
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 
หน่วยงาน  โครงการรักการอ่าน 

ช่ือโครงการ  “โครงการหนงัสือเสียงส าหรับผูพ้ิการทางสายตา” 
วนัท่ี  28 มิถุนายน 2554 

ณ ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือขออนุมติัโครงการ 





รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการชุมชน
ประจ าปีงบประมาณ  2554

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
-------------------------------------- 

ผลผลติ  :  ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 
ช่ือโครงการ   :   โครงการหนงัสือเสียงส าหรับผูพ้ิการทางสายตา 
หน่วยงาน   :  ศูนยบ์ริการวชิาการแก่ชุมชน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ทีป่รึกษาโครงการ      - 
ประธานโครงการ      อาจารย ์สาโรช   เมาลานนท์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางบุญสม  เลา้พนูพิทยะ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   ตุลาคม 2553 – สิงหาคม 2554 
สถานทีด่ าเนินงาน      ส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
งบประมาณ     ไดรั้บจดัสรรงบประมาณเงินแผน่ดิน          จ  านวน 35,900 บาท 

ใชจ่้ายจริง                                                  จ  านวน 30,200 บาท 



ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน 

ล าดบั            ปัญหา  อุปสรรค      แนวทางการแกไ้ข/ปรับปรุง 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมโปรแกรมเดซี มีความรู้

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์
แตกต่างกนั ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการให้
ความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับผูท่ี้ไม่มีความถนดัในการใชเ้คร่ือง 

ควรแบ่งกลุ่มความรู้ความสามารถในการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อวทิยากรผูใ้หก้าร
อบรมจดัแผนการสอนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละ
กลุ่ม 

2. ระยะเวลาในการผลิตหนงัสือเสียงตาม
ระยะเวลาของโครงการ ค่อนขา้งนอ้ย    
บุคลากรของส านกัหอสมุดตอ้งใชเ้วลา
นอกเวลาราชการในการผลิตหนงัสือเสียง 

ควรก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และกระตุน้
เตือนใหบุ้คลากรด าเนินการผลิตหนงัสือเสียง
หลงัการอบรมโปรแกรมเดซีทนัที  

3. ส านกัหอสมุดกลาง ไม่มีหอ้งบนัทึกเสียง
ท่ีไดม้าตรฐาน ท าใหก้ารบนัทึกเสียงมี
เสียงภายนอกรบกวนซ่ึงตอ้งใชเ้วลาใน
การแกไ้ขและลบเสียงรบกวน  

ส านกัหอสมุดควรพิจารณางบประมาณ 
ปรับปรุงห้องเพื่อใหส้ามารถใชบ้นัทึกเสียงให้
ดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับประธานโครงการ 
            เพื่อใหก้ารผลิตหนงัสือเสียงเป็นโครงการท่ีบริการชุมชนอยา่งย ัง่ยนื มหาวทิยาลยัควร
จดัสรรงบประมาณ ใหส้ านกัหอสมุดกลางปรับปรุงหอ้งบนัทึกเสียงและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
บนัทึกเสียงมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ทั้งน้ีเพื่อเป็นแรงจูงใจบุคลากรภายนอกส านกั
หอสมุดกลางและภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้ร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึนและสามารถผลิตหนงัสือเสียงท่ี
มีคุณภาพยิง่ข้ึน 



ภาคผนวก  รายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. วธีิการด าเนินโครงการหนังสือเสียงเพือ่ผู้พกิารทางสายตา ประจ าปีงบประมาณ 2554
1. เดือนตุลาคม 2553      ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดกลางมอบหมายให้

      นางบุญสม   เลา้พนูพิทยะ จดัท ารายงานสรุปผลการจดัโครงการหนงัสือเสียงเพื่อผู ้
พิการ  ทางสายตา ประจ าปีงบประมาณ 2553และใหติ้ดตามการส่งมอบหนงัสือเสียง
ใหแ้ก่สมาคม 

       คนตาบอด จ านวน 20 ช่ือเร่ือง ซ่ึงขณะน้ีสมาคมฯยงัอยูใ่นระหวา่งการตรวจแกไ้ข 
2. เดือนพฤศจิกายน 2553  ประชุมจดัท าแผนโครงการหนงัสือเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตา

