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นิสยั รักการอ่านจำเป็นต้องได้รบั การปลูกฝังตัง้ แต่ยงั เล็ก แต่ประเทศไทยกลับ
ขาดแคลนแหล่งเรียนรูด้ ๆี นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก ห้องสมุดเด็กจำนวนไม่นอ้ ยขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ ขาดสีสนั และบรรยากาศทีด่ งึ ดูด ผูร้ บั ผิดชอบดูแลห้องสมุดบางแห่งยังขาด
ความรูใ้ นการคัดสรรหนังสือทีเ่ หมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย และไม่มโี อกาสพัฒนาทักษะ
ในกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูใ้ ช้บริการ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงเป็นจุดเริม่ ต้นของโครงการห้องสมุดไทยคิด

แนวคิดของโครงการ
•
•
•
•

ห้องสมุดไทยคิดจะเป็นสถานทีซ่ ง่ึ เป็นศูนย์รวมเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของผูค้ นในชุมชน
ห้องสมุดไทยคิด คือศูนย์การเรียนรูข้ องเด็กอายุตำ่ กว่า 12 ปี
ห้องสมุดไทยคิด คือห้องสมุดมีชวี ติ ขนาดเล็ก พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 150 ตารางเมตร
ห้องสมุดไทยคิด มีองค์ประกอบและบรรยากาศทีก่ ระตุน้ และส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้ ได้แก่
- การเลือกใช้สสี นั และแสงสว่างภายในทีด่ งึ ดูดความสนใจเด็ก
- การคัดเลือกเฟอร์นเิ จอร์สำหรับเด็ก ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ทเ่ี น้นความปลอดภัย
ในการใช้งาน
- การจัดสรรพืน้ ทีเ่ พือ่ การอ่าน และพืน้ ทีเ่ พือ่ การฝึกปฏิบตั หิ รือจัดกิจกรรม
- หนังสือและสือ่ การเรียนรูท้ ค่ี ดั เลือกแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการของ
แต่ละช่วงวัย
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรูท้ ม่ี คี วามต่อเนือ่ ง
- ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์
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หลักเกณฑ์การเข้าร่วม

• จัดทำเอกสาร จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
- ข้อมูลพืน้ ฐานของหน่วยงานและสถานทีต่ ง้ั
- ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ของผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หรือผูด้ แู ลจัดการ
ห้องสมุดทีป่ ระสงค์จะจัดตัง้
- ข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชน รวมถึงสภาพปัญหา และเครือข่ายความร่วมมือ/
การรวมกลุม่ รูปแบบต่างๆ
- ข้อมูลและภาพถ่ายสถานที/่ พืน้ ทีใ่ นการตัง้ ห้องสมุด (ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
25 ตารางเมตร อยูใ่ นทำเลทีเ่ ข้าถึงง่าย การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย)
• มีความสามารถในการระดมทุนหรือจัดหางบประมาณได้เอง
• สามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้าให้ TK park ได้ทกุ 3 เดือน
• หากมีเครือข่าย ประชาคม หรือชุมชน ทีเ่ ห็นพ้องและให้ความสำคัญกับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ
• แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ พร้อมเอกสารข้อมูล ส่งมายัง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17
ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซอง “โครงการไทยคิด”

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั คำปรึกษา
และคูม่ อื การปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ป็นห้องสมุดไทยคิด
• ตัวอย่างแบบแปลนการจัดพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดไทยคิด สามารถนำไปปรับใช้ได้ทนั ที

หน่วยงานพันธมิตร
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
• การเคหะแห่งชาติ
• สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
• สมาคมอาคารชุดไทย
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แนวทางการบริหารจัดการงานห้องสมุดไทยคิด
การให้บริการ

1. กำหนดวัน เวลาเปิด-ปิดบริการทีช่ ดั เจน และควรเปิดในวันเสาร์และอาทิตย์ดว้ ย
2. มีบริการพืน้ ฐาน เช่น การยืม-คืน แนะนำหนังสือ การสืบค้นข้อมูลและหนังสือ
3. จัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย เช่น เล่านิทาน วาดภาพ
ระบายสี การประดิษฐ์ พับกระดาษ อบรมเทคนิคการเล่านิทานสำหรับพ่อแม่ ฯลฯ

