
รายงานสรปุผลการบรรยายในโครงการพฒันา
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ระยะที่ 1
หัวขอ “การพฒันาคณุภาพผลติภัณฑ OTOP ดวย
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สํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน



คาํนํา

รายงานสรุปผลการบรรยายในโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สูราน OTOP
Store ระยะท่ี 1 หัวขอ “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
Thinking)” จัดโดยศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) รวมกับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ OTOP มีความรูในการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ และตอยอดเปนนักออกแบบอาชีพในอนาคต

ดังนั้น แผนกงานหองสมุด ฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเปนอยาง
ยิ่งวาการจัดทํารายงานสรุปผลการบรรยายในโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สูราน OTOP Store
ระยะท่ี 1 นี้ จะเปนประโยชนตออาจารย – นักศึกษา และผูท่ีสนใจ เพ่ือพัฒนาในอาชีพนักออกแบบใหดียิ่งข้ึน

แผนกงานหองสมุด
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รายงานสรุปผลการบรรยายในโครงการพฒันาคุณภาพผลติภัณฑ OTOP สูราน
OTOP Store ระยะที่ 1

หัวขอ “การพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคดิเชงิออกแบบ
(Design Thinking)”

1. หลักการและเหตุผล
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ไดดําเนินโครงการกระจายโอกาสสรางแหลงเรียนรูดานการ

ออกแบบสูภู มิภาค (miniTCDC) เพ่ือเปนแหลงขอมูลดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหกับ
ผูประกอบการ นักออกแบบ นิสิตและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีอยูในภูมิภาคตางๆ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของนักศึกษาในเครือขายโครงการ miniTCDC ดวยการอบรม

บรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พรอมลงมือปฏิบัติในสนามจริง ผานผลิตภัณฑ OTOP ของชุมชนตนเอง
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สรางภาพลักษณของสินคา OTOP ใหทันสมัย มีคุณคา

มีคุณภาพผานการพัฒนาดานการออกแบบและผลิตภัณฑจากความสามารถของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
เครือขายโครงการ miniTCDC

2.3 เพ่ือใหชุมชมสถาบันการศึกษาเล็งเห็นถึงสินทรัพยทางวัฒนธรรมดวยการสงเสริมสนับสนุนการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดในดานการออกแบบ

2.4 เพ่ือเปดโอกาสใหผลงานการพัฒนาของนักศึกษาจากภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศใหเปนท่ียอมรับจาก
ตลาดผูบริโภคจากการจัดจําหนายจริง

2.5 เพ่ือสรางความเชื่อมโยงของกระบวนการพัฒนาสินคา OTOP ระหวางผูผลิต นักออกแบบอาชีพ
สถาบันการศึกษา ไดเขามามีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานสินคาในทองถ่ินของตนเอง

3. วิธีดําเนินการ
3.1 พิธเีปดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สําหรับสถาบันการศึกษาในโครงการกระจายโอกาส

สรางแหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (miniTCDC) โดยผูชวยศาสตราจารยธัญภัค  สังฆมานนท
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.2 การบรรยาย หัวขอ “พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
Thinking)”
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4. กลุมเปาหมาย
อาจารย - นักศึกษา ท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 143 คน

 อาจารย ท่ีเขารวมฟงการบรรยาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 5 คน
ดังนี้

 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จํานวน 138 คน ดังนี้

ลาํดับ ชื่อ – สกลุ หนวยงาน
1 อาจารยพิทักษ พรหมสถิตยุ คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
2 อาจารยนันทิยา ณ หนองคาย คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
3 อาจารยสุวัฒนชัย ไชยพันธิ์ คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
4 อาจารยสุรพล ธนะสูตร คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
5 อาจารยสิทธิศักดิ์ รัตนปะภาวรรณ คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม

ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
1 นายภาดร รัตนวรรณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2 นางสาวฑิฆัมพร ธนศักดิ์รุงเรือง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3 นางสาวปยะภัทร ประไพวัชรพันธ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4 นางสาวกรรณิการ จันทรเพ็ญ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5 นางสาวฉวีวรรณ ชาญพรมราช ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6 นางสาวบุษยมาศ บรรทัดเรียน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
7 นางสาวปุญญธนธัญญ เบญจภาคีสกุล ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
8 นางสาวสุจินดา ลอยพิมาย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
9 นางสาวธรรมนูญ แกวปญญา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
10 นายอิทธิพล พรรณาภพ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
11 นายสมโภชน หงษสตน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
12 นางสาวเพชรรัตน ชางไม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
13 นางสาวณิชา สิทธิภัทราศี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
14 นายสันติสุข หวังดี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
15 นางสาวนวรัตน ไกลพรมราช ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
16 นายสุทิสา แกวตะพาน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
17 นางสาวภิรมยรักษ แววกระโทก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
18 นางสาวกัลยาณี มุงเขตกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
19 นางสาวธัญกร แสงอรุณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
20 นางสาวเมวิกา ริคะรมย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
21 นายกานต นพคุณางกุล ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
22 นายปริญญา ดาวเรือง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
23 นางสาวเมธาวี ดอกหอมกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
24 นางสาวณัฐรุจา บุญชื่น ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
25 นายพิฆเณศ ปองกัน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
26 นางสาวสุชญา สิงหทอง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
27 นางสาวกฤติยาภรณ วาแสนอวน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
28 นางสาวมัสญา สากุล ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
29 นายสยมภู ชินจอหอ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
30 นางสาวสุณัฐฎา โมรานอก เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
31 นางสาววรารัตน จันทรเพ็ญ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
32 นายรัตนพล ปอยมะเริง เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
33 นางสาวปพิชญา หวังชนะ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
34 นายนฤเบศร กุนขุนทด เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
35 นางสาวอุทัย พุทธอินทร เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
36 นายศุภกร ดวงแกว เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
37 นายศตวรรษ ปะวะโน เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
38 นายอิทธิพล พันเพ็ชร เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
39 นายณฐนน จามมาตย เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
40 นายอภิศักดิ์ หาญกลา เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
41 นางสาวนภาวรรณ ศรโคกกรวด เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
42 นายธนาธิป กรีธาธร เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
43 นางสาวไอรินทร ธนพิชัยศิลป เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
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ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
44 นายธริษภูมิ จันทรพิทักษ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
45 นายพงษพัฒน มุยกระโทก เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
46 นางสาวไอลดา ขอนพุดซา เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
47 นายยศกร ผิวจันทึก เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
48 นางสาวสุนิสา ใสสระนอย ออกแบบเซรามิก
49 นายรวิสุต มีศรี ออกแบบเซรามิก
50 นายณรงคกร ไลยะรัตนย ออกแบบเซรามิก
51 นางสาวพิชรยา เจริญพร ออกแบบเซรามิก
52 นางสาวอมราพร จิตรโคกกรวด ออกแบบเซรามิก
53 นายบุญฤทธิ์ ตังเจริญกิจ ออกแบบเซรามิก
54 นางสาวชโลธร งามสูงเนิน ออกแบบเซรามิก
55 นางสาวพัสตราภรณ แวนชาวนา ออกแบบเซรามิก
56 นายธวัชชัย ออนจันทึก ออกแบบเซรามิก
57 นายพิเชษฐ คิดรอบ ออกแบบเซรามิก
58 นายอภิชาต จันทรสรอย ออกแบบบรรจุภัณฑ
59 นายอนันต ดาวเรรัมย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
60 นางสาวจุรีรัตน ศรีศักดิ์นอก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
61 นางสาวสิริพร บอยกระโทก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
62 นางสาวอาภัสสร แปนศรี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
63 นางสาวเทวิกา ศรีหิน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
64 นางสาวอัครพัฒน ศรีตัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
65 นายสารินทร บุญหลง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
66 นางสาวกรกรุณา ดาราพิทักษ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
64 นางสาววิชุดา โทนสูงเนิน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