ประจ าปีงบประมาณ 2554
3. เดือนธนัวาคม 2553    ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ  ดงัน้ี

- ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ แจง้แผนการด าเนินงานโดยติดบอร์ดแจง้ข่าวบริเวณ
หนา้ลิฟตภ์ายใน ชั้น 1 เพื่อใหบุ้คลากรของส านกัหอสมุดกลางเขา้ร่วมกิจกรรม 

- ประสานงานกบังานประสัมพนัธ์ ชวนเชิญบุคคลภายนอกใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
บนหนา้เวบ็ของส านกัหอสมุดกลาง 

- ติดประกาศประชาสัมพนัธ์โครงการ ท่ีบอร์ดชั้น1 เพื่อชวนเชิญผูใ้ชบ้ริการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

- ประชาสัมพนัธ์โครงการฯในท่ีประชุมหน่วยงานความร่วมมือโครงการส่งเสริม
การอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึง
ประกอบดว้ย   ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

                ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ผูแ้ทนสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 



สถานทีด่ าเนินโครงการ 
             หอ้งฝึกอบรมส านกัหอสมุดกลาง  102       

แผนการด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ
2. อบรมเชิงปฏิบติัการการอ่านออกเสียง  และการใชโ้ปรแกรมเดซี   จ  านวน 2   คร้ัง

                   กิจกรรม ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. 
53 

พ.ย.
53 

ธ.ค.
53 

ม.ค.
54 

ก.พ.
54 

มี.ค.
54 

เม.ย. 
54 

พ.ค.
54 

มิ.ย.
54 

ก.ค.
54 

ส.ค.
54 

ก.ย.
54 

วางแผนการด าเนินงาน 
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
อบรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ผลิตหนงัสือเสียง 
ประเมินโครงการ 



2. ก าหนดการอบรม

ก าหนดการอบรมโปรแกรมเดซี 
โครงการหนงัสือเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตา 

วนัท่ี  20  พฤษภาคม  2554 
ณ  หอ้งฝึกอบรม 101  ส านกัหอสมุดกลาง 

8.00    -  8.30   น.        ลงทะเบียน 
8.30    -  9.00   น.        ผูอ้  านวยการกล่าวเปิดการอบรม 
9.00    -  10.30 น.        การใชโ้ปรแกรมเดซี   โดย  วทิยากร (นายทรงยศ  ขนับุตรศรี) 
10.30  -  10.45 น.        พกัรับประทานของวา่ง 
10.45  -  12.00 น.        การใชโ้ปรแกรมเดซี   
12.00  -  13.00 น.        พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  -  15.00 น.        การแกไ้ขขอ้มูลเสียงดว้ยโปรแกรมเดซี 
15.00  -  15.15 น.        พกัรับประทานของวา่ง 
15.15  -  15.45 น.        การแกไ้ขขอ้มูลเสียงดว้ยโปรแกรมเดซี (ต่อ) 
15.45  -  16.00 น.        ผูอ้  านวยการกล่าวปิดการอบรม. 



ก าหนดการอบรมโปรแกรมเดซี 
โครงการหนงัสือเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตา 

วนัท่ี  28  มิถุนายน  2554 
ณ  หอ้งฝึกอบรม 101  ส านกัหอสมุดกลาง 

8.00    -  8.30   น.        ลงทะเบียน 
8.30    -  9.00   น.        ผูอ้  านวยการกล่าวเปิดการอบรม 
9.00    -  10.30 น.        การใชโ้ปรแกรมเดซี   โดย นายทรงยศ  ขนับุตรศรี และคณะ 
10.30  -  10.45 น.        พกัรับประทานของวา่ง 
10.45  -  12.00 น.        การใชโ้ปรแกรมเดซี   
12.00  -  13.00 น.        พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  -  15.00 น.        การแกไ้ขขอ้มูลเสียงดว้ยโปรแกรมเดซี 
15.00  -  15.15 น.        พกัรับประทานของวา่ง 
15.15  -  15.45 น.        การแกไ้ขขอ้มูลเสียงดว้ยโปรแกรมเดซี (ต่อ) 
15.45  -  16.00 น.        ผูอ้  านวยการกล่าวปิดการอบรม. 