บุคลากร

1. มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านห้องสมุด หรือจบการศึกษาในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์
2. มีใจรักการดูแลห้องสมุด รักหนังสือ รักการอ่าน กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม
ให้กบั เด็ก ใฝ่หาความรูเ้ พิม่ พูนประสบการณ์ในงานดังกล่าว
3. เป็นมิตร มีจติ บริการ คำนึงถึงความสะดวกสบายของผูใ้ ช้บริการ
• รายการวัสดุอปุ กรณ์ทจ่ี ำเป็น
• รายการหนังสือทีเ่ หมาะสมสำหรับเด็ก 0-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี และ 10-12 ปี
โดยอิงกับเนือ้ หา 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ (ดูหวั ข้อ หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ
สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย)
• สือ่ การเรียนรูข้ อง TK park อาทิ หนังสือ เกมความรู้ หนังสือเสียง
• ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมสำหรับเด็ก ตามช่วงวัย
(ดูหวั ข้อ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย)
• คูม่ อื การบริหารจัดการห้องสมุด (บุคลากร งบประมาณ วิธกี ารจัดการ
การตรวจสอบประเมินผล และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา)
• การจัดฝึกอบรมผูด้ แู ล/จัดการห้องสมุด
• การเยีย่ มเยียนและให้คำปรึกษา

การจัดการ

1. คัดเลือกและจัดหาหนังสือ สือ่ การเรียนรูต้ า่ งๆ โดยคำนึงถึงความสนใจและ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการกลุม่ เป้าหมาย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ความจำเป็น
2. จัดหาหนังสือ สือ่ การเรียนรูต้ า่ งๆ ให้มคี วามหลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอ
3. เรียนรูแ้ ละพัฒนาวิธกี ารจัดหมวดหมูห่ นังสือ และสือ่ การเรียนรู้ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการ
ค้นหาง่าย
4. จัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานและบริการตามความเหมาะสมและเพียงพอ
เช่น คอมพิวเตอร์
5. จัดเก็บหนังสือ สือ่ การเรียนรู้ และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ในสถานทีเ่ หมาะสม
6. ดูแล บำรุงรักษาหนังสือ สือ่ การเรียนรู้ และวัสดุอปุ กรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
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อาคารสถานทีแ่ ละครุภณ
ั ฑ์

1. ออกแบบตกแต่งภายในโดยคำนึงถึงการให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด
ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาถึงความสามารถรองรับการเจริญเติบโตได้
2. มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีการระบายอากาศทีด่ ี และมีระบบป้องกันสาธารณภัย
ทีไ่ ด้มาตรฐาน
3. ครุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้มคี วามแข็งแรงคงทน ปลอดภัย เคลือ่ นย้ายสะดวก ทำความสะอาดง่าย
มีขนาดเหมาะสมกับผูใ้ ช้ ชัน้ หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ควรลบเหลีย่ มมุมเพือ่ ความปลอดภัย
ของเด็ก รวมทัง้ การหุม้ มุมเสาด้วยวัสดุออ่ นนุม่

งบประมาณ

หลีกเลีย่ งการพึง่ พิงแหล่งงบประมาณเพียงแห่งเดียว ควรกระจายแหล่งทีม่ าของ
เงินงบประมาณห้องสมุด เช่น เงินงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เงินบริจาคจาก
ภาคเอกชน ค่าบำรุงห้องสมุดจากสมาชิก และรายได้อน่ื ๆ เช่น การจัดกิจกรรมหาทุน
เขียนโครงการกิจกรรมขอทุนสนับสนุน

