โครงการสัมมนา Essentials Universal Design
ปีงบประมาณ 2558

หัวหน้าโครงการ: ผศ. ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
ความสาคัญของโครงการ
ด้ ว ยสาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ มี โครงการพั ฒ นาและส่ งเสริม
คุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากลในปีงบประมาณ 2558 จานวน 2 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและจัดทาความร่วมมือทางวิชาการกับ
Shizuoka University of Art and Culture ประเทศญี่ ปุ่ น และโครงการจั ด
สั ม มนาทางวิ ชาการระดับ นานาชาติ เรื่ อง Universal Design for Packaging
โดยเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก Shizuoka University of Art and Culture* มา
ดาเนินโครงการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ที่ควรมีการสานต่อ
ให้เกิดผลต่อเนื่องยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการเกิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ในแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
1/2558 ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทในแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรมีแนว
ทางการทาวิทยานิพนธ์ที่กว้างขวาง โดยในด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับทุกคน
นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีอนาคต สอดคล้องกับสภาพสังคมและความจาเป็น
พื้นฐานของประเทศที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนหลักความ
เสมอภาพขั้นพื้นฐานของประชากรในสังคม ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้สอดคล้องกับ
หลั ก สู ตรเนื้ อ หาของสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ ว่ า จะเป็นการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชา
ฯ จึงมีแผนจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเรียนเชิญนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และใน
มสธ. อาจารย์จากสถาบันด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การผลิต มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ด้า นการจั ดการเรี ยนการสอน และแนวความคิ ด เกี่ ยวกั บการ
ออกแบบที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ทุ ก คน น าไปสู่ ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์ พื้ น ฐานที่ มี
ความส าคั ญ และบู ร ณาการสู่ก ารผลิต เนื้ อ หาสาระของชุ ดวิ ชาที่ เ ปิด สอนใน
หลักสูตรทั้งสองระดับ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาวิชาการระดับสาขา
สู่สากล
* Shizuoka University of Art and Culture เป็นมหาวิทยาลัยด้านการออกแบบและ
สถาปัตยกรรมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka มี
ชื่อเสียงทางด้าน Universal Design และการออกแบบผังเมือง มีการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทในสองคณะคือ Faculty of Cultural Policy and
Management และ Faculty of Design โดยส่วนที่เกีย่ วข้องกับ Universal Designนั้น มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง Essentials of Universal Design
2. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในด้าน
ความก้าวหน้าด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับทุกคน
3. เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนด้านการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับ
ทุกคน โดยให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการศึกษาอื่น รวมทั้งบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม และผูส้ นใจทั่วไป จานวน 30 คน
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ
1. สามารถนาไปใช้งานในสามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้ในงานที่ทาในปัจจุบัน ช่วย
ในการพั ฒ นาผลิตภั ณฑ์ใ ห้ เกิ ดประโยชน์ ต ามหลัก Universal Design และมี
ความเหมาะสมในการใช้งานกับคนทุกวัย
2. เกิดเครือข่ายทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กับ
สถาบันการศึกษาและวิจยั พัฒนาทั้งระดับประเทศและระดับสากล
3. เกิ ด การพั ฒ นาและแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการด้ า น Universal
Design เพื่อนามาพัฒนาเนื้อหาชุดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ
ภั ณ ฑ์ แขนงวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่จะเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงวัย
ด้วย
การเชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจัย
ยังไม่มี

กาหนดการ/ตารางการฝึกอบรม/lสถานที่จัดโครงการ/วิทยากร
7 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2558 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
23-24 และ 28 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 305 อาคารศูนย์ฝกึ อบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
23 มีนาคม 2559
8.45 - 9.00
9.00-11.00
11.00 – 12.00
13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
24 มีนาคม 2559
9.00 - 11.00
11.00 – 12.00

พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ
การแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Universal Design
(รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน)
บรรยายพิเศษ Elderly Vision and benefit from Universal Design
(Professor Dr. Mitsuo Ikeda, RMUTT)
บรรยายพิเศษ Universal Design Practice, Idea from Japan
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)
Workshop: Essentials of Universal Design practice.
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)
Workshop: Research Idea Development in Universal Design
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)
บรรยายพิเศษ กรณีศึกษาเกีย่ วกับ Universal Design ในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา เดชวรสินสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ Universal Design adaptation in daily life
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00
28 มีนาคม 2559
9.00 – 12.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Workshop: Research Idea in UD development --- wrap-up
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)
Presentation, Discussion & Conclusion
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)
UD research application and topic creation
Meeting: Course Review and Project Summary
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)
Excursion: SMEs plant visit