3. รายละเอยีดข้อมูล
ผูเ้ขา้รับการอบรม 

- บุคลากรของส านกัหอสมุดกลางท่ีเคยผา่นการอบรมโปรแกรมเดซี  จ  านวน  20 คน 
- บุคลากรของส านกัหอสมุดกลางและบุคลากรภายนอกท่ีไม่เคยผา่นการอบรม  จ  านวน 20 คน 

วทิยากร 
นายทรงยศ  ขนับุตรศรี 
นางสาวอษันีย ์  งึมกระโทก 
 นางสาวนงลกัษณ์   จนัตา 

4. ผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์และตัวช้ีวดั
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาบุคลากรของส านกัหอสมุดกลางและอาสาสมคัรภายนอก ใหมี้ความรู้ ความ
เขา้ใจ ในการจดัท าหนงัสือเสียงดว้ยโปรแกรมเดซี 

2. เพื่อผลิตหนงัสือเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตาและผูท่ี้ตอ้งการใชส่ื้อประเภทหนงัสือเสียง
ผลผลติของโครงการ 

บุคลากรของส านกัหอสมุดกลางและอาสาสมคัรไดรั้บการพฒันาดา้นการอ่านออกเสียง
และมีความรู้ความสามารถผลิตหนงัสือเสียงโดยใชโ้ปรแกรมเดซีใหแ้ก่ผูพ้ิการทางสายตาไดเ้ป็น
อยา่งดี  อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและบ าเพญ็ประโยชน์ให้แก่ผูพ้ิการ
ทางสายตา 
ผลลพัธ์ของโครงการ 

1. บุคลากรของส านกัหอสมุดกลางและอาสาสมคัรมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถใช้
โปรแกรมเดซีไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. บุคลากรของส านกัหอสมุดกลางและอาสาสมคัรสามารถอ่านออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ชดัเจน 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถผลิตหนงัสือเสียงไดไ้ม่ต ่ากวา่  20  เร่ือง
2. ส านกัหอสมุดกลางสามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อผูพ้ิการทางสายตา



เกณฑ์ความส าเร็จ 
1. บุคลากรของส านกัหอสมุดกลางและบุคคลภายนอกไดร่้วมเป็นอาสาสมคัรในการ

ด าเนินกิจกรรมน้ี ไม่ต ่ากวา่   40 คน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80

5. ผลการประเมนิโครงการ/ประเมนิความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

  แบบประเมนิความคดิเห็นการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการหนงัสือเสียงเพือ่ผู้พกิารทางสายตา 

          คร้ังที ่1 / 2554 

 20   พฤษภาคม     2553   ณ ห้องฝึกอบรม 102  ส านักหอสมุดกลาง 

ค ำช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   √      ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
  เพศ  □ ชาย □ หญิง
  สถานภาพ □ ขา้ราชการ □ ลูกจา้งประจ า □ พนกังานมหาวทิยาลยั

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการหนังสือเสียงเพือ่ผู้พกิารทางสายตา 

 รายการประเมิน 
 ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.เน้ือหาและเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 
2.วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
3.ส่ือ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 
4. . การจดัสถานท่ีในการฝึกอบรมเหมาะสม
5.ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม Daisy ก่อนการ
ฝึกอบรม 
6.ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม Daisy หลงัการ
ฝึกอบรม 
7. ประโยชนข์องการฝึกอบรมในเร่ืองน้ีต่อการปฏิบติังาน
ของท่าน 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
  ขอขอบคณุทีก่รุณำตอบแบบประเมิน 



สรปุผลการประเมินการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการหนังสือเสียงส าหรบัผูพิ้การทางสายตา 
วนัที ่ 20   พฤษภาคม  2554 

ณ หอ้ง101   ส านกัหอสมุดกลาง 
------------------------------------------------------ 

ความคิดเหน็เก่ียวกบักิจกรรม 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ จ านวน  20   คน ไดร้บัแบบประเมนิกลบัคนืจ านวน 14 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 70 
ประเมนิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.24) โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  คอืวทิยากรมี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้( X  = 4.64)  การจดัสถานทีใ่นการฝึกอบรมเหมาะสม ( X  = 4.57) เน้ือหาและ
เวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 
(X  =4.5) ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรือ้งนี้ต่อการปฏบิตังิานของท่าน (X  =4.42 ) ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
โปรแกรมเดซหีลงัการฝึกอบรม(X  = 4.4) สือ่ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม( X  = 4.00) และความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรมเดซกี่อนการฝึกอบรม ( X  = 3.2) ตามล าดบั (ดงัรายละเอยีดในตาราง 1) 

