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กําหนดการอบรมโปรแกรมเดลซี 
ตามโครงการหองสมุดเสียงสําหรับคนพิการทางสายตา 

วันท่ี  29  เมษายน   2553     
-------------------------- 

วันท่ี  29  เมษายน  2553 
เวลา 08.30   -  08.45 น.            ลงทะเบียน 

08.45  -  09.00  น.           พิธีเปดการอบรม 
โดย  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

09.00   -  10.30  น.          การใชงานโปรแกรมเดลซี  
โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

10.30 -  10.45  น.         พักรับประทานอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม 
10.45 -  12.15  น.         ฝกปฏิบัติการบันทึกเสียง   

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

12.15 -  13.00  น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -  14.30  น.         ฝกปฏิบัติการบันทึกเสียง (ตอ)  

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

14.30  -  14.45  น.         พักรับประทานอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม 
14.45  -  15.45 น.        การแปลงไฟลใหเปน MP3 

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

15.45  -  16.15  น. สรุปขอปญหาจาการปฏิบัติงาน  
โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

16.15   น.          ปดการอบรม 
--------------------------------- 



กําหนดการอบรมโปรแกรมเดลซี 
ตามโครงการหองสมุดเสียงสําหรับคนพิการทางสายตา 

วันท่ี  10  พฤษภาคม   2553     
-------------------------- 

วันท่ี  10  พฤษภาคม  2553 
เวลา 08.30   -  08.45 น.            ลงทะเบียน 

08.45  -  09.00  น.           พิธีเปดการอบรม 
โดย  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

09.00   -  10.30  น.          การใชงานโปรแกรมเดลซี  
โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

10.30 -  10.45  น.         พักรับประทานอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม 
10.45 -  12.15  น.         ฝกปฏิบัติการบันทึกเสียง   

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

12.15 -  13.00  น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -  14.30  น.         ฝกปฏิบัติการบันทึกเสียง (ตอ)  

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

14.30  -  14.45  น.         พักรับประทานอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม 
14.45  -  15.45 น.        การแปลงไฟลใหเปน MP3 

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

15.45  -  16.15  น. สรุปขอปญหาจาการปฏิบัติงาน  
โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

16.15   น.          ปดการอบรม 
--------------------------------- 



กําหนดการอบรมโปรแกรมเดลซี 
ตามโครงการหองสมุดเสียงสําหรับคนพิการทางสายตา 

วันท่ี  24  พฤษภาคม   2553     
ณ  หองปฏิบัตกิารทางภาษา  ชั้น  2  หอสมุด  มศว  องครักษ 

-------------------------- 

วันท่ี  10  พฤษภาคม  2553 
เวลา 08.30   -  08.45 น.            ลงทะเบียน 

08.45  -  09.00  น.           พิธีเปดการอบรม 
โดย  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

09.00   -  10.30  น.          การใชงานโปรแกรมเดลซี  
โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

10.30 -  10.45  น.         พักรับประทานอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม 
10.45 -  12.15  น.         ฝกปฏิบัติการบันทึกเสียง   

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

12.15 -  13.00  น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -  14.30  น.         ฝกปฏิบัติการบันทึกเสียง (ตอ)  

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

14.30  -  14.45  น.         พักรับประทานอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม 
14.45  -  15.45 น.        การแปลงไฟลใหเปน MP3 

โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

15.45  -  16.15  น. สรุปขอปญหาจาการปฏิบัติงาน  
โดย  นางวาสนา  กลีบเมฆ 
         นายปราการ สิงหสระนอย 

16.15   น.          ปดการอบรม 
--------------------------------- 













     โครงการรกัการอาน  ปงบประมาณ 2553 
โครงการหองสมุดเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา 

           สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานสรุปโครงการหองสมุดเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา  ในโครงการรักการอาน  ปงบประมาณ 2553 
 ดําเนินการโดย สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สรุปการใชเงินโดยเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน ป 2553 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 5: ผลงานการใหบริการวิชาการ (บก.19)  งบเงินอุดหนนุ  
งบท่ีประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิ       50,000     บาท  (หาหม่ืนบาทถวน) 
เงินท่ีใชในการดําเนินงาน            49,200     บาท  (ส่ีหม่ืนเกาพนัสองรอยบาทถวน) 
คงเหลือท่ีมิไดเบิกจาย                 800     บาท  (แปดรอยบาทถวน) 
รายละเอียด ดงัตอไปนี ้

1. คาตอบแทนวทิยากรและคาอาหารกลางวนัและอาหารวางและเคร่ืองดืม่
ในการอบรมการใชโปรแกรมเดซี  3 คร้ัง (ดังรายละเอียด) เปนเงิน 21,200  บาท 
คร้ังท่ี 1  วันท่ี  29  เมษายน  2553 ณ หองฝกอบรม 102 สํานักหอสมุดกลาง   7,500  บาท  ดังนี้
คาตอบแทนวทิยากร(นางวาสนา กลีบเมฆ)จํานวน 6 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 2,400  บาท 
คาตอบแทนวทิยากร(นายปรากรม สิงหสระนอย) จํานวน 6 ช่ัวโมงๆละ 200 บาท    1,200  บาท 
คาอาหารกลางวันสําหรับวทิยากรและผูเขาอบรม ม้ือละ 60 บาท 39 คน    2,340  บาท 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มสําหรับวิทยากรและผูเขาอบรมม้ิอละ20บาท 2 ม้ือ    1,560  บาท 
คร้ังท่ี 2  วันท่ี  10 พฤษภาคม  2553 ณ หองฝกอบรม 102 สํานักหอสมุดกลาง    7,500  บาท  ดังนี ้
คาตอบแทนวทิยากร(นางวาสนา กลีบเมฆ)จํานวน 6 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท     2,400  บาท 
คาตอบแทนวทิยากร(นายปรากรม สิงหสระนอย) จํานวน 6 ช่ัวโมงๆละ 200 บาท    1,200  บาท 
คาอาหารกลางวันสําหรับวทิยากรและผูเขาอบรม ม้ือละ 60 บาท 26 คน    1,560  บาท 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มสําหรับวิทยากรและผูเขาอบรม ม้ิอละ20บาท 2 ม้ือ    1,040  บาท 
คร้ังท่ี 3  วันท่ี  24 พฤษภาคม  2553 ณ หองปฏิบัติการทางภาษา หอสมุดมศว องครักษ  6,200  บาท ดังนี้ 
คาตอบแทนวทิยากร(นางวาสนา กลีบเมฆ)จํานวน 6 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท     2,400  บาท 
คาตอบแทนวทิยากร(นายปรากรม สิงหสระนอย) จํานวน 6 ช่ัวโมงๆละ 200 บาท    1,200  บาท 
คาอาหารกลางวันสําหรับวทิยากรและผูเขาอบรม ม้ือละ 60 บาท 26 คน    1,560  บาท 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มสําหรับวิทยากรและผูเขาอบรม ม้ิอละ20บาท 2 ม้ือ     1,040  บาท 

2. คาจางตัดตอทําหนังสือเสียง ช่ัวโมงละ 100 บาท จํานวน280 ช่ัวโมง  28,000  บาท 
รวมคาใชจายตลอดโครงการ                49,200  บาท 

(ส่ีหม่ืนเกาพนัสองรอยบาทถวน) 



รายงานการดาํเนินกิจกรรมตามโครงการหองสมุดเสียสําหรับผูพิการทางสายตา 

1. ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือใหบุคลากรหองสมุดและผูสนใจท่ีจะเปนอาสาสมัครทราบ
2. จัดการอบรมโปรแกรมเดซีเพื่อใชในการบันทึกเสียงการอานหนังสือในเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยวิทยากร

จากสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย คือ นางวาสนา กลีบเมฆ และคณะใหแกบุคลากรผูมีจิตอาสา
ของสํานักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ  3  คร้ัง  รวมผูเขารับการอบรมจํานวน 98 คน ดังนี้
คร้ังท่ี 1  วันท่ี  29  เมษายน  2553 ณ หองฝกอบรม 102 สํานักหอสมุดกลาง                   จํานวน  37  คน
คร้ังท่ี 2  วันท่ี  10 พฤษภาคม 2553 ณ หองฝกอบรม 102 สํานักหอสมุดกลาง                จํานวน  37  คน
คร้ังท่ี 3  วันท่ี  24 พฤษภาคม  2553 ณ หองปฏิบัติการทางภาษา หอสมุดมศว องครักษ จํานวน  24  คน
           รวมผูเขารับการอบรมโดยวิทยากรจากสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย        จํานวน   98  คน 
คร้ังท่ี 4   นายทรงยศ  ขันบุตรศรี นักวิชาการโสตฯ ของสํานักหอสมุดกลาง  
อบรมนิสิตภาควิชาบรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร     จํานวน   7  คน 

รวมผูเขารับการอบรมการใชโปรแกรมเดซีท้ังหมด             จํานวน 105 คน  
2. หลังการอบรมติดต้ังโปรแกรมเดซีลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 6  เคร่ือง  และจัดทํารายช่ือหนังสือ

เพื่อใชในการอานสงใหแกสมาคมคนตาบอดฯ ใหตรวจสอบการซํ้าซอนหนังสือท่ีจะอานบันทึกเสียง
3. จัดตารางการบันทึกเสียงและแจงใหจิตอาสาทราบเพ่ือสะดวกในการบนัทึกเสียง
4. ผลการประเมินความพึงพอใจเกีย่วกับการอบรมโปรแกรมเดซี โดยวิทยากรจากสมาคมคนตาบอดแหง

ประเทศไทย 3 คร้ัง    ปรากฏผลดังนี้   ผูเขาอบรมท้ังส้ิน จํานวน 98 คน ไดรับแบบประเมินกลับคืน
จํานวน 97 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.98  ประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.85) โดยมีความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู ( X  = 4.59) สําหรับความ
คิดเห็นในระดบัมาก คือ เนื้อหาและเวลาในการอบรมเหมาะสม ( X  = 4.29) และ การจัดสถานท่ีในการ
ฝกอบรมเหมาะสม  ( X  = 4.21) ตามลําดับ (รายละเอียดตามตาราง 1 ในภาคผนวก)

5. กิจกรรมผลิตหนังสือเสียง  รวมท้ังส้ิน  42  ช่ือเร่ือง และอัดสําเนาจากแหลงอ่ืน 60 ช่ือเร่ือง ดังนี้
สํานักหอสมุดกลาง                          จํานวน  22   ช่ือเร่ือง
หอสมุด มศว องครักษ            จํานวน  13   ช่ือเร่ือง
นิสิตภาควิชาบรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  จํานวน   7   ช่ือเร่ือง
หนังสือเสียงจากรายการหองสมุดหลังไมค    จํานวน    60   ช่ือเร่ือง  (อัดสําเนาจากแหลงอ่ืน)

5. สงหนังสือเสียงไปใหสมาคมคนตาบอดฯตรวจสอบความถูกตองและทําการตัดตอ สามารถดําเนินการ
ตามงบประมาณ  จํานวน 24  ช่ือเร่ือง ดังนี้
1. กินนอกสูตร
2. 365 วันมหัศจรรย สมาธิ
3. กินปลอดทุกข



