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ความส าคัญของโครงการ 

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เปิดสอนใน 2 วิชาเอก คือ วิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลติ และวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุณัฑ ์
โดยในช่วงปี 2555 เปิดสอนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ครั้งแรก เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ของ
คณาจารย์วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาจึงมีแผนจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยเรียนเชิญ  Associate Professor Dr. Tomoko Obama จาก Shizuoka 
University of Art and Culture* มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  แ ล ะ บ ร ร ย า ย ท า ง วิ ช า ก า ร ใ ห้ แ ก่ ค ณ า จ า ร ย์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
และบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของ
ประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ใน
ระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ และการผลิตเนื้อหาสาระของชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรทั้งสองระดับ 
รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาสู่สากล  

* Shizuoka University of Art and Culture เป็นมหาวิทยาลัยดา้นการออกแบบและ
สถาปัตยกรรมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka มี

ชื่อเสียงทางด้าน Universal Design และการออกแบบผังเมือง มีการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทในสองคณะคือ Faculty of Cultural Policy and 

Management และ Faculty of Design โดยส่วนที่เกีย่วข้องกับ Universal Designนั้น มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น 

  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Universal Design for Packaging 
2. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในด้าน
ความก้าวหน้าด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับทุกคน 
3 เพื่อน าความรู้ที่ไดร้ับมาใช้พัฒนาการเรยีนการสอนด้านการพิมพ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ของแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ระหว่างสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ 

  
กลุ่มเป้าหมาย  

คณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกลุ่มอาจารย์เครือข่ายสถาบันการพิมพแ์ละบรรจุ



 
 
 

 

ภัณฑ ์บุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ ์ผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 40 คน 

  
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 

1. สามารถน าไปใช้งานในสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในงานท่ีท าในปัจจุบัน ช่วย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ตามหลัก Universal 
Design  
2. เกิดเครือข่ายทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์กับ
สถาบันการศึกษาและวิจยัพัฒนาทั้งระดับประเทศและระดับสากล 
3. เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อน ามาพัฒนาเนื้อหาชุดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

  
การเชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจัย 

ยงัไมม่ ี

  ก าหนดการ/ตารางการฝึกอบรม/lสถานที่จัดโครงการ/วิทยากร 

5 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558 ประชาสมัพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการ  
15-17 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
ณ ห้องประชุม 305 อาคารศูนยฝ์กึอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุร ี
15 กันยายน 2558  

9.00 -10.00 บรรยายพิเศษ Universal Design for Packaging, Idea from Japan  
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)  
10.00 – 12.00 บรรยายพิเศษ Packaging Design and UD, Cases study in Thailand  
(Ms. Suvimol Tatiyapinij, Siam Toppan Packaging)  
13.00 – 14.30 Workshop on Packaging Analysis for Development Niche  
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)  
14.30 – 16.00 Workshop on Research Idea Development in Packaging UD  
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)  

16 กันยายน 2558  
9.00 -10.00 บรรยายพิเศษ Product Story and Packaging, Idea from Japan  
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)  
10.00 – 12.00 บรรยายพิเศษ Universal Design Cases Study, Research Idea Samples  
(Dr. Chana Yiangkamolsingh, Thai Chamber of Commerce University)  
13.00 – 14.30 Research Idea in UD & Packaging --- wrap-up, summarize  
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)  
14.30 – 16.00 Presentation, Discussion & Conclusion  
(Associate Professor Dr. Tomoko Obama)  

17 กันยายน 2558  
9.00 – 12.00 Course reviewing and project summary 

  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Output) หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
1. เชิงปริมาณ :    จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 40 40 
2. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 88  
ผลลัพธ ์(Outcome)  หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้ 



 

 สาระความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ     
o เนื้อหาเร่ือง “ความสาคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามหลกั Universal Design” Associate Professor Dr. 
Tomoko Obama เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการออกแบบ Universal Design โดยนาเสนอแนวคิดและ
ปรัชญาของ Universal Design ในประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับสิง่ที่พบเห็นในประเทศไทย และนาเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีไดจ้ากการทาวิจยั ซึ่งได้ให้ตัวอย่างการทาวิจัยด้าน Universal Design ที่ทาอยู่ใน Shizuoka University of 
Art and Culture รวมทั้งแสดงตวัอย่างงานวิจัย ด้าน Universal Design ทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได ้ 
o เนื้อหาเร่ือง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย” อ. สุวิมล ตติยพินิจ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จากัด ได้
ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยได้มีการประยุกต์หลกัการออกแบบ Universal Design เข้าไปในงานออกแบบ
บรรจภุัณฑด์้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ในทุกกลุ่มทุกช่วงอายุ และได้ให้กรณีศึกษาการออกแบบ Universal Design ด้าน
บรรจภุัณฑ์กล่องกระดาษซึ่งได้ออกแบบที่บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้งจากัด ร่วมกับบริษัทแม่ท่ีประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท 
Toppan Printing โดยมีการนาหลักการออกแบบ Universal Design ในประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของบริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้งจากัด จัดทาตัวอยา่งบรรจภุณัฑ์ต้นแบบท่ีใช้หลักการออกแบบ Universal Design 
อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าและนกัออกแบบสามารถใช้เป็นต้นแบบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่ถูกหลัก Universal 
Design ได้  
o เนื้อหาเร่ือง “กรณีศึกษา Universal Design ในงานวิจัย” ผศ.ดร. ชนะ เย่ียงกมลสิงห์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เป็นการนาเสนอความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภณัฑส์ินค้าตามหลัก Universal Design โดยเฉพาะมุ่งเน้นการประยุกต์
แนวคิดให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ให้คานึงถึงหลักการออกแบบท่ีดี และใช้แนวคิดการสรา้งเรื่องราวให้แก่ตัวสินคา้ผ่าน
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ ซึ่งจะต้องมีการสร้างเรื่องราวท่ีน่าสนใจให้แก่ตัวสินค้า และมีการบูรณาการแนวคิดเรื่อง
การออกแบบ Universal Design มาใช้ในการออกแบบบรรจภุัณฑด์ว้ย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสรา้งโอกาสใน
การยกระดับสินค้าให้มีต านานและเรื่องราว สอดคล้องกับหลักการตลาดสมยัใหม ่ 
o เนื้อหาและกจิกรรม workshop on product UD development โดยทีมคณาจารยส์าขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีนาโดย อ.ดร. จีรานุช บุดดีจีน อ.อิทธิเดช มูลมั่งม ีอ. ภมูิ เจือศิริภักด ีรศ. สุณ ีภู่สีม่วง ไดด้าเนินการจัดท ากิจกรรม 
Universal Design เชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

 วันแรก เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ Universal Design ในกลุ่มผลิตภณัฑต์ัวอย่างที่จัดเตรียมไว้ให ้เพื่อ
เปรียบเทยีบข้อดีข้อด้อย และวิเคราะห์ความน่าสนใจ ความพึงพอใจ ความสวยงาม ประโยชน์ที่ได้รบั การตัดสินใจซื้อ โดยท า
เป็นดัชนีช้ีวัดองค์รวม เพื่อประเมนิความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว และน าจุดด้อยไปเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา 
เป็นการระดมสมองกันในกลุ่ม และประเมินเป็นรายบุคคล น าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเสนอหน้าห้อง พร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ  

 วันท่ีสอง เป็นการน าเอาผลิตภัณฑท์ี่ผู้เข้าสมัมนาต้องการจะพัฒนาให้เข้ากับหลักการออกแบบ Universal Design 
มานาเสนอหนา้ช้ัน และจูงใจให้เพือ่นในห้องไปเข้าร่วมกลุม่เพื่อช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน โดยให้เพื่อนที่ไม่มผีลติภณัฑ์
มาด้วย เลือกเข้ากลุม่และช่วยกันระดมสมองในการพัฒนาผลติภณัฑ์ให้เกิดประโยชน์ตามหลัก Universal Design ให้มาก
ที่สุด และนาผลการระดมสมองมาน าเสนอหน้าห้อง  

 การน าเสนอผลการพัฒนาผลิตภณัฑ ์มีการโหวตให้แก่กลุ่มที่แสดงศักยภาพการออกแบบได้ดีทีสุ่ด  
 

1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารบับริการนาความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 88 
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการวิชาการ ร้อยละ 80 88  