ตาราง 1 แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัเข้ารว่มกิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน แปลผล 

X S.D.
1. เน้ือหาและเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 4.5 0.65 มาก 
2. วทิยากรมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.64 0.64 มาก 
3. สือ่ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 4.00 0.682 มาก 

4. การจดัสถานทีใ่นการฝึกอบรมเหมาะสม 4.57 0.51 มาก 

5. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรมเดซกี่อนการฝึกอบรม 3.2 0.4 มาก 
6. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรมเดซหีลงัการฝึกอบรม 4.4 0.6 มาก
7. ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรื่องนี้ต่อการปฏบิตังิานของทา่น    4.42  0.65 มาก 

รวมทัง้ส้ิน 4.24 0.42 มาก 

ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

- เป็นโครงการทีด่มีาก          1  ราย 

- ไดรู้เ้รื่องการใชโ้ปรแกรมไดม้ากขึน้และท าไดถู้กตอ้งมากขึน้      1  ราย 



แบบประเมนิความคดิเห็นการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการหนงัสือเสียงเพือ่ผู้พกิารทางสายตา 

          คร้ังที ่2 / 2554 

 28  มถุินายน     2553   ณ ห้องฝึกอบรม 102  ส านักหอสมุดกลาง 

ค ำช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   √      ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
  เพศ  □ ชาย □ หญิง
  สถานภาพ □ ขา้ราชการ □ ลูกจา้ประจ า □ พนกังานมหาวทิยาลยั

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการหนังสือเสียงเพือ่ผู้พกิารทางสายตา 

 รายการประเมิน 
 ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.เน้ือหาและเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 
2.วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
3.ส่ือ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 
4. . การจดัสถานท่ีในการฝึกอบรมเหมาะสม
5.ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม Daisy ก่อนการ
ฝึกอบรม 
6.ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม Daisy หลงัการ
ฝึกอบรม 
7. ประโยชนข์องการฝึกอบรมในเร่ืองน้ีต่อการปฏิบติังาน
ของท่าน 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
  ขอขอบคณุทีก่รุณำตอบแบบประเมิน 



สรปุผลการประเมินการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการหนังสือเสียงส าหรบัผูพิ้การทางสายตา 
วนัที ่ 28  มถุินายน  2554 

ณ หอ้ง 101   ส านกัหอสมุดกลาง 
------------------------------------------------------ 

ความคิดเหน็เก่ียวกบักิจกรรม 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ จ านวน  23   คน ไดร้บัแบบประเมนิกลบัคนืจ านวน 22 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 95.65 
ประเมนิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.01) โดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  คอืวทิยากรมี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้( X  = 4.59)  การจดัสถานทีใ่นการฝึกอบรมเหมาะสม ( X  = 4.54) เน้ือหาและ
เวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 
(X  =4.27) ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรือ้งนี้ต่อการปฏบิตังิานของท่าน (X  =4.27 )สือ่ / เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมเหมาะสม( X  = 4.13)  ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรมเดซหีลงัการฝึกอบรม(X  = 3.95) และความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรมเดซกี่อนการฝึกอบรม ( X  = 2.31) ตามล าดบั (ดงัรายละเอยีดในตาราง 1) 

X  = 
ตาราง 1 แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัเข้ารว่มกิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน แปลผล 

X S.D.
1. เน้ือหาและเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 4.27 0.46 มาก 
2. วทิยากรมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.59 0.50 มาก 
3. สือ่ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 4.13 0.64 มาก 

4. การจดัสถานทีใ่นการฝึกอบรมเหมาะสม 4.54 0.51 มาก 

5. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรมเดซกี่อนการฝึกอบรม 2.31 1.39 มาก 
6. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรมเดซหีลงัการฝึกอบรม 3.95 0.95 มาก
7. ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรื่องนี้ต่อการปฏบิตังิานของทา่น   4.27 0.7 มาก 

รวมทัง้ส้ิน 4.01 0.49 มาก 

ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

- เน่ืองจากไมช่ านาญเรื่องคอมพวิเตอร ์อยากเหน็การเปลีย่นแปลงทุกหน้าเพื่อท าความเขา้ใจให้
ชดัเจนและทบทวนเพื่อการบนัทกึเสยีงไดถู้กตอ้ง  1  ราย 