ตารางต่อไปนีเ้ ป็นรายการมาตรฐานทีจ่ ำเป็นสำหรับห้องสมุดไทยคิด
ขนาด 50 ตารางเมตร
ความสามารถในการให้บริการ
ทีน่ ง่ั อ่านหนังสือ
หนังสือ
- จำนวนหนังสือทีใ่ ห้บริการ
- การเพิม่ หนังสือใหม่
วารสาร (ภาษาไทยและต่างประเทศ)
หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและต่างประเทศ)
วีดทิ ศั น์ / ซีดี
- จำนวนทีใ่ ห้บริการ (ตลับ / แผ่น)
- การเพิม่ ใหม่ (ตลับ / แผ่น)
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
นักการภารโรง
ชัน้ วางหนังสือขนาดเตีย้ สูง 3 ชัน้
ชัน้ วางหนังสือสำหรับเด็ก สูง 2 ชัน้
ชัน้ วางแบบหกเหลีย่ ม ต่อเป็นรูปรังผึง้
ตูเ้ ก็บเอกสารชนิด 2 บาน
โต๊ะอ่านหนังสือสำหรับเด็กพร้อมเก้าอี้
โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
เคาน์เตอร์ หรือโต๊ะยืม-คืนหนังสือ
(เป็นทีน่ ง่ั สำหรับเจ้าหน้าที่ อาจมี
คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน 1 เครือ่ ง)
เบาะรองพืน้ หนา 10-15 ซม. สำหรับเด็กนอนนัง่
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งรับโทรทัศน์
เครือ่ งเล่นวีดทิ ศั น์ / ซีดี / ดีวดี ี
เครือ่ งปรับอากาศ
เครือ่ งทำน้ำเย็น

ชุมชนทีม่ ปี ระชากร 1,000 คนขึน้ ไป
ในรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตร
15 ทีน่ ง่ั (ไม่รวมพืน้ ทีเ่ บาะนัง่ นอนอ่าน)
ไม่นอ้ ยกว่า 300 รายชือ่
50 รายชือ่ ต่อปี
10 ชือ่
4 ชือ่
10
1-2
1 คน
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
5 ตัว
3 ตัว
ประมาณ 9-12 ชิน้
1 ตู้
โต๊ะเด็ก 2 ตัว เก้าอีเ้ ด็ก 14-16 ตัว
1-2 ตัว ตามความเหมาะสมและความพร้อม
1 ชุด
8 ชิน้ พิจารณาตามขนาดพืน้ ที่
1-2 ชุดตามจำนวนโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
และ 1 ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามความจำเป็น
1 เครือ่ ง หรือตามความเหมาะสม
1 เครือ่ ง หรือตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ
สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
1. หนังสือสำหรับเด็กเล็ก (0-3 ปี)
•
•
•
•
•
•
•

หนังสือภาพ หนังสือทีม่ รี ปู ภาพประกอบมาก ภาพมีสสี นั สวยงาม หรือเป็นภาพจริง
รูปเล่มหนังสือ ปกแข็ง หรือวัสดุทฉ่ี กี ขาดได้ยาก เช่น หนังสือนุม่ นิม่ หนังสือลอยน้ำ
ภาษาทีใ่ ช้ อ่านง่าย เป็นคำๆ คำคล้องจองสัน้ ๆ คำซ้ำ
เนือ้ เรือ่ งสัน้ ๆ เข้าใจได้งา่ ย และสนุก
เนือ้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการใช้ชวี ติ ประจำวัน เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน สระผม
ตัวอักษรทีใ่ ช้มขี นาดใหญ่
เป็นหนังสือทีพ่ อ่ แม่อา่ นให้ลกู ฟัง

หนังสือที่ TK park แนะนำสำหรับเด็กเล็ก (0-3 ปี)
ชือ่ หนังสือ น้องหมีหม่ำหม่ำ
ผูแ้ ต่ง
ชิเงโอะ วาทานาเบะ
ผูแ้ ปล
พรอนงค์ นิยมค้า
ผูส้ ร้างภาพประกอบ ยาสุโอะ โอโทโมะ
ปีทพ่ี มิ พ์ 2548 ราคา 150 บาท
สำนักพิมพ์ แพรวเพือ่ นเด็ก

ชือ่ หนังสือ รูไ้ หมหนูชอบทำอะไรกับแม่
ผูแ้ ต่ง
เรืองศักดิ์ ปิน่ ประทีป
ผูส้ ร้างภาพประกอบ อะตอม
ปีทพ่ี มิ พ์ 2550
ราคา 135 บาท
สำนักพิมพ์ แฮปปีค้ ดิ ส์
ลูกสาวตัวน้อยบอกแม่เป็นคำคล้องจองทีส่ น้ั ๆ ง่ายๆ ประกอบกับภาพทีส่ วยงาม สีสนั
สดใส สือ่ สารอย่างชัดเจนว่าอยากอยูใ่ กล้ๆ แม่ ชอบทำอะไรกับแม่มากมายทัง้ กอด หอม
นัง่ ตัก เล่นจ้ำจี้ ร้องรำทำเพลง และฟังแม่เล่านิทาน รวมถึงอยากช่วยแม่ทำงานบ้าน
ทำกับข้าวในครัว