4. กินมะรุม ลืมมะเร็ง
5. ดอกไมปลายสวน
6. นักสืบหญิงหมายเลข 1 เลม 1
7. บวงกรรม
8. เด็กหญิงปูนา
9. มรสุมชีวิต
10. สะพานขาด
11. กอนเนื้อ
12. 100 คําถามเบาหวานควรรู
13. กาซิโกกิ
14. หนึ่งเซนติเมตร
15. การสืบทอดมรดกวฒันธรรมไทย
16. ถึงเวนไมเห็นวรรค
17. หมอใบไม
18. เพชฌฆาตในดงดับ
19. เร่ืองเลาจากเขาใหญ
20. ฉันไมใชหมอหมา แตฉันเปนสัตวแพทย
21. นิยายเหนอืรางเหล็ก
22. เทคนิคใสใจ ถนอมอารมณ
23. กินตานโรคชะลอวัยอายุยืน
24. ย่ําสวนปา

  สําหรับหนังสือเสียงท่ีเหลือจะดําเนินการตอในปงบประมาณถัดไป 

หัวหนาโครงการ       บุญสม    เลาพูนพิทยะ 
                     (นางบุญสม   เลาพูนพิทยะ) 

             ประธานคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โปรแกรมเดซี  (Daisy) 
วันท่ี 29 เมษายน 2553 และ 10,  24 พฤษภาคม 2553 

ณ หองฝกอบรม 102 สํานักหอสมุดกลาง และ หอสมุด มศว องครักษ 
วิทยากร : นางวาสนา กลีบเมฆ และคณะ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม
ผูเขาอบรมท้ังส้ิน จํานวน 98 คน ไดรับแบบประเมินกลับคืนจํานวน 97 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.98 
ประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.85) โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ วิทยากรมีความสามารถ 

ในการถายทอดความรู ( X  = 4.59) สําหรับความคิดเห็นในระดับมาก คือ เน้ือหาและเวลาในการอบรมเหมาะสม ( X  = 4.29)  
และ การจัดสถานท่ีในการฝกอบรมเหมาะสม  ( X  = 4.21) ตามลําดับ (ดังรายละเอียดในตาราง 1) 

ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม 

ระดับการ
ประเมิน รายการประเมิน 

X S.D. 

แปลผล 

1. เน้ือหาและเวลาในการฝกอบรมเหมาะสม 4.29 0.54 มาก 
2. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรู 4.59 0.51 มากท่ีสุด 
3. ส่ือ / เอกสารประกอบการฝกอบรมเหมาะสม 4.06 0.70 มาก 
4. การจัดสถานท่ีในการฝกอบรมเหมาะสม 4.21 0.66 มาก 
5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรม Daisy กอนการฝกอบรม 1.68 0.82 นอย 

6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรม Daisy หลังการฝกอบรม 3.99 0.60 มาก 
7. ประโยชนของการฝกอบรมในเรื่องนี้ตอการปฏิบัติงานของทาน 4.15 0.68 มาก 

รวมท้ังสิ้น 3.85 0.37 มาก 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
ผูเขาอบรม จํานวน 8 คน เสนอความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ โดยความคิดเห็นดังกลาว ไดแก   
- เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน ไดชวยเหลือผูพิการทางสายตา (จํานวนผูแสดงความคิดเห็น = 4) 
- ควรทําเปนโครงการตอเนื่อง โดยเชิญนิสิต มศว เขารวมโครงการการอานหนังสือเพ่ือผูพิการทางสายตาดวย เปน

การสงเสริมจิตอาสาใหนิสิต มศว  (จํานวนผูแสดงความคิดเห็น = 2) 
- โปรแกรมเดซี เปนโปรแกรมที่ใชงาย ผูเขาอบรมตองหมั่นฝกฝนเพ่ือใหใชคลองขึ้น (จํานวนผูแสดงความคิดเห็น = 1) 
- อาหารไมไดจัดใหบุคลากรมุสลิม ควรมีการสํารวจกอนส่ังอาหาร (จํานวนผูแสดงความคิดเห็น = 1) 

สรุปและประเมินผล  : 
กรรมการฝายประเมินผล 

31 พ.ค.53 



ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการห้องสมุดเสียงสําหรับผูพ้ิการทางสายตา 




