
 

 

 

 

 

๑. ช่ือทีม    Iris 

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  อ่านหนังสือเสียงให้กับคนพิการทางสายตา 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านสังคม  อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนผู้พิการทางด้านสายตา จังหวดัลพบุรี ในรูปแบบออนไลน์           

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ดำเนินโครงการ 
     เนื่องจากโรงเรียนคนพิการทางสายตาในต่างจังหวัดมีความขาดแคลนอาสาสมัครในการอ่านหนังสือ

เสียงให้กับโรงเรียนมากกว่าโรงเรียนคนพิการทางสายตาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของกรุงเทพ อีกท้ังความตระหนักรู้

เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาของผู้คนในสังคมหรือเยาวชนไทยในปัจจุบันนัน้น้อยมาก 
     รวมถึงสื่อการเรียนการสอนทางภาษาอังกฤษท่ีทางโรงเรียนคนพิการทางสายตาขาดผู้เชี่ยวชาญในการ

ทำสื่อการเรียนในรูปแบบของสื่อท่ีเป็นวิดีโอ 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
     ทางโครงการได้ตระหนักถึงเป้าหมายข้อท่ี 4 ของสหประชาชาติ UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) เรื่อง Quality Education การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พวกเราตั้งคำถามเสมอว่าทำไม

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ นั้นสามารถเข้าถึงได้แค่เฉพาะนักเรียนท่ีมีร่างกายครบสมบูรณ์ ทำไมนักเรียนท่ีมี

ความพิการกลับไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้เท่ากับนักเรียนท่ีร่างกายปกติท้ังท่ีก็เป็นนักเรียน

เหมือนกัน มีจุดมุ่งหมายเดยีวกันคือการหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต รวมถึงสิทธิในการเข้า

รับการศึกษาของคนพิการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 49 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 5 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ในมาตรา 20 (2)ท่ีทำให้เห็นว่าคนพิการมีสิทธิได้เข้าเรียนท้ังใน

แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

เลขที ่

.................................. 
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โรงเรียนเฉพาะและโรงเรียนปกติ(เรียนแบบผสม)แต่การไดร้ับการศึกษาของคนพิการก็ยังไม่ได้รับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมคนท่ีมีร่างการปกติ 
  โครงการเราเล็งเห็นถึงความเหลื่อมล้ำนี้ และได้ทราบว่ามีโรงเรียนคนพิการทางด้านสายตา  
ท่ีขาดแคลนอาสาสมัครในการอ่านหนังสือเสียง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนเหล่านั้น

หยุดชะงักลง เนื่องจากไม่มีสื่อการเรียนรู้ ทางพวกเราจึงอยากยื่นมือเพื่อเข้าไปช่วยหยุดปัญหาดังกล่าว 

เพราะเราเชื่อว่าการช่วยเหลือด้านการศึกษาเป็นการช่วยเหลือท่ียั่งยืนเนื่องจากนักเรียนเหล่านี้ก็

เปรียบเสมือนอนาคตของชาต ิการมอบการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะสามารถทำให้เกิดผลงอกงามท่ีดีใน

อนาคตได้ นอกจากการอ่านหนังสือเสียงโครงการมุ่งเน้นใหอ้าสาสมัครได้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญ และ

ปัญหาการศึกษาของโรงเรียนผู้พิการทางด้านสายตา รวมถึงสร้างการรับรู้กับปัญหาดังกล่าว  
ไมใ่ห้ถูกละเลยในอนาคต หากได้รับการสนับสนนุจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เราหวังว่าจะมีโอกาสได้ช่วย

แก้ไขปัญหาการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมของนักเรียนท่ีมีความพิการให้ได้ 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนผู้พิการ

ทางด้านสายตาให้กับอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  ๒) เพื่อยกระดับการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนผู้พิการทางด้านสายตาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
  ๓) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอาสาสมัครในการอ่านหนังสือให้แก่โรงเรียนผู้พิการทางด้าน

สายตา 
             ๔) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงการศึกษาของโรงเรียนบุคคลธรรมดาและโรงเรยีนผู้

พิการทางด้านสายตา 
             ๕)   เพื่อเป็นการสมทบทุนให้แก่โรงเรียนผู้พิการทางด้านสายตาใหเ้ป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ในโรงเรียนคนพิการทางด้านสายตา  

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     สำหรับเป้าหมายท่ีทางโครงการต้องการคือเพ่ิมจำนวนอาสาสมัครให้กับโรงเรียนท่ีสอนคนพิการ

ทางด้านสายตาในโรงเรียนต่างจังหวัด เนื่องจากท่ีทางคณะผู้จัดทำโครงการได้สอบถามท่านผู้อำนวยการ