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ

เป้าหมาย
30
80

ผลที่ได้
30
88

สาระความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
o เนื้อหาเรื่อง “Visual Universal Design and benefit for Elderly” Professor Dr. Mitsuo Ikeda, RMUTT ได้
ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยกาลังเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุ
เต็มรูปแบบ ทาให้มีความจาเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีอันเกิดจากการมองเห็นที่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งได้จาก
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านทัศนวิสัยให้ผสู้ ูงอายุยังคงมองเห็นได้ดี โดย Professor Dr. Mitsuo Ikeda ได้นาเสนอ
ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการมองเห็นในหลายด้าน ทั้งเรื่องธรรมชาติความถดถอยของขนาดรูรับแสงของตา การปรับตัวของ
ตาเมื่อเข้าสู่ที่มืดอย่างรวดเร็ว การมองเห็นคมชัดตามอายุ ความขุ่นมัวของเลนซ์ตาตามอายุ การผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตา การใช้
แว่นจาลองสายตาคนเป็นต้อกระจกเพื่อการวิจัยสภาพการมองเห็นของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนาไปปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อรักษาประสิทธิภาพการมองเห็นให้แก่ผู้สูงอายุได้ ทาให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
o เนื้ อ หาเรื่ อ ง “Universal Design Practice, Idea from Japan” Associate Professor Dr. Tomoko Obama
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการออกแบบ Universal Design โดยนาเสนอแนวคิดและปรัชญาของ Universal
Design ในประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็นในประเทศไทย และนาเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่ได้จากการทา
วิจัย ซึ่งได้ให้ตัวอย่างการทาวิจัยด้าน Universal Design ที่ทาอยู่ใน Shizuoka University of Art and Culture รวมทั้ง
แสดงตัวอย่างงานวิจัย ด้าน Universal Design ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้
o เนื้อหาเรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับ Universal Design ในประเทศไทย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา เดชวรสินสกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการนาเสนอความรู้ด้านการออกแบบสินค้าตามหลัก Universal Design โดยเฉพาะการพัฒนา
ยานพาหนะสาหรับผู้พิการที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตผู้พิการได้ดี โดยใช้หลักการออกแบบตามหลักยูดี คานึงถึงหลักการ
ออกแบบที่ดีควบคู่กับการใช้งานได้จริง ทนทาน ประหยัด มีการบูรณาการแนวคิดเรื่องการออกแบบ Universal Design มาใช้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมกับผู้พิการ และยังมีความเหมาะสมกับผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ด้วย พร้อมทั้งได้นาเสนอ
ประสบการณ์จากการทางานร่วมกับต่างประเทศในการพัฒนาหลักการยูดี โดยจะต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทยอย่างเหมาะสมด้วย
o เนื้ อ หาและกิ จ กรรม Workshop on Product UD Development โดยที ม คณาจารย์สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นาโดย อ.ดร. จีรานุช บุดดีจีน อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี อ. ภูมิ เจือศิริภักดี รศ. สุณี ภู่สีม่วง ได้ดาเนินการจัดทากิจกรรม
Universal Design เชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
 วันแรก เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ Universal Design ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อ
เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อย และวิเคราะห์ความน่าสนใจ ความพึงพอใจ ความสวยงาม ประโยชน์ที่ได้รับ การตัดสินใจซื้อ โดยทา
เป็นดัชนีชี้วัดองค์รวม เพื่อประเมินความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว และนาจุดด้อยไปเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา
เป็ น การระดมสมองกั น ในกลุ่ม และประเมิน เป็ น รายบุ คคล น าคะแนนเฉลี่ ย ที่ ได้ มาเสนอหน้า ห้ อ ง พร้ อ มแสดงเหตุผล
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ

 วันที่สอง เป็นการนาเอาผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้า สัมมนาต้องการจะพัฒนาให้เ ข้ากั บหลักการออกแบบ Universal
Design มานาเสนอหน้าชั้น และจูงใจให้เพื่อนในห้องไปเข้าร่วมกลุ่มเพื่อช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน โดยให้เพื่อนที่ไม่มี
ผลิตภัณฑ์มาด้วย เลือกเข้ากลุ่มและช่วยกันระดมสมองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ตามหลั ก Universal Design
ให้มากที่สุด และนาผลการระดมสมองมานาเสนอหน้าห้อง
 การนาเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละกลุ่มทางานร่วมกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีค วามโดดเด่ น
ทางด้านการออกแบบตามหลักยูดี พร้อมกับการเตรียมสื่อในการนาเสนอต่อเพื่อนร่วมการสัมมนา โดยให้ตัวแทนกลุ่มออกมา
เล่าแนวคิดและการพัฒนาการออกแบบที่หน้าชั้น มีการโหวตให้แก่กลุ่มที่แสดงศักยภาพการออกแบบได้ดีที่สุด

