
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาด3วยตนเอง (PBL) 

กระบวนวิชาการเรียนรู3ผ@านกิจกรรม 610102 ภาคการศึกษาที่ 2 ปMการศึกษา 2562 

ช่ือโครงการ 

           A sight for blind 

ช่ือสมาชิกกลุ@ม  

รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สังกัดคณะ บทบาทหนGาท่ี 

621310001 นางสาว กชกร จีนเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เหรัญญิก 

621310002 นางสาว กชพร วงคVคำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310003 นางสาว กชวรรณ ปาตุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310004 นางสาว กมลทิพยV คำเจGน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310005 นางสาว กรพินธุV ก]อกิจธำรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310006 นาย กฤตภาส ขาวสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310008 นางสาว กัญญารัตนV นิสัยคาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองหัวหนGา 

621310009 นางสาว กัญญารัตนV ภาโสม คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองหัวหนGา 

621310010 นางสาว กันตVฤทัย สุสัณพูลทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310011 นางสาวกาญจนาภรณV แกGวคำดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310012 นางสาว กิตติมา  กิตติยะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310013 นางสาว เกษราภรณV สัพทน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310014 นางสาว แกGวเกลGา ชัยศร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกแบบสติกเกอรV 

621310015 นางสาว คณิศร สุทธิสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310016 นาย คุณานนตV คำเรือน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310017 นาย จิณาพัฒนV มาประกอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310018 นางสาว จีราวรรณ ฮ]อใจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผูGประสานงาน 

621310019 นางสาว ชญานิศ ใจถา คณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหนGากลุ]ม 

621310020 นางสาว ชารีนา เหล็กดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310021 นาย ชิตพล สุวรรณวงคV คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 

621310022 นาย ชินพัฒนV เช้ือเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิก 



 

 

 

ท่ีมาความสําคัญของโครงการ 

          การศึกษานับไดGว]าเปoนการเรียนรูGท่ีสำคัญของมนุษยVทุกคน ไม]เวGนแมGกระท่ังผูGพิการ แต]ภาวะจำกัดท่ีเกิดข้ึน

ของผูGพิการบางประเภท เช]นผูGพิการทางสายตา ทำใหGการศึกษาทำไดGค]อนขGางยากมากกว]าคนปกติและผูGพิการใน

ลักษณะอื่น ผูGพิการทางสายตาจำเปoนตGองไดGรับการเรียนรูGผ]านหนังสืออักษรเบรลลV ทางโรงเรียนสอนคนตาบอด จึง

มีความจำเปoนที่ตGองจัดทำหนังสืออักษรเบลลVอยู]เสมอ ซึ่งทำใหGโรงเรียนสอนคนตาบอดยังขาดแคลนกระดาษและมี

ความตGองการกระดาษสำหรับทำหนังสืออักษรเบรลลV พวกเราจึงเล็งเห็นว]ากระดาษเหลือใชGในสภาพดีสามารถ

นำไปใชGในการจัดทำหนังสืออักษรเบรลลVไดG โครงการน้ีจึงไดGเกิดขึ้นเพื่อรับบริจาคกระดาษที่ใชGแลGวสภาพดี ก]อน

นำไปทิ้งสามารถสรGางประโยชนVไดGมากขึ้น โดยนำกระดาษที่ใชGแลGวส]งต]อใหGกับโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อจัดทำ

หนังสืออักษรเบลลV เปoนการสรGางการเรียนรูGใหGกับผูGพิการทางสายตา โดยไดGทำกล]องรับบริจาค เพื่อรับบริจาค

กระดาษท่ีใชGแลGวตามจุดต]างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษใหGไดGมากพอสำหรับนำไปบริจาคใหGกับ

โรงเรียนสอนตาบอด นอกจากนี้ ทางโรงเรียนสอนคนตาบอด ยังตGองการการสนับสนุนค]าใชGจ]ายในการดูแล

นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด ดGวยเหตุนี้ พวกเราจึงไดGจัดทำสติกเกอรVโดยทำการอกแบบกันเองภายในกลุ]ม 

และนำไปจำหน]ายตามสถานที่ต]างๆ รวมถึงการรับบริจาค ซึ่งกิจกรรมที่พวกเราจักทำขึ้นในครั้งนี้ไดGตอบโจทยV ตรง

ตามคุณสมบัติที่ทางงมหาวิทยาลัยเชียงใหม]ตGองการใหGนักศึกษานั้นมีคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีดี โดยเฉพาะใน

หัวขGอ Smart Heart คือการเปoนผูGท่ีมีจิตอาสา มุ]งทำความดี และ Smart Character คือการมีความกลGาแสดงออก

ในสถานท่ีต]างๆไดGอย]างเหมาะสม  

วัตถุประสงคV 

1. เพ่ือเปoนส]วนหน่ึงในการช]วยเหลือการทำหนังสืออักษรเบลลVใหGแก]ผูGพิการทางสายตา 

2. เพ่ือนำกระดาษท่ีใชGแลGวนำมาใชGใหGเกิดประโยชนVสูงสุด  

3. เพ่ือนำเงินท่ีไดGจากการจำหน]ายสินคGามอบใหGโรงเรียนสอนคนตาบอด 

 

 

 

 



วิธีการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม วันท่ีเร่ิมต3น-วันท่ีส้ินสุด วิธีการดำเนินงาน 

นัดหมายสมาชิกเพ่ือประชุมจัด

เตรียมการ 

30 ตุลาคม 2562 ถึง 

30 ธันวาคม 2562 

 