68 นางสาวกานดา บัวกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
69 นางสาวธิดารัตน ฝอยสําโรง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
70 นายภัทรพล ศรีออน ออกแบบนิเทศศิลป
71 นายระดับชาติ สุคนธรัตน ออกแบบนิเทศศิลป
72 นายเตชวัน สวามีชัย ออกแบบนิเทศศิลป
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ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
73 นายศุภรัตน เถ่ือนกลาง ออกแบบนิเทศศิลป
74 นายปยภัทร ประไพรัตนพันธ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
75 นายสุรพงษ ภารสุวรรณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
76 นางสาวอรสุดา ปติยะ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
77 นางสาวกัญญาณี กายสันเทียะ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
78 นางสาวสุพลักษณ อุทัยพัฒนพงษ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
79 นายกฤฐิกร พูนมะลัง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
80 นายเอกราช สิ่งสวรรส ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
81 นายจักรพันธ แยมศิลา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
82 นายจงเจษ หาญหลา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
83 นางสาวปรียานุช พรขุนทด ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
84 นางสาวปวีร แสนฤาชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
85 นางสาววรางคณา บุตรสา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
86 นางสาวธาริณี มนกลาง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
87 นางสาวธัญญรัตน ขันทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
88 นางสาวมัณฑนา รายณสุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
89 นางสาวสุดารักษ ศิริปรุ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
90 นางสาวเรืองรอง แสงสุขราว เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
91 นางสาวพรสงกรานตร พยากลาง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
92 นางสาวกมลชนก สมปานจัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
93 นายจิรภัทร สุขดี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
94 นายบดินทรธร เอกบุรุษกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
95 นางสาววราพรรณ ฉัตรไตรภพ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
96 นางสาวฉัตรทวิกา มิตรขุนทด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
97 นางสาวศิวิไล สอยใหม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
98 นางสาวนวพร มุงดี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
99 นายพีระวุฒิ จันทรเพ็ง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
100 นายวันเฉลิม สาแง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
101 นายสิรวิตญ สินธุวงศานนท เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
102 นายเกียรติศักดิ์ ฝากรัตนนท เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
103 นายเดชฤทธิ์ แกวเสน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
104 นายณัฐพันธ เรียงกระสิทธิ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
105 นายจักรกฤษณ สัตตานุสรณ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
106 นางสาวเจนจิรา เรงพิมาย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
107 นางสาวภัทรกรณ จันทรเกษม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
108 นางสาวสกุณา พลจันทึก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
109 นายสามารถ เริ่มปลูก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
110 นางสาวพรรณปพร อยูสืบเชื้อ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
111 นางสาวจิราพร สับขุนทด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
112 นายโสภณวิชญ อินมณี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
113 นายวิชยา อินทราชาธร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
114 นายธารวิทย ศรีวัฒนชัย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
115 นางสาวจารุวรรณ ดานนอก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
116 นายสัญญา พจนฉิมพลี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
117 นางสาวจิระประภา ศรีทรงงาม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
118 นายอลงกรณ ทองสุข ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
119 นางสาวสุนีลักษณ อุทัยพัฒนพงษ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
120 นางสาวภัสสร ยวนแม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
121 นางสาวจันจิราภรณ รองสุพรรณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
122 นางสาวศิริพร เฉียบแหลม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
123 นายสุวัฒน รัตนวิชัย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
124 นายเรวัต อศงการณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
125 นายธฤทธิ์ กาคําผุย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
126 นางสาวธญานิพัชร วงศศิวรรษ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
127 นายสายันต หลอเรือน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
128 นายธนพล สืบทัศน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
129 นายชัชพล ทันคา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
130 นายวัชธันย บุศรศรัสย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม



7

5. สถานที่ วัน เวลาที่จัดกิจกรรม
หองประชุมมรกตอีสาน อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (12C)

วันท่ี 9 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.30 น. -17.30 น.

6. หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนกงานหองสมุด ฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. งบประมาณ
งบประมาณของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) จํานวน 10,000 บาท

8. สถิติในการวิเคราะหขอมูล
8.1 คารอยละ (Percentage)
8.2 คาเฉลี่ย (Average)
8.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )

ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา ลาํดับ
131 นางสาวศศิธร ปงสูงเนิน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
132 นางสาวอิสริยาภรณ ธนะศรี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
133 นางสาวธัญญรัตน กําเนิดเมือง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
134 นางสาวสุพัตรา ขวานทอง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
135 นางสาวกานดา บัวกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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9. การประเมินผล
โดยใชแบบประเมินผลการบรรยาย มีลกัษณะคําถาม 2 แบบ ไดแก

9.1 คําถามปลายปด (Close End Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มากท่ีสุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยท่ีสุด

9.2 คําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questions)
สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ไดแก การหาคาเฉลี่ย (X̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สําหรับการแปลผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมีเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความวา  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
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9.3 แบบประเมินการบรรยาย

แบบประเมนิการบรรยาย
เรือ่ง การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ OTOP ดวยกระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking)

วนัที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
---------------------------------------------------------------------------------------

1. ขอมลูทัว่ไป
1.1 สถานะ  นักศึกษา สาขาวิชา___________________________ ช้ันปท่ี _______________

 อาจารย   สาขาวิชา_________________________________________________
 อ่ืน ๆ ___________________________________________________________

1.2 กอนเขาฟงการบรรยายทานมีความรูและเขาใจเรื่องความคิดสรางสรรคอยางไร
 มีความรูเปนอยางดี  พอมีความรูบาง  ไมมีความรูเลย

2. โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชองแสดงระดบัความคดิเหน็ของทาน
1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = พอใช
4 = มาก 5 = มากท่ีสุด

ลาํดบั คาํถาม / Questions 5 4 3 2 1
ดานเนือ้หา

1. ความนาสนใจของหัวขอและเน้ือหาการบรรยาย
2. ความรูและความเขาใจเพ่ิมเติมเรือ่ง Design Thinking
3. การนําความรูเรื่อง Design Thinking ไปใชในการเรียนการสอนหรือการทํางานจริง

ดานความรูความสามารถของผูบรรยาย
4. ความสามารถในการนําเสนอและการสื่อสารของผูบรรยาย
5. ความรูของผูบรรยายในหัวขอท่ีนําเสนอ

ดานการจดักจิกรรม
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย
7. ความพรอมของสถานท่ีและอุปกรณ
8. คุณภาพของอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาํแนะนาํ / ขอตชิมเกีย่วกบัการบรรยาย
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ขอขอบพระคณุสาํหรบัการตอบแบบประเมนิ
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ภาพที่ 1 แบบประเมนิการบรรยาย
9.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการบรรยาย หัวขอ “พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” อาจารย 5 คน นักศึกษา 135 คน จากผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 62
คน โดยมีผลการประเมินดังนี้

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.สถานะ

- นักศึกษา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 100

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตามรายการ
จากตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นการบรรยาย หัวขอ “พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”

หวัขอการประเมนิ

ผลการประเมิน

คาเฉลี่ย Std. Deviation
คาเฉลีย่
(รอยละ) แปลผล

ดานเนื้อหา 4.51 0.59 90.21 มากทีส่ดุ
ความนาสนใจของหัวขอและเนื้อหาการบรรยาย 4.52 0.54 90.32 มากท่ีสุด
ความรูและความเขาใจเพ่ิมเติมเรื่อง Design Thinking 4.48 0.65 89.68 มาก
การนําความรูเรื่องความคิดสรางสรรคไปใชในการเรียนการ
สอนหรือการทํางานจริง

4.53 0.59 90.65 มากท่ีสุด

ดานความรูความสามารถของผูบรรยาย 4.54 0.61 90.81 มากทีส่ดุ
ความสามารถในการนําเสนอและการสื่อสารของผูบรรยาย 4.52 0.59 90.32 มากท่ีสุด
ความรูของผูบรรยายในหัวขอท่ีนําเสนอ 4.56 0.62 91.29 มากท่ีสุด
ดานการจดักจิกรรม 4.24 0.61 84.84 มาก
ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย 4.06 0.70 81.29 มาก
ความพรอมของสถานท่ีและอุปกรณ 4.35 0.66 87.10 มาก
คุณภาพของอาหารวางและเครื่องดื่ม 4.31 0.46 86.13 มาก

ภาพรวม 4.42 0.53 88.40 มาก

x
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จากตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นการบรรยาย หัวขอ “พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”โดยภาพรวมเฉลี่ยเทากับ 4.42 เม่ือคิดเปนรอยละ เทากับ
88.40 อยูในระดับ “มาก”

