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รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงการ หนังสือเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา 

ณ  สํานักหอสมุดกลาง 

 

 

 

 

                                   

งานบริการวิชาการแกชุมชน 

 

  

 

หนวยงาน โครงการรักการอาน (บก 19) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 

             ตามที่สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการในโครงการหนังสือเสียงสําหรบัผูพิการทางสายตา มาตั้งแต

ปงบประมาณ 2553 ไดผลิตหนังสือเสียงเพื่อผูพิการทางสายตาไปจํานวนหนึ่ง โดยมุงหวังใหหนงัสือเสียงทีผ่ลิต

ไดบริการใหทัง้ผูพกิารทางสายตาและบุคคลทั่วไปที่ตองการใชสื่อประเภทนี้  เพื่อใหการผลิตหนังสือเสียง

สามารถตอบสนองตอสังคมของการเรียนรูไดอยางดียิง่ขึ้น 

             สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเห็นควรทีจ่ะดําเนินการผลิตหนังสือเสียงให
เพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยการรณรงคประชาสัมพันธใหผูที่มจีิตอาสาทั้งที่เปนบุคลากรของสํานกัหอสมุดกลาง 
หอสมุดองครักษ และอาสาสมัครภายนอก ผลิตหนงัสือเสียงโดยใชโปรแกรมเดซีใหเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้เพือ่ใหการผลิตหนงัสอืเสียงเปนประโยชนตอสังคมภายนอก   โดยมุงมั่นบริการวิชาการใหแกผูพิการทาง

สายตา เพื่อใหไดรับความรู ความบันเทิงจากหนังสือเสียง  ซึง่เปนการสงเสริมการเรียนรูใหแกผูพิการทาง

สายตา และในทางกลบักันเปนการสงเสรมิการอานใหแกผูทีม่ีจิตอาสาในการผลิตหนังสือเสียงอีกดวย 

สํานักหอสมุดกลาง หวังเปนอยางยิง่วาโครงการหนังสือเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา จะเปนแรง

สนับสนุนการพัฒนาบริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชนและสงัคมอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

                                                                              อาจารยวาณี  อรรจนสาธิต 
                                                                                คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
                                                                                   ประธานโครงการ 
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สารบัญ 

           

คํานํา 

สวนที่ 1 โครงการที่ขออนมุัต ิ
 

สวนที่ 2      รายงานผลการดําเนินงาน 
 

สวนที่ 3      ภาคผนวก 
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รายงานผลการดาํเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ผลผลิต  : ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

ชื่อโครงการ หนังสือเสียงสําหรบัผูพิการทางสายตา. 

หนวยงาน : ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ประธานโครงการ         อาจารยวาณี  อรรจนสาธิต 

ประธานโครงการรักการอาน สํานักหอสมุดกลาง   อาจารยสาโรช   เมาลานนท 

ผูรับผิดชอบโครงการ       นางบุญสม  เลาพูนพทิยะ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  มกราคม  - มิถุนายน 2555 

สถานที่ดําเนินงาน  สํานักหอสมุดกลาง  และหอสมุด มศว องครักษ 

งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินแผนดิน จํานวนเงิน       35,000.00  บาท 

ใชจายจริง จํานวนเงิน       34,975.00  บาท 

ผลการดําเนินงาน 

 ยังไมเริ่มดําเนินการเนือ่งจาก……………………………………………………………………. 

 อยูระหวางการดําเนินงาน โดยไดดําเนินงานตางๆแลวดังนี้…………………………………….. 

 ดําเนินโครงการแลวเสรจ็ โดยมีผลดําเนินงานตางๆแลว ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงานในภาพรวม ตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 

ลําดับ ปญหา อปุสรรค แนวทางการแกไข/ปรับปรงุ 

1. สถานที่ในการบันทึกเสียงของสํานักหอสมุดกลาง 

ยังไมไดมาตรฐานและมจีํานวนไมเพียงพอ  

ควรปรับปรุงใหมีหองบันทึกเสียงที่มีมาตรฐานเพื่อ

รองรับผูมจีิตอาสาในการผลิตหนังสือเสียงที่มี

จํานวนเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2. บุคลากรของหอสมุด มศว องครักษ มีขอจํากัด

