรี 
5) ไม่ด าเนินกิจการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ทั้งนี้สมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนได้โครงการละไม่เกิน 2 แสนบาท ทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงิน
อุดหนุน  แต่มีข้อยกเว้นว่าคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ต าบล (กพสม./กพสต.) หรือกลุ่มองค์ กร
ชุมชนจะเสนอขอรับเงินกองทุนในนามคณะกรรมการไม่ได้ แต่สามารถเสนอในนามสมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคลธรรมดารวมตัว
กันต้ังแต่ 5 คนขึ้นไปได้ 

ขั้นตอนการยื่นแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

1) ผู้แทนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา หรือ ผู้มีอ านาจท าการแทนหรือผูไ้ด้รับมอบฉันทะจากสมาชิกประเภทองค์กร ยื่นค าขอ
พร้อมด้วยเอกสาร ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
        2) การยื่นค าขอส าหรับสมาชิกส่วนภูมิภาค ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีังหวัด 
        3) การยื่นค าขอส าหรับสมาชิกในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร 
        4) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบฟอร์มประกอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 13 แบบ 

 
9. แนวทางการเขียนโครงการขอรับการสนับสนนุจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

การเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใช้แบบเสนอโครงการฯ (กส.1) และแบบที่แสดง
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการเสนอโครงการฯ มีทั้งหมด 4 หน้า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี ้ 

1) ส่วนหัวของแบบ ระบุช่ือ แบบเสนอโครงการขอรับ การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด........ บรรทัดถัดไป
ให้ใส่ช่ือโครงการ ในส่วนนี้ควรระบุช่ือโครงการ ให้ชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความ หมายได้ไม่คลุมเครือ เช่น 
ช่ือโครงการ ... แปรรูปผลิตภัณฑ์ จากกล้วย  

2) ส่วนเนื้อหาของแบบ มีรายละเอียดหลัก ๆ 10 ข้อ ดังนี ้ 

ข้อ 1 ส่วนท่ีให้แสดงรายละเอียดประเภทสมาชิก  

ข้อ 2 ส่วนท่ีให้แสดงรายละเอียดประเภทของเงินทุนท่ีขอรับการสนับสนุน  

ข้อ 3 ส่วนท่ีให้แสดงรายละเอียดช่ือผู้แทนสมาชิก/องค์กร ที่เสนอโครงการ  

ข้อ 4 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดช่ือ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ต าแหน่ง ของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งต้องกรอก
ข้อมูลของสมาชิกทุกคนท่ีรวมกลุ่มกันเสนอโครงการ ให้ครบทุกช่อง  



ข้อ 5 ส่วนท่ีให้แสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ  

ข้อ 6 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการ  ให้ระบุเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของงบประมาณรวม และ
รายละเอียดของการใช้จ่ายเงิน  

ข้อ 7 ส่วนท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

ข้อ 8 ส่วนท่ีแสดงรายละเอียดระยะเวลาด าเนินการของโครงการ  

ข้อ 9 ส่วนท่ีแสดงรายละเอียดสถานท่ีด าเนินการโครงการ  

ข้อ 10 ส่วนท่ีแสดงรายละเอียดของประโยชน์ท่ีสมาชิก/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน ได้รับจากการท าโครงการฯ  

เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้ผู้เสนอโครงการลงลายมือช่ือ ต าแหน่ง หมายเลข โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ และ
แนบรายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการเสนอโครงการไปพร้อมกับโครงการ และเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบล (คกสต.) ให้ความเห็นชอบและ คกสต. จะรวบรวม แบบเสนอโครงการดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (คกสจ.) ให้ความเห็นชอบ เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป  

12. ขั้นตอนการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