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูความสามารถของผูบรรยาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ
4.54 คิดเปนรอยละ เทากับ 90.81 อยูในระดับ “มากท่ีสุด” รองลงมา คือดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.51 คิดเปนรอยละเทากับ 90.21 อยูในระดับ “มากท่ีสุด” และดานการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
คิดเปนรอยละ 88.84 อยูในระดับ “มาก”

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย แยกตามหัวขอประเมิน

หวัขอการประเมนิ คาเฉลีย่
ความพอใจดานเนื้อหา 4.51
ดานความรูความสามารถของผูบรรยาย 4.54
ดานการจัดกิจกรรม 4.24

ภาพรวม 4.42
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แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ย แยกตามหัวขอการประเมิน

คาเฉลี่ย แยกตามหัวขอการประเมิน พบวา ดานความรูความสามารถของผูบรรยาย มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุดคือ 4.54 คิด รองลงมา คือ ความพอใจดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ย คือ 4.51 และดานการจัดกิจกรรม
มีคาเฉลี่ย คือ 4.24

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม / ขอเสนอแนะ
• อยากใหมีกิจกรรม Workshop เขามีสวนรวมในการคิดและออกแบบดวย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ

นักศึกษา
• การบรรยายมีเนื้อหาสาระดี มีประโยชนมาก ๆ
• ควรมีการอบรมเรื่องการออกแบบ แบบนี้บอย ๆ
• ถามีคนแบบอาจารยอยูทุกๆ ชุมชน คงจะดี บานเมืองคงจะพัฒนา สังคมเมืองก็ไมตองเพ่ิมข้ึน ถา

สังคมเมืองเพ่ิมข้ึนแลว ธรรมชาติ วัฒนธรรมท่ีเกาแกและดีงาม คงเลือนหายไป
• อาจารยบรรยายดีมาก
• นาจะมีตัวอยางผลิตภัณฑมาใหชมดวย



13

ภาพกจิกรรม
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ตารางการบรรยายและสถานที ่

วันที่ สถานที ่    จังหวัด 

พฤ. 20 มิถนุายน 2556 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

นครปฐม 

 

ศ. 21 มิถนุายน 2556 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบรุ ี

เพชรบรุ ี

 

อ. 25 มิถุนายน 2556 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  ชลบุร ี

พฤ. 27 มิถนุายน 2556 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

ศ. 28 มิถนุายน 2556 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

เชียงราย 

 

จ. 1 กรกฎาคม 2556 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

(อาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารว่มฟังบรรยายด้วย) 

กําแพงเพชร 

 

พ. 3 กรกฎาคม 2556 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาสารคาม 

 

พฤ. 4 กรกฎาคม 2556 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

อ. 9 กรกฎาคม 2556 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา 

 

ศ. 12 กรกฎาคม 2556 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ             

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

 

จ. 15 กรกฎาคม 2556 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

สงขลา 

 

พ. 17 กรกฎาคม 2556 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช 

นครศรธีรรมราช 

 

ศ. 19 กรกฎาคม 2556 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเกต็ 

ภูเกต็ 

 

หมายเหต:ุ กาํหนดการน้ีเปน็ฉบบัร่างซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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หวัข้อ งานบรรยายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking)  

โดยศนูย์บริการทางการศึกษาในเมือง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Learning 

Square - KLS) 

 

รายละเอียด การบรรยายกระบวนการการออกแบบเชิงปฏิบตักิาร เพือให้ผู้ เรียนสามารถนําไปใช้ในการ

ค้นหาตนเองและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์แห่งตนและท้องถินโดยอาศัย

หลกัการออกแบบโดยมนษุย์เป็นศนูย์กลาง (Human-Centered Design) เพือหาปัจจยัทางด้านสงัคมและ

วฒันธรรม (Social & Cultural Trend HMF), ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (Psychological HMF) และ ปัจจยั

ทางกายภาพ (Physical HMF) รวมถึงกระบวนการวิจยัและวิเคราะห์ข้อมลู (Research Methodology) ที

เหมาะสมในการออกแบบผลติภณัฑ์ 

 
กาํหนดการ “INSIGHT OUTSIDE, design thinking for OTOP” 
09.00 – 9.30  ลงทะเบียน 

09.30 – 10.30 แนะนําวทิยากร และตวัอยา่งผลงานทีประสบความสาํเร็จโดยใช้วิธีการคดิเชิงออกแบบ  