ดานเวลาในการบันทึกเสียง เนื่องจากไมสามารถ

บันทึกเสียงในเวลางานได 

ผูบริหารหอสมุด มศว องครักษ ควรจัดทําตาราง

บันทึกเสียงใหแกบุคลากรไดดําเนินการบันทกึเสียง 

แนวทางการพัฒนาจากโครงการเดิม ท่ีนํามาปรับปรุงในโครงการน้ี คือ  

        จัดการประชุมช้ีแจง จํานวน 2  ครั้ง  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการอานหนังสือเสียง ขอปฏิบัติและ

กฎเกณฑเกี่ยวกับการอานหนงัสอืเสียง   ตลอดจนการตอบขอซักถามปญหาทีเ่กิดจากการดําเนินงานที่ผานมา 

ทั้งเพือ่นํามาแกไขปรับปรุงการอานในปงบประมาณ 2555  

ขอเสนอแนะสําหรับประธานโครงการ / คณบดี 

1.สํานักหอสมุดกลางมีปณิธานอันแนวแนในการผลิตหนังสือเสียงเพื่อใหผูพิการทางสายตาและผูที่มีความ

บกพรองทางสานตาอื่นๆไดมีโอกาสเรียนรูจากการฟง แตขอจํากัดในดานสถานที่จึงไมสามารถอํานวยความ

สะดวกใหแกบุคคลภายนอกในการเขามาอานในสํานักหอสมุดกลางได หากมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนใน

ดานงบประมาณในการจัดทําหองบันทึกเสียงที่ไดมาตรฐานจํานวนหนึ่งเพื่อเปนแรงจูงใจในการดําเนินงานและ

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูมีจิตอาสามากยิ่งขึ้น   

2. ผูพิการทางสายตาจํานวนมากรองขอใหมีการผลิตหนังสือเสียงที่มีเนื้อหาทางวิชาการ  ทางโครงการฯเห็น

วามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดผลิตตําราวิชาการเปนจํานวนมาก แตยังจัดทําเปนหนังสือเสียงนอยมาก จงึ

ควรมีการจัดทําเอกสารตําราวิชาการของมหาวิทยาลัยใหเปนหนังสือเสียง เพื่อใหบริการผูพิการทางสายตาและ

ผูบกพรองทางสายตาอื่นๆ จะมีโอกาสเรียนรูตําราวิชาการอันทรงคุณคาเหลานี้ ตอไป 
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วิธีการดําเนินโครงการ 

1. ประชาสมัพันธโครงการ

2. ประชุมช้ีแจงผูเขารวมโครงการ

3. จัดทําตารางการบันทึกเสียง

4. ผูเขารวมโครงการดําเนินการบันทึกเสียง

5. ตัดตอทําหนังสือเสียง

6. รายงานผลการดําเนินงาน

รายละเอียดขอมลู 

- ผูเขารวมโครงการหนังสือเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา ประกอบดวย บุคลากรของสํานัก

หอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ  จํานวน 50 คน. 

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ  

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผลดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ :  

1. ผูเขารวมโครงการสามารถผลิตหนังสือเสียงไดไมต่ํากวา 25

เรื่อง

2. สามารถสรางเครือขายทางการศึกษาเพื่อผูพิการทางสายตา

เลม 

เครือขาย 

25 

1 

25 

2 

ผลการประเมินโครงการ / ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

เชิงปริมาณ :  

1. จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เขาอบรมในโครงการมีความพึง

พอใจในระดับมาก รอยละ 80 

รอยละ 80 80 

สํานักหอสมุดกลาง ดําเนินโครงการรักการอานภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (บก 19) โดยกําหนดกิจกรรมโครงการหนังสือเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลิตหนังสือเสียงใหแกผูพิการทางสายตาและเพื่อสงเสริมใหบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางมีนิสัยรักการอาน สําหรับ
ปงบประมาณ 2555 สํานักหอสมุดกลางจัดใหมีการประชุมชี้แจงเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานใหแก
บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 2 ครั้ง คือ ณ สํานักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร) และหอสมุด มศว องครักษ 
และแจกแบบสอบถามผูเขารวมโครงการฯภายหลังจากการดําเนินงานผลิตหนังสือเสียงเพื่อประเมินการดําเนินงาน 
ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 

