รายงานสรุ ปผลการดาเนินการโครงการบริ การวิชาการแก่ชุมชน
ประจาปี งบประมาณ 2554
หน่วยงาน โครงการรักการอ่าน
ชื่อโครงการ “โครงการหนังสื อเสี ยงสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา”
วันที่ 28 มิถุนายน 2554
ณ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

หนังสื อขออนุมตั ิโครงการ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการชุมชน
ประจาปี งบประมาณ 2554
ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
--------------------------------------

ผลผลิต : ผลงานการให้บริ การวิชาการ
ชื่อโครงการ : โครงการหนังสื อเสี ยงสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
หน่ วยงาน : ศูนย์บริ การวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ทีป่ รึกษาโครงการ ประธานโครงการ อาจารย์ สาโรช เมาลานนท์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2553 – สิ งหาคม 2554
สถานทีด่ าเนินงาน สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน
จานวน 35,900 บาท
ใช้จ่ายจริ ง
จานวน 30,200 บาท

ปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินงาน
ลาดับ
ปัญหา อุปสรรค
1.
ผูเ้ ข้ารับการอบรมโปรแกรมเดซี มีความรู้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
แตกต่างกัน ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการให้
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับผูท้ ี่ไม่มีความถนัดในการใช้เครื่ อง
2.
ระยะเวลาในการผลิตหนังสื อเสี ยงตาม
ระยะเวลาของโครงการ ค่อนข้างน้อย
บุคลากรของสานักหอสมุดต้องใช้เวลา
นอกเวลาราชการในการผลิตหนังสื อเสี ยง
3.
สานักหอสมุดกลาง ไม่มีหอ้ งบันทึกเสี ยง
ที่ได้มาตรฐาน ทาให้การบันทึกเสี ยงมี
เสี ยงภายนอกรบกวนซึ่งต้องใช้เวลาใน
การแก้ไขและลบเสี ยงรบกวน

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุ ง
ควรแบ่งกลุ่มความรู ้ความสามารถในการใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อวิทยากรผูใ้ ห้การ
อบรมจัดแผนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่ม
ควรกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม และกระตุน้
เตือนให้บุคลากรดาเนินการผลิตหนังสื อเสี ยง
หลังการอบรมโปรแกรมเดซี ทนั ที
สานักหอสมุดควรพิจารณางบประมาณ
ปรับปรุ งห้องเพื่อให้สามารถใช้บนั ทึกเสี ยงให้
ดีข้ ึน

ข้ อเสนอแนะสาหรับประธานโครงการ
เพื่อให้การผลิตหนังสื อเสี ยงเป็ นโครงการที่บริ การชุมชนอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยควร
จัดสรรงบประมาณ ให้สานักหอสมุดกลางปรับปรุ งห้องบันทึกเสี ยงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บันทึกเสี ยงมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อเป็ นแรงจูงใจบุคลากรภายนอกสานัก
หอสมุดกลางและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่ วมโครงการเพิ่มมากขึ้นและสามารถผลิตหนังสื อเสี ยงที่
มีคุณภาพยิง่ ขึ้น

ภาคผนวก รายงานผลการดาเนินงาน ประกอบด้ วย
1. วิธีการดาเนินโครงการหนังสื อเสี ยงเพือ่ ผู้พกิ ารทางสายตา ประจาปี งบประมาณ 2554
1. เดือนตุลาคม 2553 ผูอ้ านวยการสานักหอสมุดกลางมอบหมายให้
นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ จัดทารายงานสรุ ปผลการจัดโครงการหนังสื อเสี ยงเพื่อผู้
พิการ ทางสายตา ประจาปี งบประมาณ 2553และให้ติดตามการส่ งมอบหนังสื อเสี ยง
ให้แก่สมาคม
คนตาบอด จานวน 20 ชื่ อเรื่ อง ซึ่ งขณะนี้สมาคมฯยังอยูใ่ นระหว่างการตรวจแก้ไข
2. เดือนพฤศจิกายน 2553 ประชุมจัดทาแผนโครงการหนังสื อเสี ยงเพื่อผูพ้ ิการทางสายตา
ประจาปี งบประมาณ 2554
3. เดือนธันวาคม 2553 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจ้งแผนการดาเนินงานโดยติดบอร์ ดแจ้งข่าวบริ เวณ
หน้าลิฟต์ภายใน ชั้น 1 เพื่อให้บุคลากรของสานักหอสมุดกลางเข้าร่ วมกิจกรรม
- ประสานงานกับงานประสัมพันธ์ ชวนเชิญบุคคลภายนอกให้เข้าร่ วมกิจกรรม
บนหน้าเว็บของสานักหอสมุดกลาง
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ ที่บอร์ ดชั้น1 เพื่อชวนเชิญผูใ้ ช้บริ การเข้า
ร่ วมกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯในที่ประชุมหน่วยงานความร่ วมมือโครงการส่ งเสริ ม
การอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ ง
ประกอบด้วย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ผูแ้ ทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