10.30 – 11.30 เอกลกัษณ์และจดุเดน่ของ OTOP  

11.30 – 12.30 หลกัการออกแบบโดยมีมนษุย์เป็นศนูย์กลาง (Human Centered Design - HCD)  

12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 14.30 วิธีใช้หลกัการ HCD สําหรับผลติภณัฑ์ OTOP 

14.30 – 15.30 กระบวนการวิจยัและวิเคราะห์ข้อมลู 

15.30 – 16.30 อบรมเชิงปฏิบตักิาร  

16.30 – 17.30 ร่วมค้นหาและนิยาม 'SELF' และ 'UNIQUENESS' / ถาม-ตอบ 
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อ.พรเทพ ฉัตรภญิญาคุปต์ 

Pornthep Chatpinyakoop. (Lecturer) 

 

ตําแหน่ง อาจารย์ / ผู้ อํานวยการศนูย์บริการทางการศกึษาในเมือง (KMUTT Learning Square)  

หน่วยงาน ศนูย์บริการทางการศกึษาในเมือง (KMUTT Learning Square)  

โทรศพัท์ 0-2470-9920-1 โทรสาร  

E-mail Address :  pornthep.cha@kmutt.ac.th  

ประวติัการศกึษา 

ปีทจีบ 
ระดับ 

การศึกษา 
วุฒกิารศึกษา/ 
ประกาศนียบตัร 

สาขาเอก วิชาเอก ชือสถาบนั ประเทศ 

2531 ปริญญาตรี สถ.บ. ศิลปอตุสาหกรรม -  สถาบนัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ไทย 

สาขาวิชาทีทําวิจยั  

    - การออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงวิจยั โดยอาศยัหลกัการการออกแบบเน้นมนษุย์เป็นศนูย์กลาง  

    - การออกแบบเพือตอบสนองทางด้านการสือสารระหวา่งผลิตภณัฑ์กบัผู้ ใช้งาน (cognitive)  

    - การออกแบบโดยคํานงึถึงความสมัพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ตอ่พฤติกรรมความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตและสงัคม (social & culture)  

ประสบการณ์งานวิจยัร่วมกบัภาคธรุกิจ 

งานวิจยัทีทําเสร็จ 

ชือเรือง 

การพฒันาอปุกรณ์การให้บริการบนเครือง (บ.การบินไทย จํากดั) 

การพฒันาผลิตภณัฑ์เครืองใช้ในบ้าน (บ.โตชิบา ประเทศไทย จํากดั) 

การวิจยัพฒันาหาแนวโน้มผลิตภณัฑ์ใหม่ (สมบรูณ์กรุ๊ป) 

การวิจยัพฒันาหาแนวโน้มผลิตภณัฑ์ใหม่ (บ.มหภณัฑ์ จํากดั) 

การวิจยัพฒันาการจดัการพืนที (บ.ปิโก จํากดั (มหาชน)) 

การวิจยัและออกแบบเพือแก้ปัญหาความเมือยล้าและปัจจยัอืนทีรบกวนการทํางาน (บ.สหฟาร์ม จํากดั) 

การวิจยัและออกแบบตู้ เสือผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์พลาสติก (บ.พิทกัษ์สาคร จํากดั) 

 



ภาคผนวก ข.
คํากลาวรายงาน และคาํกลาวเปดงาน



คํากลาวเปด
พิธเีปด “โครงการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ OTOP สําหรบัสถาบนัการศกึษาในโครงการกระจาย

โอกาส
สรางแหลงเรยีนรูดานการออกแบบสูภมูภิาค (mini TCDC)” มทร.อสีาน

โดย
ผูชวยศาสตราจารยธญัภคั สงัฆมานนท

ผูอาํนวยการสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันองัคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-17.30น.

