
 

 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเดก็และเยาวชนต้นแบบ รู้ รกั สามคัคี และส านึกความเป็นไทย 
 

๑ชื่อทมี...Iris..จงัหวดั...พษิณุโลก 
   โครงการ ...อ่านหนังสือเสยีงให้กับคนพิการทางสายตา 

๒. สถานทีด่ าเนินการ  ...โรงเรียนผู้พิการทางด้านสายตา...จงัหวดั...ลพบุร.ี.ในรูปแบบออนไลน์ 
 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ (สมาชกิในทมี)   
(๑) นางสาวรัตนมน ขวัญอ่อน     
(๒) นางสาวดวงกมล มากแก้ว     
(๓) นายวีริศ ล้อทองพานิชย์    
     
๔.วตัถุประสงคโ์ครงการ 
             ๑) เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนผู้พิการ

ทางด้านสายตาให้กับอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการ 

  ๒) เพื่อยกระดับการศึกษาของนักเรียนโรงเรยีนผู้พิการทางด้านสายตาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

  ๓) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอาสาสมัครในการอ่านหนังสือให้แก่โรงเรียนผู้พิการทางด้าน

สายตา 

             ๔) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงการศึกษาของโรงเรียนบุคคลธรรมดาและโรงเรียนผู้

พิการทางด้านสายตา 

             ๕) เพื่อเป็นการสมทบทุนให้แก่โรงเรียนผู้พิการทางด้านสายตาใหเ้ป็นทุนการศึกษาแก่

นักเรียนในโรงเรียนคนพิการทางด้านสายตา  

 
๕. เป้าหมาย หรอืผลลพัธ์ของโครงการทีก่ าหนดไว้ 

สำหรับเป้าหมายท่ีทางโครงการต้องการคือเพิ่มจำนวนอาสาสมัครให้กับโรงเรียนท่ีสอนคนพิการ
ทางด้านสายตาในโรงเรียนต่างจังหวัด เนื่องจากท่ีทางคณะผู้จัดทำโครงการได้สอบถามท่านผู้อำนวยการ



โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี ว่าในโรงเรียนต่างจังหวัดมี
ปัญหาการขาดแคลนอาสาสมัครในการอ่านหนังสือเสียงมากกว่าในเขตกรุงเทพฯ ดังนัน้ทางโครงการจึง
ต้องการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยการร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการรับอาสาสมัคร นอกจากนั้นยังเป็นการเพ่ิม
ไฟล์หนังสือเสียงและสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน รวมถึงเปน็การให้ความสำคัญกับ
การศึกษา แม้จะเป็นนักเรียนผู้พิการก็ตาม นับไดว้่าเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ระหว่างนักเรียนท่ัวไปและนักเรียนผู้พิการทางด้านสายตา 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตัง้แต่วนัที่ ......1.......... เดอืน ..............พฤศจกิายน....... พ.ศ. ...2564....... 
    ถงึ วนัที่ ........28.............. เดอืน ................กุมภาพนัธ.์............พ.ศ. ...2565...... 
๗. ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน (อธบิายโดยระบุขัน้ตอนว่าท าอะไร ทีไ่หน กบัใคร อย่างไร ในช่วงเวลา
ใด) 
 

ล าดบัที่ ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน ระยะเวลา 
1 ประสานงานกบัโรงเรียนคนตาบอดและวิทยากร 1 พ.ย.-12 ธ.ค. 

2 วางแผนรายละเอียดโครงการและหน้าท่ีรบัผิดชอบในทีม 1 พ.ย.-5 ธ.ค. 

3 วางแผนการจดัสัง่ซื้อหนังสอืส าหรบัใชใ้นโครงการ 1 พ.ย.-5 ธ.ค. 

4 วางแผนโปรโมทโครงการและเนื้อหาทีจ่ะโปรโมท 15 พ.ย.-5 ธ.ค. 

5 โปรโมทโครงการผ่าน Facebook, Instagram และ Dek-D 
website 

6 ธ.ค.-26 ธ.ค. 

6 สมัภาษณ์อาสาสมคัรและคดัเลอืกเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 6 ธ.ค.-26 ธ.ค. 

7 จดัส่งหนังสอืใหอ้าสาสมคัรทีก่ารคดัเลอืกจ านวน 20 คน  6 ธ.ค.-9 ม.ค. 

8 จดัท าเอกสารต่าง เช่น การโปรโมท หรือหนังสอืเพื่อที่ส่งให้
บุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ 

1 พ.ย.-5 ธ.ค. 

9 ด าเนินกจิกรรมภายในโครงการ 30 ม.ค.-12 ก.พ. 

10 ประเมินโครงการและสรุปผลโครงการกับผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม เดก็นักเรียนคนตาบอกและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

12 ก.พ.-28 ก.พ. 

 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ...............30,000............... บาท   
    งบประมาณทีไ่ดร้บัของโครงการ/กจิกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไ้ปจ านวน .....30,000......บาท 
    คงเหลอื จ านวน.........0......บาท ไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ถ้าม)ี  
ระบุ  ............................................................  
 