สถานทีด่ าเนินโครงการ
ห้องฝึ กอบรมสานักหอสมุดกลาง 102
แผนการดาเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการการอ่านออกเสี ยง และการใช้โปรแกรมเดซี จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรม

วางแผนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ผลิตหนังสื อเสี ยง
ประเมินโครงการ

ปี งบประมาณ 2554
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54

2. กาหนดการอบรม

กาหนดการอบรมโปรแกรมเดซี
โครงการหนังสื อเสี ยงเพื่อผูพ้ ิการทางสายตา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องฝึ กอบรม 101 สานักหอสมุดกลาง
8.00
8.30
9.00
10.30
10.45
12.00
13.00
15.00
15.15
15.45

-

8.30 น.
9.00 น.
10.30 น.
10.45 น.
12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
15.15 น.
15.45 น.
16.00 น.

ลงทะเบียน
ผูอ้ านวยการกล่าวเปิ ดการอบรม
การใช้โปรแกรมเดซี โดย วิทยากร (นายทรงยศ ขันบุตรศรี )
พักรับประทานของว่าง
การใช้โปรแกรมเดซี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแก้ไขข้อมูลเสี ยงด้วยโปรแกรมเดซี
พักรับประทานของว่าง
การแก้ไขข้อมูลเสี ยงด้วยโปรแกรมเดซี (ต่อ)
ผูอ้ านวยการกล่าวปิ ดการอบรม.

กาหนดการอบรมโปรแกรมเดซี
โครงการหนังสื อเสี ยงเพื่อผูพ้ ิการทางสายตา
วันที่ 28 มิถุนายน 2554
ณ ห้องฝึ กอบรม 101 สานักหอสมุดกลาง
8.00
8.30
9.00
10.30
10.45
12.00
13.00
15.00
15.15
15.45

-

8.30 น.
9.00 น.
10.30 น.
10.45 น.
12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
15.15 น.
15.45 น.
16.00 น.

ลงทะเบียน
ผูอ้ านวยการกล่าวเปิ ดการอบรม
การใช้โปรแกรมเดซี โดย นายทรงยศ ขันบุตรศรี และคณะ
พักรับประทานของว่าง
การใช้โปรแกรมเดซี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแก้ไขข้อมูลเสี ยงด้วยโปรแกรมเดซี
พักรับประทานของว่าง
การแก้ไขข้อมูลเสี ยงด้วยโปรแกรมเดซี (ต่อ)
ผูอ้ านวยการกล่าวปิ ดการอบรม.

3. รายละเอียดข้ อมูล
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
- บุคลากรของสานักหอสมุดกลางที่เคยผ่านการอบรมโปรแกรมเดซี จานวน 20 คน
- บุคลากรของสานักหอสมุดกลางและบุคลากรภายนอกที่ไม่เคยผ่านการอบรม จานวน 20 คน
วิทยากร
นายทรงยศ ขันบุตรศรี
นางสาวอัษนีย ์ งึมกระโทก
นางสาวนงลักษณ์ จันตา

4. ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วดั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสานักหอสมุดกลางและอาสาสมัครภายนอก ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการจัดทาหนังสื อเสี ยงด้วยโปรแกรมเดซี
2. เพื่อผลิตหนังสื อเสี ยงเพื่อผูพ้ ิการทางสายตาและผูท้ ี่ตอ้ งการใช้สื่อประเภทหนังสื อเสี ยง
ผลผลิตของโครงการ
บุคลากรของสานักหอสมุดกลางและอาสาสมัครได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออกเสี ยง
และมีความรู้ความสามารถผลิตหนังสื อเสี ยงโดยใช้โปรแกรมเดซี ให้แก่ผพู ้ ิการทางสายตาได้เป็ น
อย่างดี อีกทั้งเป็ นการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางการศึกษาและบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผพู ้ ิการ
ทางสายตา
ผลลัพธ์ ของโครงการ
1. บุคลากรของสานักหอสมุดกลางและอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้
โปรแกรมเดซี ได้เป็ นอย่างดี
2. บุคลากรของสานักหอสมุดกลางและอาสาสมัครสามารถอ่านออกเสี ยงได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถผลิตหนังสื อเสี ยงได้ไม่ต่ากว่า 20 เรื่ อง
2. สานักหอสมุดกลางสามารถสร้างเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อผูพ้ ิการทางสายตา