ณ สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

เรยีน อาจารยพรเทพ ฉตัรภญิญาคปุต ผูอาํนวยการศนูยบริการทางการศกึษาในเมอืง
และผูประสานงานศนูยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC อาจารยและนกัศกึษาทุกทาน

ดิฉัน มีความยินดี และรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ท่ีไดมาเปนประธานในพิธีเปด หัวขอ การ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในการคนหาตนเองและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับอัตลักษณ
แหงตนและทองถิ่นโดยอาศัยหลักการออกแบบโดยมนุษยเปนศูนยกลาง

จากคํากลาวรายงานของรองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดการอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สําหรับสถาบันการศึกษาในโครงการกระจายโอกาส
สรางแหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (miniTCDC) หัวขอการบรรยายพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ OTOP กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเปนการสรางความรู ความ
เขาใจแนวคิด และประสบการณการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเขาถึงความ
ตองการท่ีแทจริง แกปญหาหรือหาแนวทางใหม ๆ สําหรับพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางถูกตองและทํา
ใหเปนการพัฒนาทองถิ่นตอไป ใหมีประสิทธิภาพ



ดิฉันขอขอบคุณทานวิทยากร อาจารยพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต ผูอํานวยการศูนยบริการ
ทางการศึกษาในเมือง ผูประสานงานศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC และผูเขารวมอบรมทุก
ทาน ท่ีมีความตั้งใจเขารวมการอบรม ในคร้ังนี้ ขออวยพรใหการอบรม บรรลุวัตถุประสงคทุก
ประการ

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปด การอบรม หัวขอ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ณ บัดนี้



คํากลาวรายงาน
พิธเีปด “โครงการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ OTOP สําหรบัสถาบนัการศกึษาในโครงการกระจาย

โอกาสสรางแหลงเรยีนรูดานการออกแบบสูภมูภิาค
(mini TCDC)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
โดย คณุสุเทพ ยนตพมิาย

รองฝายวทิยบรกิาร
วันองัคารที่ 9 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.30 – 17.30 น.

ณ สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
จ. นครราชสีมา

เรียน ทานประธาน ผูชวยศาสตราจายธัญภัค สังฆมานนท
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

กระผมในนามของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ ท่ีไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการ
อบรม หัวขอ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
Thinking)ในวันนี้

การอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สําหรับสถาบันการศึกษาในโครงการ
กระจายโอกาสสรางแหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (miniTCDC) หัวขอในการบรรยาย
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีวัตถุประสงค
5 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาในเครือขายโครงการ miniTCDC ดวย
การอบรมบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พรอมลงมือปฏิบัติการในสนามจริง ผานผลิตภัณฑ
OTOP ของชุมชนตนเอง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สรางภาพลักษณของสินคา OTOP ใหทันสมัย มีคุณคา
และมีคุณภาพผานการพัฒนาดานการออกแบบและผลิตภัณฑจากความสามารถของนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาเครือขายโครงการ miniTCDC



3. เพื่อใหชุมชนและสถาบันการศึกษาเล็งเห็นถึงสินทรัพยทางวัฒนธรรมดวยการสงเสริมและ
สนับสนุนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่นอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดในดานการ
ออกแบบ
4. เพื่อเปดโอกาสใหผลงานการพัฒนาของนักศึกษาจากภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศใหเปนท่ียอมรับ
จากตลาดผูบริโภคจากการจัดจําหนายจริง
5. เพื่อสรางความเชื่อมโยงของกระบวนการพัฒนาสินคา OTOP ระหวางผูผลิต นักออกแบบอาชีพ
และสถาบันการศึกษา ไดเขามามีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานสินคาในทองถิ่นของตนเอง

โดยมีนักศึกษาเขารวมอบรมจาก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จํานวนท้ังส้ิน
80 คน

การจัดอบรม โครงการคร้ังนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับเกียรติจาก
วิทยา 1 ทาน คือ อาจารยพรเทพ  ฉัตรภิญญาคุปต ผูอํานวยการศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานกลาวเปดการอบรม หัวขอ
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ขอ
เรียนเชิญครับ
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คํากลาวรายงาน
พิธเีปด “โครงการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ OTOP สําหรบัสถาบนัการศกึษาในโครงการกระจายโอกาส

สรางแหลงเรยีนรูดานการออกแบบสูภมูภิาค
(mini TCDC)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
โดย คณุสุเทพ ยนตพมิาย

รองฝายวทิยบรกิาร
วันองัคารที่ 9 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.30 – 17.30 น.