ชือ่ หนังสือ รูไ้ หมหนูชอบทำอะไรกับพ่อ
ผูแ้ ต่ง
เรืองศักดิ์ ปิน่ ประทีป
ผูส้ ร้างภาพประกอบ อะตอม
ปีทพ่ี มิ พ์ 2550
ราคา 135 บาท
สำนักพิมพ์ แฮปปีค้ ดิ ส์
ลูกชายตัวน้อยบอกพ่อเป็นคำคล้องจองทีส่ น้ั ๆ ง่ายๆ ประกอบกับภาพทีส่ วยงาม สีสนั
สดใส สือ่ สารอย่างชัดเจนว่าอยากอยูใ่ กล้ๆ พ่อ ชอบทำอะไรกับพ่อมากมาย ทัง้ อ่านหนังสือ
ล้างรถ ฟังเพลง ขีม่ า้ คว้าดาว วิง่ ไล่จบั เล่นโยกเยก และทายปัญหาอะไรเอ่ย

น้องหมีเรียนรูว้ ธิ กี ารกินอาหารด้วยตนเอง และสนุกกับการกินอาหารหลากหลาย
ประเภท แต่นอ้ งหมีทำหกเลอะเทอะไปหมด อีกทัง้ ใช้ชอ้ นกับส้อมไม่ถนัดด้วย แต่สดุ ท้าย
น้องหมีกก็ นิ อย่างเอร็ดอร่อยด้วยมือ
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2. หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (4-6 ปี)

• เนือ้ หาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมรอบตัวทีไ่ ม่ยากมากนัก เช่น การใช้ชวี ติ ประจำวัน
สัตว์เลีย้ ง และเรือ่ งราวรวมถึงมารยาทต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปรับตัวเข้ากับสังคม
เช่น เพือ่ น ครอบครัว
• เนือ้ เรือ่ งจะมีความซับซ้อนกว่าหนังสือสำหรับเด็กเล็ก เป็นเรือ่ งราวทีส่ น้ั ๆ ง่ายๆ
• ภาษาทีใ่ ช้เป็นประโยคสัน้ ๆ อ่านเข้าใจง่าย
• ให้ความสำคัญกับภาพประกอบมากกว่าเนือ้ หา
• ตัวอักษรทีใ่ ช้มขี นาดใหญ่
• เป็นหนังสือทีพ่ อ่ แม่ ลูก อ่านด้วยกัน

หนังสือที่ TK park แนะนำสำหรับเด็กปฐมวัย (4-6 ปี)
ชือ่ หนังสือ หนังสือชุดธรรมชาติหรรษา
ผูแ้ ต่ง
น้านกฮูก
ผูส้ ร้างภาพประกอบ พรเนตร อร่ามมงคลวิชยั
ปีทพ่ี มิ พ์ 2548 ราคา 95 บาท
สำนักพิมพ์ แฮปปีค้ ดิ ส์
หนังสือชุด ธรรมชาติหรรษา จะพาเด็กๆ ไปเรียนรูโ้ ลกกว้างด้วยความรักและเข้าใจ
เพือ่ จะได้ใส่ใจและรูจ้ กั ดูแลธรรมชาติรอบๆ ตัว อาทิ
กบ สัตว์ครึง่ บกครึง่ น้ำทีม่ วี งจรชีวติ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ เป็นทัง้ นักกระโดดไกลและนักร้อง
แห่งหนองน้ำ
ผีเสือ้ แมลงแสนสวยนักขยายพันธุพ์ ชื ผูส้ ร้างสรรค์ความงามอย่างมีชวี ติ ชีวาแก่โลก
ของเรา
ข้าว เมล็ดพืชเม็ดเล็กทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ใหญ่ตอ่ คนไทยมานานแสนนาน