- อยากใหม้กีารอบรมแบบนี้อกี 1  ราย 

- อยากใหห้น่วยงานอื่นในมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้อบรมเพิม่มากขึน้ 1  ราย 

- ควรจดัใหม้กีารอบรมบ่อยๆและมคีู่มอืการอ่านเพื่อเพิม่ประสบการณ์ในการอ่าน 1 ราย 

- ตอ้งการความรูใ้นเรื่องนี้อกีครัง้เพื่อทบทวนใหม่ เพื่อฝึกความช านาญ ขอความกรุณาใหร้ายละเอยีด 
ล าดบัขัน้ตอนเป็นขอ้ๆ  1  ราย 

- เวลาในการอบรมน้อยอาจตอ้งใหว้ทิยากรมาดแูลขณะทีม่าบนัทกึเสยีง  1 ราย 

- ในฐานะนิสติทีเ่รยีนและท างานดา้นคนพกิาร ขอขอบพระคุณทีจ่ดัโครงการดีๆ แบบนี้  1 ราย 



6. ปัญหาอุปสรรค

ล าดบั            ปัญหา  อุปสรรค      แนวทางการแกไ้ข/ปรับปรุง
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมโปรแกรมเดซี มีความรู้

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์
แตกต่างกนั ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการให้
ความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับผูท่ี้ไม่มีความถนดัในการใชเ้คร่ือง

ควรแบ่งกลุ่มความรู้ความสามารถในการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อวทิยากรผูใ้หก้าร
อบรมจดัแผนการสอนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละ
กลุ่ม

2. ระยะเวลาในการผลิตหนงัสือเสียงตาม
ระยะเวลาของโครงการ ค่อนขา้งนอ้ย    
บุคลากรของส านกัหอสมุดตอ้งใชเ้วลา
นอกเวลาราชการในการผลิตหนงัสือเสียง 

ควรก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และกระตุน้
เตือนใหบุ้คลากรด าเนินการผลิตหนงัสือเสียง
หลงัการอบรมโปรแกรมเดซีทนัที  

3. 
ส านกัหอสมุดกลาง ไม่มีหอ้งบนัทึกเสียง
ท่ีไดม้าตรฐาน ท าใหก้ารบนัทึกเสียงมี
เสียงภายนอกรบกวนซ่ึงตอ้งใชเ้วลาใน
การแกไ้ขและลบเสียงรบกวน  

ส านกัหอสมุดควรพิจารณางบประมาณ 
ปรับปรุงห้องเพื่อใหส้ามารถใชบ้นัทึกเสียงให้
ดีข้ึน 

7. ข้อเสนอแนะ
เพื่อใหก้ารผลิตหนงัสือเสียงเป็นโครงการท่ีบริการชุมชนอยา่งย ัง่ยนื มหาวทิยาลยัควร

จดัสรรงบประมาณ ใหส้ านกัหอสมุดกลางปรับปรุงหอ้งบนัทึกเสียงและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
บนัทึกเสียงมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ทั้งน้ีเพื่อเป็นแรงจูงใจบุคลากรภายนอกส านกั
หอสมุดกลางและภายนอกมหาวทิยาลยัเขา้ร่วมโครงการเพิ่มมากข้ึนและสามารถผลิตหนงัสือเสียง
ท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน



8.หลกัฐาน (ภาคผนวก) 
8.1 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมโปรแกรมเดซีในโครงการหนงัสือเสียงเพื่อผูพ้ิการทางสายตา 
คร้ังท่ี1   วนัท่ี 20  พฤษภาคม  2554 