ณ สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
จ. นครราชสีมา

เรียน ทานประธาน ผูชวยศาสตราจายธัญภัค สังฆมานนท
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

กระผมในนามของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ ท่ีไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการอบรม
หัวขอ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
ในวันนี้

การอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สําหรับสถาบันการศึกษาในโครงการ
กระจายโอกาสสรางแหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (miniTCDC) หัวขอในการบรรยาย
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีวัตถุประสงค
5 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาในเครือขายโครงการ miniTCDC ดวยการ
อบรมบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พรอมลงมือปฏิบัติการในสนามจริง ผานผลิตภัณฑ OTOP
ของชุมชนตนเอง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สรางภาพลักษณของสินคา OTOP ใหทันสมัย มีคุณคา
และมีคุณภาพผานการพัฒนาดานการออกแบบและผลิตภัณฑจากความสามารถของนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาเครือขายโครงการ miniTCDC
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3. เพื่อใหชุมชนและสถาบันการศึกษาเล็งเห็นถึงสินทรัพยทางวัฒนธรรมดวยการสงเสริมและ
สนับสนุนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิน่อยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดในดานการออกแบบ
4. เพื่อเปดโอกาสใหผลงานการพัฒนาของนักศึกษาจากภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศใหเปนท่ียอมรับ
จากตลาดผูบริโภคจากการจัดจําหนายจริง
5. เพื่อสรางความเชื่อมโยงของกระบวนการพัฒนาสินคา OTOP ระหวางผูผลิต นักออกแบบอาชีพ
และสถาบันการศึกษา ไดเขามามีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานสินคาในทองถิ่นของตนเอง

โดยมีนักศึกษาเขารวมอบรมจาก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จํานวนท้ังส้ิน
80 คน

การจัดอบรม โครงการคร้ังนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับเกียรติจาก
วิทยา 1 ทาน คือ อาจารยพรเทพ  ฉัตรภิญญาคุปต ผูอํานวยการศูนยบริการทางการศึกษาในเมือง

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานกลาวเปดการอบรม หัวขอ การ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ขอเรียน
เชิญครับ
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คํากลาวเปด
พิธเีปด “โครงการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ OTOP สําหรบัสถาบนัการศกึษาในโครงการกระจายโอกาส

สรางแหลงเรยีนรูดานการออกแบบสูภมูภิาค (mini TCDC)” มทร.อสีาน
โดย

ผูชวยศาสตราจารยธญัภคั สงัฆมานนท
ผูอาํนวยการสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันองัคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-17.30น.

ณ สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

เรยีน อาจารยพรเทพ ฉตัรภญิญาคปุต ผูอาํนวยการศนูยบริการทางการศกึษาในเมอืง
และผูประสานงานศนูยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC อาจารยและนกัศกึษาทุกทาน

ดิฉัน มีความยินดี และรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ท่ีไดมาเปนประธานในพิธีเปด หัวขอ การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ OTOP ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําไปใชในการคนหาตนเองและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับอัตลักษณแหงตนและทองถิ่น
โดยอาศัยหลักการออกแบบโดยมนุษยเปนศูนยกลาง

จากคํากลาวรายงานของรองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดการอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP สําหรับสถาบันการศึกษาในโครงการกระจายโอกาสสราง
แหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (miniTCDC) หัวขอการบรรยายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
OTOP กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเปนการสรางความรู ความเขาใจแนวคิด
และประสบการณการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเขาถึงความตองการท่ีแทจริง
แกปญหาหรือหาแนวทางใหม ๆ สําหรับพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางถูกตองและทําใหเปนการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป ใหมีประสิทธิภาพ
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ดิฉันขอขอบคุณทานวิทยากร อาจารยพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต ผูอํานวยการศูนยบริการ
ทางการศึกษาในเมือง ผูประสานงานศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC และผูเขารวมอบรมทุกทาน
ท่ีมีความตั้งใจเขารวมการอบรม ในคร้ังนี้ ขออวยพรใหการอบรม บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปด การอบรม หัวขอ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP
ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ณ บัดนี้



ภาคผนวก ค.
ใบลงทะเบียนการบรรยาย
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