เกณฑ์ ความสาเร็จ
1. บุคลากรของสานักหอสมุดกลางและบุคคลภายนอกได้ร่วมเป็ นอาสาสมัครในการ
ดาเนินกิจกรรมนี้ ไม่ต่ากว่า 40 คน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

5. ผลการประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
แบบประเมินความคิดเห็นการเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการหนังสือเสียงเพือ่ ผู้พกิ ารทางสายตา
ครั้งที่ 1 / 2554
20 พฤษภาคม 2553 ณ ห้ องฝึ กอบรม 102 สานักหอสมุดกลาง
คำชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
เพศ
□ ชาย
□ หญิง
สถานภาพ
□ ข้าราชการ
□ ลูกจ้างประจา
□ พนักงานมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการหนังสือเสียงเพือ่ ผู้พกิ ารทางสายตา
รายการประเมิน

มากที่สุด มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย

1.เนื้อหาและเวลาในการฝึ กอบรมเหมาะสม
2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
3.สื่ อ / เอกสารประกอบการฝึ กอบรมเหมาะสม
4. . การจัดสถานที่ในการฝึ กอบรมเหมาะสม
5.ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Daisy ก่ อนการ
ฝึ กอบรม
6.ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Daisy หลังการ
ฝึ กอบรม
7. ประโยชน์ของการฝึ กอบรมในเรื่ องนี้ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของท่าน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทีก่ รุณำตอบแบบประเมิน

น้อยที่สุด

สรุปผลการประเมิ นการเข้าร่วมกิ จกรรมโครงการหนังสือเสียงสาหรับผูพ้ ิ การทางสายตา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ณ ห้อง101 สานักหอสมุดกลาง
-----------------------------------------------------ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับกิ จกรรม
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ จานวน 20 คน ได้รบั แบบประเมินกลับคืนจานวน 14 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 70
ประเมินผลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.24) โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก คือวิทยากรมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( X = 4.64) การจัดสถานทีใ่ นการฝึกอบรมเหมาะสม ( X = 4.57) เนื้อหาและ
เวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
( X =4.5) ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรือ้ งนี้ต่อการปฏิบตั งิ านของท่าน ( X =4.42 ) ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
โปรแกรมเดซีหลังการฝึกอบรม( X = 4.4) สือ่ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม( X = 4.00) และความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรมเดซีก่อนการฝึกอบรม ( X = 3.2) ตามลาดับ (ดังรายละเอียดในตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับเข้าร่วมกิ จกรรม
ระดับการ
ประเมิ น
S.D.
X
4.5
0.65
4.64
0.64
4.00 0.682
4.57
0.51
3.2
0.4
4.4
0.6
4.42 0.65
4.24
0.42

รายการประเมิ น
1. เนื้อหาและเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
2. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3. สือ่ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม
4. การจัดสถานทีใ่ นการฝึกอบรมเหมาะสม
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรมเดซีก่อนการฝึกอบรม
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรมเดซีหลังการฝึกอบรม
7. ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรื่องนี้ต่อการปฏิบตั งิ านของท่าน
รวมทัง้ สิ้ น
ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
- เป็ นโครงการทีด่ มี าก
1 ราย
- ได้รเู้ รื่องการใช้โปรแกรมได้มากขึน้ และทาได้ถูกต้องมากขึน้

1 ราย

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

แบบประเมินความคิดเห็นการเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการหนังสือเสียงเพือ่ ผู้พกิ ารทางสายตา
ครั้งที่ 2 / 2554
28 มิถุนายน 2553 ณ ห้ องฝึ กอบรม 102 สานักหอสมุดกลาง
คำชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
เพศ
□ ชาย
□ หญิง
สถานภาพ
□ ข้าราชการ
□ ลูกจ้าประจา
□ พนักงานมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการหนังสือเสียงเพือ่ ผู้พกิ ารทางสายตา

รายการประเมิน

มากที่สุด มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย

1.เนื้อหาและเวลาในการฝึ กอบรมเหมาะสม
2.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
3.สื่ อ / เอกสารประกอบการฝึ กอบรมเหมาะสม
4. . การจัดสถานที่ในการฝึ กอบรมเหมาะสม
5.ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Daisy ก่ อนการ
ฝึ กอบรม
6.ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Daisy หลังการ
ฝึ กอบรม
7. ประโยชน์ของการฝึ กอบรมในเรื่ องนี้ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของท่าน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทีก่ รุณำตอบแบบประเมิน