ณ หอ้งฝึกอบรม 101  ส านกัหอสมุดกลาง 

1. อาจารยส์าโรช เมาลานนท์
2. ผศ.นงนารถ   ชยัรัตน์
3. นางวนิดา วงศว์ฒันะ
4. นางพิมล  เมฆสวสัด์ิ
5. นางบุญสม  เลา้พนูพิทยะ
6. นางสาวรัตนาพร  สงวนประสาทพร
7. นางปภาดา  นอ้ยค ายาง
8. นางสาวสุพินยา  ศรีกุล
9. นางสมพิศ  พรวริิยกุล
10.นางบงัอร  สระทองแก่น
11.นางสาวอษันีย ์ งึมกระโทก
12.นางสาวนงลกัษณ์  จนัตา
13.นางสาวนยัรัตน์  เรืองวชิรารัตน์
14 นางสาวจรัสโฉม  เพียรแกว้ 
15 นางประภสัสร  อว้นวงษ ์
16.นายพฒันา   จตัวานิล
17.นายเสกสรรค ์ ส าสู
18.นายเกียรติศกัด์ิ  หงษอิ์นทร์
19.นายสุรศกัด์ิ   ธรรมธร
20.นางสาวอุมาพร  นาคะวจันะ



รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการห้องสมุดเสียงส าหรับผูพ้ิการทางสายตา 
เร่ือง   การอบรมโปรแกรมเดซี  คร้ังท่ี2 / 2554 

ในวนัท่ี  28  มิถุนายน  2554 

นกัหอสมุดกลางอผูเ้ขา้ร่วมโครงการห้องสมุดเสียงส าหรับผูพ้ิการทางสายตา
เร่ือง การอบรมโปรแกรมเดซี คร้ังท่ี2 / 2554 

ในวนัท่ี 28  มิถุนายน  2554 
ณ หอ้งฝึกอบรม 102  ส านกัหอสมุดกลาง 

1. นางนงนารถ   ชยัรัตน์
2. นางเกษร        เจริญรักษ์
3. นางสาวนงลกัษณ์  พจนากรรักษ์
4. นางอญัชลี      มุสิกมาศ
5. นางกญัญา   จนัทร์ดี
6. นางประภาศรี   บุนนาค
7. นางสุปิยา      ศรีกลัยา
8. นางธิราภรณ์      มณียอ้ย
9. นางจงกล   พุกพนู
10. นางสาวสุประภา     ศรีทอง
11. นางดวงพร    ผลมาก
12. นางจุฑาทิพย ์  สุรประจิต
13. นางกิตติศกัด์ิ     กา้วกระโทก
14. นายจกัรกฤษ   เปมะวภิาต
15. นางสาวปองสุข   ศรีชยั
16. นางสาวสมหญิง  ลมูลพกัตร์
17. นายไพโรจน์    ชชัวาลเวทย์
18. 
19. 
20. 
21. 
22 
23 

นางวนัเพญ็  พลูเทียบรัตน์
นางเนตรนภิส   จิรประไพวลัย์
นางกรรณิการ์    ชาวบา้นเกาะ
นางสาวกลัยาณี  อินตะ๊สิน
นางสาวเกศรินทร์  ศรีธนะ
นางสาวอญัชลีพร  ลภประเสริฐ

24. นายทรงยศ   ขนับุตรศรี    (วทิยากร)
25. นางสาวนงลกัษณ์  จนัตา  (วิทยากร)
26. นางสาวอษันีย ์งึมกระโทก  ( วทิยากร)



8.7 เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 

รายช่ือหนงัสือเสียงจากโครงการหอ้งสมุดเสียงส าหรับผูพ้ิการทางสายตา  ปีงบประมาณ 2554 
1. ผกัทางลดัขจดัไขมนั
2. รู้กนัรู้แกโ้รคเบาหวาน
3. วนัวานท่ีผา่นมา เก็บไวใ้นความทรงจ า
4. น ้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
5. เส้นทางชีวติการเรียนรู้ เล่ม 3
6. สมิงแห่งป่าเหนือ
7. เราลอ้มไวห้มดแลว้
8. วรีชน /คนบา้ /นกัล่าเงา
9. เสียงเงียบในความมือ 5 เร่ืองสั้น
10. สุขภาพสร้างได้
11. ประเทศใต้
12. วธีิท าความราบร่ืนใหชี้วติ
13. ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
14. เพื่อชีวติท่ีรุ่งเรือง
15. โลกร้อน
16. พลงัแห่งชีวติพิชิตความรวย
17. เม่ือเธอกลบัมา
18. นิกกบัพิม
19. เมราเดีย ดินแดนแห่งมวลสัตว์
20. ราตรี
21. รอบรู้เร่ืองยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพ
22. สาระ – ปัน – ยา



ภาพกจิกรรมการบันทึกเสียง
โครงการหนังสือเสียงส าหรับผู้พกิารทางสายตา