       ผูเขารวมกจิกรรมทั้งสิ้น จํานวน 50 คน  แยกเปนบุคลากรของสํานกัหอสมุดกลาง 28 คนหอสมุด มศว องครักษ 

20 คน บุคคลภายนอก 2 คน ไดรับแบบประเมินกลบัคืนจํานวน 49 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98 

ประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก (X  = 3.60)  โดยมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ    ประโยชนที่ไดรับจากการอาน 

(X  = 4.10) การอานออกเสียงของทานมีการพัฒนาดีขึ้น (X  = 3.59) ผูเขารวมโครงการไดรบัความสะดวกในการ

บันทึกเสียง (X  = 3.59)ความพรอมของวสัดุ อุปกรณในการดาํเนินงาน (X  = 3.59)    สวนขอคําถามที่อยูในระดับ

ปานกลาง คือการมสีวนรวมในการประชุมวางแผนกอนการดําเนินงาน(X  = 3.20)  ตามลําดับ (ดังรายละเอียดใน

ตาราง 1-4) 

ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการ 

รายการประเมิน 

ระดับการ

ประเมิน แปลผล 

X S.D. 

1.การมสีวนรวมในการประชุมวางแผนกอนการดําเนินงาน 3.20 0.95 ปานกลาง 

2.ความพรอมของวัสดุ อุปกรณในการดําเนินงาน 3.51 0.89 มาก 

3.ทานไดรับความสะดวกในการบันทึกเสียง 3.59 0.99 มาก 

4.การอานออกเสียงของทานมีการพฒันาดีขึ้น 3.59 0.91 มาก 

5.ประโยชนที่ทานไดรับจากการอาน 4.10 0.84 มาก 

รวมท้ังสิ้น 3.60 0.75 มาก 
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ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการของบุคคลสํานักหอสมุดกลาง 

รายการประเมิน 

ระดับการ

ประเมิน แปลผล 

X S.D. 

1.การมสีวนรวมในการประชุมวางแผนกอนการดําเนินงาน 3.50 0.69 มาก 

2.ความพรอมของวัสดุ อุปกรณในการดําเนินงาน 3.67 0.61 มาก 

3.ทานไดรับความสะดวกในการบันทึกเสียง 3.82 0.67 มาก 

4.การอานออกเสียงของทานมีการพฒันาดีขึ้น 3.92 0.53 มาก 

5.ประโยชนที่ทานไดรับจากการอาน 4.39 0.49 มาก 

รวมท้ังสิ้น 3.86 0.42 มาก 

ตาราง 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการของบุคลากร หอสมุด มศว องครักษ 

รายการประเมิน 

ระดับการ

ประเมิน แปลผล 

X S.D. 

1.การมสีวนรวมในการประชุมวางแผนกอนการดําเนินงาน 2.73 1.14 ปานกลาง 

2.ความพรอมของวัสดุ อุปกรณในการดําเนินงาน 3.26 1.19 ปานกลาง 

3.ทานไดรับความสะดวกในการบันทึกเสียง 3.26 1.32 ปานกลาง 

4.การอานออกเสียงของทานมีการพฒันาดีขึ้น 3.10 1.14 ปานกลาง 

5.ประโยชนที่ทานไดรับจากการอาน 3.63 1.06 มาก 

รวมท้ังสิ้น 3.20 0.99 ปานกลาง 
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ตาราง 4 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการของบุคคลภายนอก 

รายการประเมิน 

ระดับการ

ประเมิน แปลผล 

X S.D. 

1.การมสีวนรวมในการประชุมวางแผนกอนการดําเนินงาน 3.50 0.70 มาก 

2.ความพรอมของวัสดุ อุปกรณในการดําเนินงาน 3.50 0.70 มาก 

3.ทานไดรับความสะดวกในการบันทึกเสียง 3.50 0.70 มาก 

4.การอานออกเสียงของทานมีการพฒันาดีขึ้น 3.50 0.70 มาก 

5.ประโยชนที่ทานไดรับจากการอาน 4.50 0.70 มากที่สุด 

รวมท้ังสิ้น 3.70 0.14 มาก 

         สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับการเขารวมโครงการครัง้ตอไป ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความประสงค

ที่จะเขารวมกจิกรรม จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 69.39 ไมเขารวมกจิกรรม 15 คน คิดเปนรอยละ 30.61 

โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. เมื่อเลิกงานแลวไมมีเวลาอยูทีท่ํางานจงึไมพรอมทีจ่ะอาน     ( 1 คน)
2. เปนโครงการที่ด ีแตขอไมเขารวมเนือ่งจากไมมเีวลา   ( 1 คน) 
3. ผูอานยังไมมีความชํานาญในการอานออกเสียงและการสะกดคําตางๆ    ( 1 คน)
4. ควรจัดงบประมาณในการผลิตหรือขอรับบรจิาคเงินตามศรัทธาเพื่อใชสนบัสนุนโครงการหนังสือ

เสียงนีจ้ะดมีาก  ( 1 คน) 
5. นาจะจัดหองทีส่ามารถกันเสียงภายนอกเขามา เพราะตลอดเวลาที่อานเมื่อนสิิตมากันมากๆ

เสียงที่พูดคุยจะแทรกเขามา ทําใหตองแกไขตลอด   ( 1 คน) 
6. สนใจเขารวมแตตองไมเรงเรือ่งเวลาเพราะจะทําไดไมตรงกําหนดของโครงการ  (1 คน)
7. ชอบอานบันทึกเสียงมากกวาอานแลวมาเลาเรื่องไมชอบคุยแตชอบอานมากๆ

เพราะฝกการใชเสียงอยูเบื้องหลังมีความสุข นั่งเลาแลวเครียด  ( 1 คน) 
8. ควรทําตอไปและเปดอบรม  (1 คน)
9. หองที่ใชบันทึกเสียงมีนอย     ( 1 คน)
10. ไดประโยชนอยางมากเพราะทําเพื่อสังคมเปนงานสาธารณะอยาดีเยี่ยมฝกจิต/สมาธิในการจดจอ

เนื้อเรื่องที่จะอานตามความพรอมของรางกายเชนเสียงเปนการฝกทักษะในการอานออกเสียง/ฝกความมีวินัย
และความรับผิดชอบกับสวนรวม  ( 1 คน) 

11. เปนโครงการที่ควรทําอยางตอเนื่อง (1 คน)
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ผลกระทบหลังจากการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
(เชื่อมโยงกับ Triple bottom Line คือ ดานเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม) 
ผลกระทบตอองคกรตนเอง 

1. สํานักหอสมุดกลางดําเนินโครงการหนังสือเสียงสําหรับผูพิการทางสายตาตอเนื่องมาตั้งแตป 2553
ในแตละปไดรับความรวมมือจากผูเขารวมโครงการเปนอยางดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเขารวมโครงการฯเหน็คณุคา
ในการบริการวิชาการใหแกสังคมโดยแสดงออกในการมีจิตอาสาผลิตหนังสือเสียงใหแกผูพิการทางสายตา
สําหรับป 2555 โครงการฯไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานโดยมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอปฏิบัติในการบันทึกเสียง วิธีการอาน และวิธีการแกไขขอบกพรองตางๆจากการดําเนินงาน
ในปที่ผานมา อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธสรางขวัญและกําลังใจในการอานหนังสือเสียงใหแกผูเขารวม
โครงการ ในการจัดประชุมไดจัดใหมีการประชุมทั้งที่สํานักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ  และ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาของแผน โครงการฯ ไดสงแผนใหผูเขารวมโครงการไดรับทราบและ
ติดตามการดําเนินงานเปนระยะๆ เมื่อผู เขารวมโครงการฯไดดําเนินงานเสร็จสิ้น ทางโครงการไดสง
แบบสอบถามเพื่อประเมินการดําเนินโครงการ จากการตอบแบบสอบถามพบวาผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญ
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนทั้งตอผูพิการทางสายตาและตอผูเขารวม
โครงการ ทําใหมีการพัฒนาการอานดีขึ้น ไดรับการอํานวยความสะดวกในการบันทึกเสียงรวมทั้งโครงการฯ มี
ความพรอมในดานวัสดุอุปกรณในการบันทึกเสียง แตการมีสวนรวมในการวางแผนกอนการดําเนินงานยังมีไม
มากพอ และสวนใหญมีความพึงพอใจที่จะเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป แสดงใหเห็นวาผูเขารวมโครงการฯ 
มีความมุงมั่นที่จะมีจิตอาสาในการผลิตหนังสือเสียงใหแกผูพิการทางสายตา ตามเจตนารมณของโครงการ 