น้อยที่สุด

สรุปผลการประเมิ นการเข้าร่วมกิ จกรรมโครงการหนังสือเสียงสาหรับผูพ้ ิ การทางสายตา
วันที่ 28 มิถุนายน 2554
ณ ห้อง 101 สานักหอสมุดกลาง
-----------------------------------------------------ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับกิ จกรรม
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ จานวน 23 คน ได้รบั แบบประเมินกลับคืนจานวน 22 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 95.65
ประเมินผลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.01) โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก คือวิทยากรมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( X = 4.59) การจัดสถานทีใ่ นการฝึกอบรมเหมาะสม ( X = 4.54) เนื้อหาและ
เวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
( X =4.27) ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรือ้ งนี้ต่อการปฏิบตั งิ านของท่าน ( X =4.27 )สือ่ / เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมเหมาะสม( X = 4.13) ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรมเดซีหลังการฝึกอบรม( X = 3.95) และความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรมเดซีก่อนการฝึกอบรม ( X = 2.31) ตามลาดับ (ดังรายละเอียดในตาราง 1)
X =
ตาราง 1 แสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับเข้าร่วมกิ จกรรม
ระดับการ
รายการประเมิ น
แปลผล
ประเมิ น
S.D.
X
1. เนื้อหาและเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
4.27
0.46
มาก
2. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
4.59
0.50
มาก
3. สือ่ / เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม
4.13
0.64
มาก
4. การจัดสถานทีใ่ นการฝึกอบรมเหมาะสม
4.54
0.51
มาก
5. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรมเดซีก่อนการฝึกอบรม
2.31
1.39
มาก
6. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโปรแกรมเดซีหลังการฝึกอบรม
3.95
0.95
มาก
7. ประโยชน์ของการฝึกอบรมในเรื่องนี้ต่อการปฏิบตั งิ านของท่าน
4.27 0.7
มาก
รวมทัง้ สิ้ น
4.01
0.49
มาก

ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
- เนื่องจากไม่ชานาญเรื่องคอมพิวเตอร์ อยากเห็นการเปลีย่ นแปลงทุกหน้าเพื่อทาความเข้าใจให้
ชัดเจนและทบทวนเพื่อการบันทึกเสียงได้ถูกต้อง 1 ราย
- อยากให้มกี ารอบรมแบบนี้อกี 1 ราย
- อยากให้หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยได้เข้าอบรมเพิม่ มากขึน้ 1 ราย
- ควรจัดให้มกี ารอบรมบ่อยๆและมีค่มู อื การอ่านเพื่อเพิม่ ประสบการณ์ในการอ่าน 1 ราย
- ต้องการความรูใ้ นเรื่องนี้อกี ครัง้ เพื่อทบทวนใหม่ เพื่อฝึกความชานาญ ขอความกรุณาให้รายละเอียด
ลาดับขัน้ ตอนเป็ นข้อๆ 1 ราย
- เวลาในการอบรมน้อยอาจต้องให้วท
ิ ยากรมาดูแลขณะทีม่ าบันทึกเสียง 1 ราย
- ในฐานะนิสติ ทีเ่ รียนและทางานด้านคนพิการ ขอขอบพระคุณทีจ่ ดั โครงการดีๆแบบนี้ 1 ราย

6. ปัญหาอุปสรรค
ลาดับ
ปัญหา อุปสรรค
1.
ผูเ้ ข้ารับการอบรมโปรแกรมเดซี มีความรู้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
แตกต่างกัน ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการให้
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับผูท้ ี่ไม่มีความถนัดในการใช้เครื่ อง
2.
ระยะเวลาในการผลิตหนังสื อเสี ยงตาม
ระยะเวลาของโครงการ ค่อนข้างน้อย
บุคลากรของสานักหอสมุดต้องใช้เวลา
นอกเวลาราชการในการผลิตหนังสื อเสี ยง
3.

สานักหอสมุดกลาง ไม่มีหอ้ งบันทึกเสี ยง
ที่ได้มาตรฐาน ทาให้การบันทึกเสี ยงมี
เสี ยงภายนอกรบกวนซึ่งต้องใช้เวลาใน
การแก้ไขและลบเสี ยงรบกวน

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุ ง
ควรแบ่งกลุ่มความรู ้ความสามารถในการใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อวิทยากรผูใ้ ห้การ
อบรมจัดแผนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่ม
ควรกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม และกระตุน้
เตือนให้บุคลากรดาเนินการผลิตหนังสื อเสี ยง
หลังการอบรมโปรแกรมเดซี ทนั ที
สานักหอสมุดควรพิจารณางบประมาณ
ปรับปรุ งห้องเพื่อให้สามารถใช้บนั ทึกเสี ยงให้
ดีข้ ึน

7. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้การผลิตหนังสื อเสี ยงเป็ นโครงการที่บริ การชุมชนอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยควร
จัดสรรงบประมาณ ให้สานักหอสมุดกลางปรับปรุ งห้องบันทึกเสี ยงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บันทึกเสี ยงมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อเป็ นแรงจูงใจบุคลากรภายนอกสานัก
หอสมุดกลางและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่ วมโครงการเพิ่มมากขึ้นและสามารถผลิตหนังสื อเสี ยง
ที่มีคุณภาพยิง่ ขึ้น

8.หลักฐาน (ภาคผนวก)
8.1 รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ

รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมโปรแกรมเดซีในโครงการหนังสื อเสี ยงเพื่อผูพ้ ิการทางสายตา
ครั้งที่1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องฝึ กอบรม 101 สานักหอสมุดกลาง
1. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
2. ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
3. นางวนิดา วงศ์วฒั นะ
4. นางพิมล เมฆสวัสดิ์
5. นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ
6. นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร
7. นางปภาดา น้อยคายาง
8. นางสาวสุ พินยา ศรี กุล
9. นางสมพิศ พรวิริยกุล
10.นางบังอร สระทองแก่น
11.นางสาวอัษนีย ์ งึมกระโทก
12.นางสาวนงลักษณ์ จันตา
13.นางสาวนัยรัตน์ เรื องวชิรารัตน์
14 นางสาวจรัสโฉม เพียรแก้ว
15 นางประภัสสร อ้วนวงษ์
16.นายพัฒนา จัตวานิล
17.นายเสกสรรค์ สาสู
18.นายเกียรติศกั ดิ์ หงษ์อินทร์
19.นายสุ รศักดิ์ ธรรมธร
20.นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการห้องสมุดเสี ยงสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
เรื่ อง การอบรมโปรแกรมเดซี ครั้งที่2 / 2554
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23
24.
25.
26.

นางนงนารถ ชัยรัตน์
นางเกษร เจริ ญรักษ์
นางสาวนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
นางอัญชลี มุสิกมาศ
นางกัญญา จันทร์ ดี
นางประภาศรี บุนนาค
นางสุ ปิยา ศรี กลั ยา
นางธิราภรณ์ มณี ยอ้ ย
นางจงกล พุกพูน
นางสาวสุ ประภา ศรี ทอง
นางดวงพร ผลมาก
นางจุฑาทิพย์ สุ รประจิต
นางกิตติศกั ดิ์ ก้าวกระโทก
นายจักรกฤษ เปมะวิภาต
นางสาวปองสุ ข ศรี ชยั
นางสาวสมหญิง ลมูลพักตร์
นายไพโรจน์ ชัชวาลเวทย์
นางวันเพ็ญ พูลเทียบรัตน์
นางเนตรนภิส จิรประไพวัลย์
นางกรรณิ การ์ ชาวบ้านเกาะ
นางสาวกัลยาณี อินต๊ะสิ น
นางสาวเกศริ นทร์ ศรี ธนะ
นางสาวอัญชลีพร ลภประเสริ ฐ
นายทรงยศ ขันบุตรศรี (วิทยากร)
นางสาวนงลักษณ์ จันตา (วิทยากร)
นางสาวอัษนีย ์ งึมกระโทก ( วิทยากร)

8.7 เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงการ
รายชื่อหนังสื อเสี ยงจากโครงการห้องสมุดเสี ยงสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา ปี งบประมาณ 2554
1. ผักทางลัดขจัดไขมัน
2. รู ้กนั รู ้แก้โรคเบาหวาน
3. วันวานที่ผา่ นมา เก็บไว้ในความทรงจา
4. น้ าสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ
5. เส้นทางชีวติ การเรี ยนรู ้ เล่ม 3
6. สมิงแห่งป่ าเหนื อ
7. เราล้อมไว้หมดแล้ว
8. วีรชน /คนบ้า /นักล่าเงา
9. เสี ยงเงียบในความมือ 5 เรื่ องสั้น
10. สุ ขภาพสร้างได้
11. ประเทศใต้
12. วิธีทาความราบรื่ นให้ชีวติ
13. ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
14. เพื่อชีวติ ที่รุ่งเรื อง
15. โลกร้อน
16. พลังแห่งชีวติ พิชิตความรวย
17. เมื่อเธอกลับมา
18. นิกกับพิม
19. เมราเดีย ดินแดนแห่งมวลสัตว์
20. ราตรี
21. รอบรู้เรื่ องยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
22. สาระ – ปัน – ยา

ภาพกิจกรรมการบันทึกเสียง
โครงการหนังสือเสียงสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา

