
 

 

 

 

     

 ด้วยสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ไดก้ าหนดจดัการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง Universal Design for Packaging ในระหว่างวนัที่ 15-16 กันยายน 2558 ณ 
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาต ิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

 การออกแบบที่เป็นมติรกับทุกคนหรือ Universal Design เป็นแนวคดิและหลกัการที่ส าคัญใน
การสรา้งสังคมใหน้่าอยู่ และเปน็ปรัชญาพ้ืนฐานในการส่งเสริมคุณค่าความเปน็มนษุย์ให้สามารถด ารงชวีติ
ได้อย่างมีศกัดิศ์รี โดยทีม่นุษย์ต้องการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ไมต่้องการเป็นภาระแก่ผู้อืน่ แตด่้วยความ
เป็นจรงิที่มนุษย์มีขอ้จ ากดัทางกายภาพที่แตกต่างกันในแต่ละวัย เพศ หรือความครบองคป์ระกอบของ
ร่างกาย ท าใหม้ีศักยภาพในการด ารงชีวติได้ดแีตกต่างกนัออกไป เพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถพ่ึงพาตนเองได้
มากที่สดุตามศักยภาพที่ม ีจงึจ าเปน็ต้องมีการออกแบบสิ่งต่างๆ ในการด ารงชวีิตใหเ้อื้อต่อสภาวะของแต่ละ
บุคคลได้มากที่สดุ ไม่วา่จะทางด้านกายภาพ ความคล่องแคล่ว ความแขง็แรง หรือการมองเหน็ 

 ในการสัมมนาครัง้นี้ มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั Universal Design for Packaging คือ
การออกแบบรรรจุภัณฑ์ใหม้ีความเปน็มติรต่อทุกคน เชน่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เปดิได้ง่ายด้วยแรง
น้อย ออกแบบให้สามารถเขา้ใจวิธีใช้งานได้งา่ย ป้องกนัอันตรายจากการใช้ผิดวธิี มฉีลากที่อา่นงา่ยแม้ดว้ย
สายตาผู้สูงอาย ุการใช้สีที่สามารถแยกแยะไดง้่ายแม้คนที่ตาบอดสี แนวคดิในการสร้างเรื่องราวแก่
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ตลอดจนความรู้ทางด้าน Universal Design และ Packaging 
อื่นๆ ที่จะได้จากการระดมสมอง ใหเ้กดิแนวคิดการตั้งโจทย์วิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในระดับสงู
ต่อไป 

 การสัมมนานี้ ไดเ้ชิญ Associate Professor Dr. Tomoko Obama ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
Universal Design จาก Faculty of Design, Shizuoka University of Art and Culture มาเปน็
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Universal Design ที่มีความก้าวหนา้ในประเทศญี่ปุน่ รวมทัง้ได้เชญิ
อาจารยส์ุวิมล ตติยพินิจ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากบริษัทสยามทบพันบรรจุภัณฑ์
จ ากัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อาจารย์สอนทางด้าน Universal Design 
Packaging จากมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย มาเป็นวทิยากรให้ความรู้และถา่ยทอดกรณีศึกษาด้านการ
ออกแบบของประเทศไทยดว้ย 

 การสัมมนาตลอด 2 วัน เปน็การบรรยายสลับกบัการท าเวิรก์ช็อประดมสมอง เพ่ือให้ผู้เข้า
สัมมนาไดร้ับความรู้ความเขา้ใจอันน าไปต่อยอดเปน็โจทย์วิจัยได ้โดยผู้เขา้ร่วมการสมัมนาไม่เสีย
ค่าลงทะเบียน  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความสนใจ และโปรดตอบรับการเขา้รว่มสัมมนา โดยส่งใบสมัคร
ภายในวันท่ี 4 กันยายน 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 504 8191 – 3) 

 
 

--------------- ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความสนใจ และโปรดส่งใบสมัครภายในก าหนดเวลา --------------- 

การสมัมนาทางวชิาการระดบันานาชาติ 
Universal Design for Packaging 
15 - 16 กนัยายน 2558    ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 



ก าหนดการสัมมนา  

Universal Design for Packaging 
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 16:00 น. 

ณ ห้อง 305 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

15 กันยายน 2558   

8.30 - 8.50 ลงทะเบียน 

8.50 - 9.00 พิธีเปิดการสัมมนา 

9.00 -10.00  บรรยายพิเศษ Universal Design for Packaging, Idea from Japan  

โดย Associate Professor Dr. Tomoko Obama 

10.00 – 10.15 พักทานกาแฟ 

10.15 – 12.00  บรรยายพิเศษ Packaging Design and UD, Cases study in Thailand  

   โดย อาจารย์สุวิมล ตติยพินิจ บริษัท สยามทบพัน บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

12.00 – 13.00 พักทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.20 Workshop: Research Opportunities in Packaging  

โดย Associate Professor Dr. Tomoko Obama และทีมอาจารย์ 

14.20 – 14.40 พักทานกาแฟ 

14.40 – 16.00 Workshop: Research Opportunities in Universal Design  

โดย Associate Professor Dr. Tomoko Obama และทีมอาจารย์ 

16 กันยายน 2558   

9.00 -10.00 บรรยายพิเศษ Product Story and Packaging, Idea from Japan  

โดย Associate Professor Dr. Tomoko Obama 

10.00 – 10.15 พักทานกาแฟ 

10.15 – 12.00  บรรยายพิเศษ Universal Design; Research Cases Study 

   โดย ผศ.ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

12.00 – 13.00 พักทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.20 Workshop: Research Idea in UD & Packaging --- wrap-up 

โดย Associate Professor Dr. Tomoko Obama และทีมอาจารย์ 

14.20 – 14.40 พักทานกาแฟ 

14.40 – 16.00 Presentation, Discussion & Conclusion 

โดย Associate Professor Dr. Tomoko Obama และทีมอาจารย์ 

 

 
--------------- ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความสนใจ และโปรดส่งใบสมัครภายในก าหนดเวลา --------------- 



ใบสมัคร เข้าร่วมการสัมมนา 

Universal Design for Packaging 
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 16:00 น. 

ณ ห้อง 305 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา (โปรดเขียนให้ชัดเจน) 

ชื่อ-นามสกุล....................................... .................................ต าแหน่ง................................................................... 

หน่วยงาน............................................... ............................................................................................................. 

ที่อยู่ (ท่ีติดต่อได้)......................................................... ......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์................................. 

โทรศัพท์.................................. ............................... มือถือ.............................................................................. . 

โทรสาร................................................................   E-mail……………………………………………………………………….. 

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/สิ่งที่คาดหวัง จากการเข้าสัมมนา .................................................................  

....................................................................................................................................................................... 

อาหารกลางวัน จัดบริการเป็นบุฟเฟ่มาตรฐานศูนย์สัมมนา   

=>หากต้องการอาหารมังสวิรัติหรืออาหารอิสลาม โปรดระบุ 
 อาหารมังสวิรัติ    อาหารอิสลาม   

 
หมายเหตุ : - รับผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 40 ท่าน  
               - การรับเข้าสัมมนา พิจารณาจากล าดับในการยื่นใบสมัคร และการตอบรับ 
       - การสัมมนาไม่เก็บค่าลงทะเบียน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
              - รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม  

โปรดส่งใบสมัครมาที่  
 โทรสาร 02 503 4932  
 อีเมลล์ stoffice@stou.ac.th   

  สมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2558  
 
ประกาศรายช่ือผู้เข้าสัมมนา  

  www.stou.ac.th/Schools/Sst/home/    วันที่ 8 กันยายน 2558 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 504 8191 - 3 



 

 

 

 

 

 

แผนที่เดนิทาง มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี 

แผนผังอาคาร มสธ. 

N 

ทางเข้า มสธ. 

N 

ศูนย์ฝึกอบรม 
เทคโนโลยีการพมิพ์แห่งชาต ิ