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี ว่าในโรงเรยีนต่างจังหวดัมีปัญหา

การขาดแคลนอาสาสมัครในการอ่านหนังสือเสียงมากกว่าในเขตกรุงเทพฯ ดังนั้นทางโครงการจึงต้องการ

แก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับอาสาสมัคร นอกจากนั้นยังเป็นการเพ่ิมไฟล์หนังสือ

เสียงและสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับการศึกษา แม้จะ

เป็นนักเรยีนผู้พิการก็ตาม นับไดว้่าเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนท่ัวไป

และนักเรียนผู้พิการทางด้านสายตา 
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๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการทำงานโดยย่อ 
   สำรวจปัญหาท่ีพบจากการสุ่มถามกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อจัดทำโครงการที่แก้ไขปัญหา

ในสังคมอย่างแท้จริงจากนั้นนำมาวิเคราะห ์ ข้อมูลและสังเคราะห์ออกมาเพื่อทำการวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม ทำการติดต่อโรงเรียนคนพิการทางสายตาจังหวัดลพบุรีในการเข้าไปจัดกิจกรรมอ่านหนังสือเสียง

และเล่านิทานเรื่องสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังจากนัน้มีการโพสต์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเพื่อทำการจัดหา

อาสาสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นช่องทางในการเปิดรับบริจาคกระดาษรีไซเคิลสำหรับทำหนังสือ

อักษรเบรลลเ์มื่อได้รับอาสาสมัครแล้วมีการดำเนินกิจกรรมในการอ่านหนังสือเสียง โดยเริ่มจากการอบรม

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในวันจนัทร์-วนัศุกร์ตลอด 3 สัปดาห์จะให้อาสาสมัครดำเนินการอ่านหนังสือ

เสียงท่ีได้รับจากทางโครงการส่งให้  ในทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมเล่านิทานใหแ้ก่น้องนักเรียนในโรงเรยีนคน

พิการทางสายตาจังหวัดลพบุรี สุดท้ายทุกวันอาทิตย์จะทำแบบสอบถามเก่ียวกับอาสาสมัครเพื่อสอบถาม

ถ้าหากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเสียง และเมื่อจบกิจกรรมจะมีการประเมินผลแบบ

ประเมินความพึงพอใจ จากทางโรงเรียนผู้คนพิการทางสายตาและจากอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการ  

๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ทำการค้นหาเกี่ยวกับปัญหาในสังคม         
ทำแบบสอบถามเก่ียวกับโรงเรียนผู้พิการทาง

สายตาและกลุ่มท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม  
      

วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาท่ีได้จาก

แบบสอบถาม  
      

วางแผนโครงการ         
เปิดรับสมัครอาสาสมัคร         
วันเปิดโครงการ        
เริ่มกิจกรรมอ่านหนังสือเสียง เล่านิทาน และ

แบบสอบถามสุดสัปดาห์  
      

ปิดโครงการ        
ประเมนิผลโครงการจากแบบสอบถามความพึง

พอใจของอาสาสมัครและโรงเรียนผู้พิการทาง

สายตา  
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส่งกระดาษรีไซเคิลเพ่ือจัดทำหนังสืออักษร

เบรลล์  
      

 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ......................15000............................ บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน .............15000.........................  บาท 

  รายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 
    ค่าขนส่งไป-กลับหนังสือ 20 เล่มจากทางโรงเรียน 
    ให้แก่โครงการ                                                        จำนวน            500  บาท   
    ค่าขนส่งไป-กลับหนังสือจากทางโครงการ 
    ให้แก่อาสาสมัครจำนวน 20 คน                                   จำนวน           2000  บาท                       
    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการห่อพัสดุเพื่อส่ง                              จำนวน           1000  บาท 
    ค่าแผ่นซีดีเพื่อบันทึกหนังสือเสยีง                                  จำนวน             350  บาท  
    ค่าเกียรติบัตรและกระดาษให้แก่ผู้ร่วมโครงการ                  จำนวน             500  บาท  
    ค่าขนส่งกระดาษรีไซเคลิเพ่ือจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์.        จำนวน             650  บาท 
    สมทบทุนให้แก่โรงเรียนคนพิการทางสายตา จังหวัดลพบุรี     จำนวน          10000  บาท 
 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
 สร้างความตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับผู้พิการทางด้านสายตาและทราบถึงปัญหาท่ีโรงเรียนผู้พิการ

ทางด้านสายตาได้พบหรือประสบอย่างแท้จริง รวมไปถึงการรู้จักการวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ 

การติดต่อกับหน่วยงานราชการ การจัดทำเอกสาร การพูด การแก้ไขปัญหา ความสามัคคีจากการทำงาน