2. สํานักหอสมุดกลางยังขาดหองบันทึกเสียงที่มีมาตรฐานและจํานวนหองมีไมเพียงพอ แมวาทาง
โครงการฯจะไดจัดตารางการใชหองบันทึกเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเขารวมโครงการฯแลวก็ตาม 
แตเนื่องจากการบันทึกเสียงในแตละครั้งของแตละคน บางครั้งไมสามารถยุติทันทีไดเมื่อครบกําหนดเวลาตาม
ตาราง เพราะยังอานไมครบบทหรือยังแกไขขอบกพรองไมเสร็จสิ้น บางครั้งผูอานตารางตอไปตองรอคอย ทํา
ใหเห็นวาจํานวนหองสําหรับบันทึกเสียงมีความสําคัญเชนกัน นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการฯเห็นวาควรมีการ
ปรับปรุงหองบันทึกเสียงใหไดมาตรฐานเพื่อใหการบันทึกเสียงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นการดําเนินโครงการ
ใหประสบความสําเร็จไดนั้นหองบันทึกเสียงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง สํานักหอสมุดกลางควรจัดเตรียม
งบประมาณเพื่อปรับปรุงหองบันทึกเสียงใหไดมาตรฐานและเพื่อใชในการดําเนินโครงการโดยเฉพาะ  

3. สํานักหอสมุดกลาง ควรจัดการอบรมเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการบันทึกเสียงใหแก
ผูเขารวมโครงการฯทุกป เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ มีความมั่นใจในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น และควรจัดการ
ประชุมบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ ใหมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานให
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการควรขยายเปาหมายผูเขารวมโครงการ ในการผลิตหนังสือเสียงไปยังบุคลากร
ภายนอกใหมากยิ่งขึ้น 

4. ผูเขารวมโครงการมีขอจํากัดดานเวลา ดวยภาระงานทําใหไมสามารถดําเนินการบันทึกเสียงในเวลา
งานไดจึงตองทําการบันทึกเสียงนอกเวลางาน สาเหตุอีกประการหนึ่งคือผูเขารวมโครงการสวนใหญตอง
บันทึกเสียงภายในหนวยงาน แมวาผูเขารวมโครงการฯสามารถดาวนโหลดโปรแกรมเดซีเพื่อสามารถนําไป
บันทึกเสียงที่บานไดก็ตาม แตขอจํากัดดานอุปกรณบันทึกเสียงทําใหผูเขารวมโครงการมีความจําเปนตอง
บันทึกเสียงที่หนวยงาน ซึ่งทําใหการบันทึกเสียงอาจทําไมทันตามกําหนด ผูเขารวมโครงการฯจึงมีความเห็นวา
การกําหนดกรอบเวลาเปนแรงกดดันในการดําเนินโครงการดังกลาว 
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ผลกระทบตอชุมชนที่ใหบริการ 

1. ผูพิการทางสายตาสามารถใชหนังสือเสียงเพื่อการศึกษาคนควาทางวิชาการและเพือ่ความ

เพลิดเพลนิจาการฟงทดแทนการอาน

2. ผูพิการทางสายตาไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

         บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพฒันาการอานใหแกชุมชนและเสรมิสรางความมจีิต

อาสาใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ผลกระทบตอประเทศ 

          การผลิตหนังสือเสียงจะมีสวนชวยสงเสริมใหคนพิการทางสายตาไดพัฒนาเปนสังคมของการ

เรียนรูมากยิง่ขึ้น 

ผลประเมินการบูรณาการกับดาน  การเรียน    งานวิจัย   ศิลปวัฒนธรรม √  อ่ืนๆ พันธกิจ 

พบวา  √   บรรล ุ   ไมบรรล ุประเมินผลโดย 
ปญหาที่พบในการบรูณาการ คือ ..................................................................................... 
แนวทางการพฒันาในเรื่องการบรูณาการ .......................................................................... 

ภาคผนวก รายงานผลการดําเนนิงาน ประกอบดวย 

8. หลักฐาน (ภาคผนวก)

8.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
8.2 บันทกึขอความเพื่อประสานงานหรือขอความอนเุคราะหจากหนวยงานภายในวิทยาลยัฯ
8.3 กําหนดการการประชุม
8.4  รายช่ือผูเขารวมประชุมตามกําหนดการ
8.5 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ
8.6 รายชื่อสมาชิกผูเขารวมกิจกรรมการบันทึกหนงัสอืเสียง
8.7 ผลผลิต : รายช่ือหนังสือเสียง
8.8 ภาพกิจกรรม (กอนดําเนินโครงการ/ระหวางดําเนิน/ และเมือ่สิ้นสุดโครงการ)
8.9 แบบติดตามความพรอมของโครงการ (FM_ บก 002)
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แบบประเมินผล 
การดําเนินโครงการหนังสือเสียงเพื่อผูพิการทางสายตา 

ประจําปงบประมาณ 2555 

1. สังกัด □ สํานักหอสมุดกลาง

□ หอสมุด มศว องครักษ

□ ผูรวมกิจกรรมภายนอก

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน

  รายการความคิดเห็น   ระดับความความคิดเห็น หมายเหต ุ

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1. การมีสวนรวมในการประชุมวางแผนกอนการ

ดําเนินงาน 

2. ความพรอมของวัสดุ  อุปกรณ ในการดําเนินงาน

3. ทานไดรับความสะดวกในการบันทึกเสียง

4. การอานออกเสียงของทานมกีารพฒันาดีขึ้น

5. ประโยชนที่ทานไดรบัจาการอาน

3. ทานมีความยินดีที่จะเขารวมโครงการฯ ในครั้งตอไปหรือไม

□ เขารวม

□ ไมเขารวม

ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................

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

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

         ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
 โครงการหนังสือเสียงเพื่อผูพิการทางสายตา ประจําป 2555
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รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมการบันทึกหนังสือเสียง 
ณ อาคารสํานักหอสมุดกลาง 

ลําดบั รายชื่อบุคลากร ชื่อหนังสือที่อาน

1 นางนาฏยา        โชติกะพุกกณะ อาหารขยะคราชีวติ 

2 นางณัฐธยานส   ไกรลาสสุวรรณ เจาะเกอโด เด็กบานดอย 

3 นางสาวอรัญญา     ฟกออน คูมือกฏหมายประชาชน 

4 นางสาวกานดา      แซลิ้ม กําลังใจใหคุณ 

5 นางประจงจติต     อุมวิชนี เอาตัวรอดในสถานการณภยัพิบัต ิ

6 นางจงกล          พุกพูน ฉลาดทําบญุ 

7 นายสันต ิ          เกษมพันธุ ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน 

8 นายพัฒนา        จัตวานิล สระแกว วรรณกรรม 

9 นางสาวอษันีย      งึมกระโทก สุขภาพสรางได 

10 นางมาลิน ี  ภูหมั่นเพียร ประเทศใต 

11 นายกิตติศักดิ ์    กาวกระโทก พลังแหงชีวิตพิชติความรวย 

12 นายปยะรักษ     หอมหวล เมื่อเธอกลับมา 

13 นายเดชณรงค    อมเพชร นิทานเกาหล ี

14 นางสุปยา        ศรีกัลยา เราลอมไวหมดแลว 

15 นางวนิดา         วงศวฒันะ หนึ่งรอยปแหงความโดดเดี่ยว 

16 นางสวลักษณ    ทองคํา แปดขาสามคนบนโลกสองใบ 

17 นางบงกชรัตน    อุดสัย เด็กชายในเงา 

18 นางสาวชมนิศา     ทองเลศิ guidebook for Health and Wellness 

19 นายสามารถ      พุกพญา ไอเหี้ยเอย 

20 นายปยะรักษ    หอมหวน ของขวญัของพอ 

21 นางจํารูญ         เลียบใย รูปแบบของการดาํเนินชีวิตและการมีสุขภาพทีด่ ี

22 นายเสกสรร    สําส ู ปาสมิง 

23 นางปภาดา     นอยคํายาง แอนตารกติก...ดินแดนแหงน้ําแขง็ 

24 นางบุญสม        เลาพูนพิทยะ การอนุรักษศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาภาคสนาม : ภาคเหนือ 

25 นางสาวสปุระภา  ศรีทอง พจนานุกรม หมวด ข 

26 นางสาวอญัชล ี  ตุมทอง พจนานุกรม หมวด ข 

27 นางสมพิศ       พรวิริยกุล พจนานุกรม หมวด ข 

28 นางธิราภรณ     มณียอย พจนานุกรม หมวด ข 

29 นายอัครเดช      อุดมชัชวาล พจนานุกรม หมวด ข 
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30 นางกรรณิการ    ชาวบานเกาะ พจนานุกรม หมวด ข 