 
 



 
 
     
โดยมรีายการค่าใชจ้่ายต่าง ๆ มดีงันี้ 
 

ล าดบัที่ รายการค่าใชจ้่าย (ระบุพอสงัเขป) จ านวนเงนิ (บาท) 
1 ค่าวทิยากร 2 ท่าน 7500 

2 ค่าหนังสอืทีจ่ดัใหอ้าสาสมคัร จ านวน 20 เล่ม  6000 

3 ค่าขนส่งหนังสอืไปและกลบั จ านวน 40 ครัง้ 2800 

4 ค่าอุปกรณ์ส าหรบัการการจดัส่งหนังสอืไปและกลบั  500 

6 ค่าบรจิาคใหแ้ก่โรงเรยีนคนตาบอด 10000 

7 ค่าบรหิารจดัการโครงการหรอืกจิกรรม 
 

3000 

8 ค่าน ้ามนั 200 

 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 30000 

 
 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรอืเครอืข่ายทีใ่หค้วามร่วมมอืและมส่ีวนร่วมในการด าเนินการ 

โรงเรยีนคนตาบอกและคนตาบอดพกิารซ ้าซ้อนจงัหวดัลพบุรใีหส้ถานทีใ่หโ้ครงการด าเนินกจิกรรม 
และจดัหานักเรยีนคนตาบอดใหเ้ขา้ร่วมกจิจรรม  

ศาสตราจารย ์วิริยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ต าแหน่งประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเป็นเกียรติมาเป็น
วิทยากรให้แก่โครงการเพื่อพูดให้ก าลงัแก่นอ้งเรียนคนตาบอดและพูดเพื่อให้อาสาสมคัรมีความตระหนกัรู้
เก่ียวกบัการศึกษาคนตาบอดมากยิ่งข้ึน 
 กนต์ธร เตโชฬาร อาชพี นักพากษ์ เป็นวทิยากรในกจิกรรมไดม้าแนะแนวแนวทางการอ่านหนังสอื
เสยีงและฝึกฝนการเลยีนแบบเสยีงตวัละครในหนังสอืใหแ้ก่อาสาสมคัร 
๑๐. ผลส าเรจ็และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
              (๑) เพิม่ความตระหนักรูใ้หแ้ก่เยาวชนรุ่นใหม่เกีย่วกบัการศกึษาคนตาบอด 
              (๒) ไดฝึ้กฝนทกัษะการอ่านหนังสอืใหแ้ก่ผู้อื่นฟัง 
      
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 
              (๑) เพิม่จ านวนหนังสอืเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนคนตาบอดในต่างจงัหวดั 
              (๒) เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนโรงเรยีนคนตาบอดในต่างจงัหวดัไดม้ชี่องทางการศกึษาในเรื่อง อ่ืน 
ๆ และตรงตามความประสงคท์ีต้่องการศกึษา 



 
๑๑. ผลงานหรอืผลผลติทีส่ามารถน าไปต่อยอดหรอืพฒันาในระยะต่อไป 
 การจดัหนังสอืเสยีงผ่านระบบออนไลน์สามารถท าไดทุ้กที ่จงึอาจจะสามารถน าไปพฒันาต่อไดโ้ดย
ทีไ่ม่จ าเป็นต้องเดนิทางไปอ่านถงึโรงเรยีนคนตาบอดในพืน้ทีห่่างไกล และอาจจะส่งผลโรงเรยีนคนตา
บอดไดเ้ขา้ถงึหนังสอืมากขึน้ในขอบเขตการเรยีนรูท้ีก่วา้งวาง 
 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการแก้ไขปัญหา 

ความผดิพลาดในการประสานงานกบัวทิยากรทีท่ าใหว้ทิยากรไม่ใจจุดประสงคข์องโครงการและ
ส่งผลใหอ้าสามคัร เขา้ผดิต่อจุดประสงคข์องโครงการ ทางทมีของเราจงึไดจ้ดัท าเอกสารเพื่อให้
อาสาสมคัรไดอ่้านและใจจุดประสงคอ์งโครงการ ส่วนของวทิยากรนัน้ทางทมีไดอ้ธบิายใหว้ทิยากรฟัง
ตัง้แต่วนัทีว่ทิยากรเขา้ร่วมกจิกรรม 

 
๑๓. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป  
  ต้องมกีารสื่อสารทีต่รงกนัระหว่างอาสาสมคัรและคนตาบอด อกีทัง้ควรทีจ่ะขยายระยะเวลาการ
ด าเนินกจิกรรมในการอ่านหนังสอื และหาหน่วยทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อช่วยในเรื่องของโปรแกรมการอ่านหนังสอื
เสยีงและสรา้งฐานความรูก้ารใชโ้ปรแกรมใหแ้ก่โรงเรยีนในต่างจงัหวดัต่อไป 
 
๑๔. จดัท าสื่อเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น Infographic หรือ วีดีทศัน์ความยาว

ไม่เกนิ ๕ นาท ี(ถ้าม)ี 
 
 

(ลงชื่อ) ............. ....... หวัหน้าทมี 
                                            (...นางสาวรตันมน ขวญัอ่อน.........) 
                                    วนัที ่....2.... เดอืน ......ม.ีค.......... พ.ศ. .....2565... 

 

(ลงชื่อ) ...... ........ สมาชกิในทมี 
                                            (......นายวีริศ ล้อทองพานิชย์.............) 
                                    วนัที ่....2.... เดอืน .......ม.ีค............ พ.ศ. ...2565.... 

 

(ลงชื่อ) ...... .. สมาชกิในทมี 
                                            (.....นางสาวดวงกมล มากแก้ว.....) 
                                    วนัที ่....2.... เดอืน .......ม.ีค........... พ.ศ. ...2565... 
 



(ลงชื่อ) ........ ........ ผูร้บัรอง  
                                            (.........ปิยรัตน์ ภทัรรัตน์.............) 
                                   ต าแหน่ง ประธานชมรมไอเซคมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                                    วนัที ่....2... เดอืน ......ม.ีค........... พ.ศ. ...2565... 
 
 
 

 