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดในหัวขGอท่ี

ทำ ป{ญหาท่ีเกิดข้ึน และแนวทางการ

แกGไข 

ดำเนินการตามแผน 30 ตุลาคม 2562 ถึง 

31 มกราคม 2563 

นำเสนอหัวขGอ และรายงาน

ความกGาวหนGาของโครงการ 

รวบรวมกระดาษ 19 ธันวาคม 2562 ถึง 

12 มกราคม 2563 

ทำกล]องรับบริจาคกระดาษ ไวGตาม

จุดหอพักนักศึกษาหอใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม] 

จำหน]ายสต๊ิกเกอรV 16 มกราคม 2563 ถึง 

10 กุมภาพันธV 2563 

 

ออกแบบสต๊ิกเกอรV 

ส]งแบบใหGรGานเพ่ือจัดทำสต๊ิกเกอรV 

จำหน]ายสต๊ิกเกอรVโดยใชGส่ือออนไลนV 

เช]น Instagram 

นำกระดาษไปมอบใหGโรงเรียน

สอนคนตาบอด 

15 มกราคม 2563 นำกระดาษท่ีไดGจากการรวบรวมตาม

หอพักต]างๆ ไปมอบใหGกับทาง

โรงเรียน 

เป~ดกล]องรับบริจาคเพ่ือสมทบ

ทุนค]าอาหารกลางวัน 

5 กุมภาพันธV 2563 จัดทำกล]องรับบริจาค 

จัดกิจกรรมบริเวณหนGา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม] 

จำหน]ายสต๊ิกเกอรV 

เล้ียงอาหารกลางวันนGองๆ

นักเรียน ในโรงเรียนสอนคนตา

บอด 

26 กุมภาพันธV 2563 นำเงินท่ีไดGจากการรับบริจาคและ

จำหน]ายสต๊ิกเกอรVซ้ือน้ำผลไมG ขนม

และเล้ียงอาหารกลางวันนGองๆ ส]วน

จำนวนเงินท่ีเหลือจากค]าใชGจ]าย

ค]าอาหารนำไปสมทบทุนดGาน

การศึกษาใหGนGองๆ 

 



ผลทีได3จากการดําเนินการ 

1. เชิงปริมาณ  

จำนวนสต๊ิกเกอรVท่ีจัดทำ 160 ช้ิน 

นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด 80 คน 

จำนวนคนซ้ือสต๊ิกเกอรV 50 คน 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาป� 1 – ป� 4 และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม]มีส]วนร]วมในการส]งต]อกระดาษ A4 ใชGแลGว

สภาพดี 

2.2 รวบรวมกระดาษไดGมากพอในการนำไปจัดส]งใหGโรงเรียนสอนคนตาบอดเพ่ือจัดทำหนังสืออักษรเบรลลV

ใหGแก]ผูGพิการทางสายตา 

2.3 สามารถจำหน]ายสต๊ิกเกอรVเพ่ือนำเงินไปมอบใหGกับโรงเรียนสอนคนตาบอด 

 

 

สรุปผลของโครงการ 

     โครงการที่เกิดขึ้นเปoนส]วนหนึ่งในการช]วยเหลือและจัดทำหนังสืออักษรเบลลVใหGแก]ผูGพิการทางสายตา โดยการ

รวบรวมกระดาษไปมอบใหGโรงเรียนสอนคนตาบอดจัดทำหนังสืออักษรเบลลV ซึ่งกระดาษทั้งหมดเปoนกระดาษที่ใชG

แลGว สามารถนำไปใชGต]อเพื่อสรGางประโยชนVในการเรียนรูGของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดไดG รวมถึงไดG

จำหน]ายสติกเกอรVและเป~ดกล]องรับบริจาคเพื่อมอบเงินจากกิจกรรมที่ไดGใหGกับโรงเรียนสอนคนตาบอดนำไปใชGผระ

โยนVต]อไป  

 

ป[ญหาท่ีพบ และข3อเสนอแนะ 

       ป{ญหาที่พบคือ การพูดคุยในกลุ]มสมาชิกไม]ทั่วถึงทำใหGสมาชิกไม]ทราบกระบวนการทำงาน การประสานงาน

กับฝ�ายต]าง ๆ เกิดความเขGาใจไม]ตรงกันทำใหGการทำงานล]าชGา และเงินท่ีไดGจากขายสติกเกอรVอาจไม]มากพอ  

     ขGอเสนอแนะ สมาชิกควรมีการประชุมวางแผนกันมากขึ้นเพื่อแกGป{ญหาต]าง ๆ ที่เกิดขึ้น และควรวางแผนใน

การประสานงานใหGเปoนระบบ มีการแบ]งหนGาที่ความรับรับชอบใหGตรงตามตำแหน]งงาน เพื่อการทำงานจะไดG มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เป~ดกล]องรับบริจาคเพ่ือใหGไดGจำนวนเงินท่ีเพียงพอ 

 

    

 

 



 

ภาคผนวก 

 

     

ทำกล@องรับบริจาคกระดาษ ไว3ตามจุดหอพักนักศึกษาหอใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 

 

    

รวบรวมกระดาษที่ใช3แล3วนำไปส@งให3ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 



    

    

นำกระดาษที่ไม@ใช3แล3วมาบริจาคที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 

 

   

ขายสติ๊กเกอรVและเปaดกล@องรับบริจาคเงินนำเงินที่ได3มาซื้อน้ำผลไม3 ขนมและเลี้ยง

อาหารกลางวันน3องๆ ส@วนจำนวนเงินที่เหลือจากค@าใช3จ@ายค@าอาหารนำไปสมทบทุนด3าน

การศึกษาให3น3องๆ 



  

    

  

   

วันที่26 กุมภาพันธV 2563 เลี้ยงอาหารกลางวันน3องๆนักเรียน ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 

 