31 ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ  ชัยรัตน ยิ่งฟามหานท ี

32 นายทรงยศ       ขันบุตรศร ี นิทานพ้ืนบาน 

รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมการบันทึกหนังสือเสียง 
ณ หอสมุด มศว องครักษ 

ลําดับ รายชื่อบุคลากร ชื่อหนังสือที่อาน 

1 นางหทยัรัตน       ธีรกุล ผมฉลาด--แตรูสึกโง 

2 นางสาวทศันีญา   สุขประเสริฐ องศาที ่361 

3 นางสุจิตรา   รัตนสิน กรรไกรสีแดงกับกระดาษสขีาว 

4 นางสาวธนพร     พึ่งพาพงศ พาเหรดสวนผัก 

5 นางสาวชชัชภา   ประทุมศรีขจร บอกรักดวยผัก 

6 นางสาวสุพักต      ศิริบอแก 100 ความเชื่อเรื่องอาหารการกิน 

7 นางสาวยุภาภรณ  ไชยสงค กินอยางไรไมใหอวน 

8 นางสาวน้ําเงิน      เฉลียวพจน กายบริหารบําบดัดวยวิธีแกวงแขน 

9 นางสาวจันทิรา    จีนะวงศ วิถีแหงโนบติะ ชัยชนะของคนไมเอาถาน 

10 นางสาวยุพิน       ฤทธิ์ชวยรอด อาหารชะลอวัยทอง 

11 นางสาวศุภลักษณ  ผลแกว "สมอง" อวัยวะท่ีตองพัฒนาและดแูลตลอดชีวติ 

12 นางพิมหฤทัย       ศรีมงคล ไต : คําถามที่ตองการคําตอบ 

13 นางสาวอนงค      คิดชอบ ขออักเสบ 

14 นางสาวจิรัชญา    สีไส ภาวะหัวใจเตนผิดปกต ิ

15 นางสาวพรชนก   ชื่นประทุม เบาหวานและคณะ 

16 นายภูริวฒัน      ราโรจน ใครไมปวยยกมือขึ้น 

17 นายสุนทร        พุมพวง รูแลวใชประโยชนได 

18 นางสาวอมรรัตน  ทรงสมบตั ิ กินเพื่อสุข : สูตรดบัทุกขนักกิน 

19 นางสาวเอื้องฟา  แปนแกว บทเรียนผูจากไป : ผลึกความรูดูแลคนไขระยะสุดทายแบบไทยๆ 

20 นายเจยีม        จันทรแบน เจ็บเกินโรค 
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ผลผลิต, รายชื่อหนังสือเสียงเพื่อจัดสงใหสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 

ลําดับ รายชื่อหนังสือ 

1 อาหารขยะคราชีวิต 
2 เจาะเกอโด เดก็บานดอย 
3 คูมือกฎหมายประชาชน 
4 กําลังใจใหคุณ 
5 ฉลาดทําบญุ 
6 เราลอมไวหมดแลว 
7 การอนุรกัษศิลปวฒันธรรมและภูมปิญญาภาคสนาม : ภาคเหนือ 
8 พจนานุกรม หมวด ข 
9 100 ความเชื่อเรือ่งอาหารการกิน 
10 กินอยางไรไมใหอวน 
11 วิถีแหงโนบิตะ ชัยชนะของคนไมเอาถาน 
12 อาหารชะลอวัยทอง 
13 ขออักเสบ 
14 ภาวะหัวใจเตนผิดปกต ิ
15 กินเพื่อสุข : สูตรดับทุกขนักกิน 
16 หนึ่งรอยปแหงความโดดเดี่ยว 
17 ผมฉลาด—แตรูสกึโง 
18 องศาที่ 361 
19 กรรไกรสีแดงกับกระดาษสีขาว 
20 พาเหรดสวนผัก 
21 บอกรกัดวยผัก 
22 กายบรหิารบําบัดดวยวิธีแกวงแขวน 
23 ไต : คําถามที่ตองการคําตอบ 
24 เบาหวานและคณะ 
25 "สมอง" อวัยวะที่ตองพฒันาและดุแลตลอดชีวิต 
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