เป็นทีม และการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อ่ืนอย่างเปิดใจ 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาต ิ
 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาสาสมัครท่ีเข้าไปช่วยเหลือโรงเรยีนผู้พิการทางสายตาและ

ยงัสามารถเพิ่มจำนวนหนังสือเสียงและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนผู้พิการทางสายตาใน

ต่างจังหวัดท่ีทางโรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต อีกท้ังได้เพิ่มความตระหนักรู้และสำนึกของคนใน

สังคมหรือเยาวชนไทยท่ีเป็นคนรุ่นท่ีจะเป็นอนาคตของชาตไิด้เล็งเหน็ความสำคัญของผู้พิการทางสายตา

และยังเป็นการไดเ้ปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางสายตามากขึ้นในอนาคต 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
        สมาชิกในทีมท่ีช่วยกันวางแผนโครงการและดำเนนิการกิจกรรมต่างๆและความร่วมมือจากทาง

โรงเรียนผู้พิการทางสายตารวมถึงอาสาสมัครท่ีสมัครเข้ามาในโครงการ  

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมย่ิงข้ึน พร้อมอธิบายเหตุผล 

 สำหรับหน่วยงานท่ีต้องการให้มาช่วยในการดำเนินกิจกรรมคือ บริษัทขนส่ง อาทิ ไปรษณีย์ไทย Kerry 
Expressและอ่ืนๆ เนื่องจากว่าโครงการIRIS เป็นโครงการที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง

มีการขนส่งหนังสือจากทางโรงเรียนผู้พิการมาให้คณะผู้จัดทำโครงการเพื่อทำการหาซื้อหนังสือที ่ทาง

โรงเรียนใช้ แล้วจึงจัดส่งให้อาสาสมัครไปทำการอ่าน คณะผู้จัดทำโครงการเห็นว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ใน

โครงการจะอยู่ที่การขนส่งเป็นหลัก หากได้รับการสนับสนุนจากบริษัทขนส่งประเภทต่างๆจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้เป็นอย่างมาก 

 นอกจากนั้นทางคณะผู้จัดทำโครงการอยากขอความอนุเคราะห์จากแอพพลิเคชัน zoom ประเทศไทย 

ในการช่วยสนับสนุนการซื้อแอพพลิเคชันในระหว่างโครงการ เนื่องจากว่าแอพพลิเคชันที ่เสียเงินนั้น

สามารถใช้ได้แบบไร้ข้อจำกัด อีกท้ังมีระบบปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิ ไม่จำกัดเวลา 

สามารถแบ่งห้องประชุม ซึ่งระบบการทำงานเหล่านี้ทางโครงการจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม หาก

ได้รับการสนับสนุนจะยิ่งช่วยให้โครงการดำเนินไปได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๑๓. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
       คณะผู้จัดทำต้องการพบครูดำเกิง มุ่งธัญญา ซึ่งเป็นครูผู้พิการทางด้านสายตาท่ีสอนภาษาอังกฤษ  
ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงความพยายามจนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนท่ีท่าน

สามารถเรียนจบคณะครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกียรตนิิยมอันดับ1 ซึ่งทำให้เห็นว่า แม้ครู

ท่านนี้จะพิการทางด้านสายตา แต่ไม่เคยนำจุดด้อยของตนเองมาเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งต่างๆแม้แต่น้อย 

แต่กลับนำมาเป็นแรงผลักดนัจนทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงอยากพบ

และเชิญครูท่านนี้มาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนผู้พิการทางด้านสายตาในโครงการของเรา เพื่อ

เป็นกำลังใจให้น้องๆนักเรียนในการที่ไม่นำความพิการเหล่านี้มาปิดก้ันโอกาสท่ีดีในชีวิต 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อท่ีมุม

ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        

ท่ีแนบทุกฉบับไว้เป็นท่ีเรยีบร้อยแลว้ 
 

             ผู้เสนอโครงการ 

 ลงชื่อ   ผู้สมัคร(หัวหน้าทีม) 
   ( นางสาวรัตนมน ขวัญอ่อน     ) 

วัน/เดือน/ปี       5 ส.ค. 2564  
 

  ลงชื่อ                           ผู้สมคัร(สมาชิกทีม) 
                                                           ( นางสาวดวงกมล มากแก้ว.    ) 

วัน/เดือน/ป ี     5 ส.ค. 2564  
 
  ลงชื่อ                           ผู้สมคัร(สมาชิกทีม) 

   ( นายวีริศ ล้อทองพานิชย์       ) 
วัน/เดือน/ป ี     5 ส.ค. 2564     

 

ดวงกมล มากแ)ว
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