ชือ่ เรือ่ ง ความลับของสะดือ
ผูแ้ ต่ง
เกนอิชโิ ร ยางิว
ผูแ้ ปล
มารินา โฮริคาวา
ปีทพ่ี มิ พ์ 2549
ราคา 280 บาท
สำนักพิมพ์ วาดดาว
เด็กหลายคนสงสัยว่า “เจ้าสะดือยาวๆ คืออะไรกันนะ...จะเป็นเชือกทีผ่ กู ติดกับท้อง
แม่เพือ่ ไม่ให้หลงทางหรือเปล่า”
“ทำไมเวลาแคะขีไ้ คลทีส่ ะดือถึงปวดท้องล่ะ”
หนังสือเล่มนีช้ ว่ ยไขข้อข้องใจของเด็กๆ ได้ เพราะมีคณ
ุ หมอใจดีชว่ ยตอบคำถาม
ตามหลักการทีถ่ กู ต้องให้เด็กๆ เข้าใจได้งา่ ย และยังช่วยตอบสนองความอยากรูใ้ นวัยเยาว์
ภาพประกอบลายเส้นน่ารัก สีสนั สดใส
ชือ่ หนังสือ คุณฟองนักแปรงฟัน
ผูแ้ ต่ง
ชีวนั วิสาสะ
ผูส้ ร้างภาพประอบ ชีวนั วิสาสะ
ปีทพ่ี มิ พ์ 2549
ราคา 170 บาท
สำนักพิมพ์ แพรวเพือ่ นเด็ก
คุณฟองเป็นนักแปรงฟันจึงสนุกสนานกับการแปรงฟันให้เพือ่ นๆ เช่น หมี ปลา
ฟันแหลม ฮิปโป จระเข้ และช้าง เวลาแปรงฟันคุณฟองจะร้องเพลงอย่างสนุกสนาน
เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับคำคล้องจองง่ายๆ หรือทายชือ่ และเสียงร้องของสัตว์ทค่ี ณ
ุ ฟองไป
แปรงฟันให้
ชือ่ หนังสือ
ผูแ้ ต่ง
ปีทพ่ี มิ พ์
สำนักพิมพ์

อมตะนิทานอีสป (สองภาษา)
บอณ
ผูแ้ ปล สุประภา โมลีรตานนท์
2549
ราคา 200 บาท
สุวรี ยิ าสาส์น

หนังสือนิทานอีสป ไทย อังกฤษ ภายในเล่มประกอบด้วยนิทานอีสป 3 เรือ่ งสัน้ ๆ
คือ เรือ่ งกบเลือกนาย มดดำกับจัก๊ จัน่ สุนขั จิง้ จอกกับนกกระเรียน
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3. หนังสือสำหรับเด็กประถมต้น (7-9 ปี)

• เนือ้ หาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมรอบตัวทีย่ ากขึน้ เช่น วิทยาศาสตร์ กายภาพ
(ภูเขา ทะเล น้ำ) อาชีพ ความรูท้ ว่ั ไป
• ภาพประกอบกับเนือ้ หามีความสำคัญเท่าเทียมกัน
• ภาษาทีใ่ ช้เป็นประโยคยาว แต่ไม่ซบั ซ้อน
• เป็นหนังสือทีเ่ ด็กอ่านเอง

หนังสือที่ TK park แนะนำสำหรับเด็กประถมต้น (7-9 ปี)
ชือ่ เรือ่ ง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ปล
ปีทพ่ี มิ พ์
สำนักพิมพ์

หนังสือชุดเรียนรูโ้ ลกรอบตัว ชุดที่ 2
จิโอวานนา แมนเตกาซซา
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แฮปปีค้ ดิ ส์
2548
ราคา 350 บาท
แฮปปีค้ ดิ ส์

สารานุกรมภาพรูปเล่มแข็งแรงและมีเทคนิคการนำเสนอแบบตัดเจาะทีก่ ระตุน้ ความ
สนใจ 6 เล่ม ประกอบด้วย
ต้นไม้ ช่วยให้เด็กได้เรียนรูเ้ รือ่ งของต้นไม้ ส่วนประกอบต่างๆ และความสำคัญของ
แต่ละส่วนว่าทำหน้าทีอ่ ะไร
ไดโนเสาร์ เดินทางย้อนเวลาสูย่ คุ ไดโนเสาร์ พบกับสัตว์ดกึ ดำบรรพ์หลายชนิด
ร่างกายของเรา ช่วยให้เด็กได้รจู้ กั อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของคนเรา และเรียนรู้
การทำงานของอวัยวะนัน้ ๆ
โลกของเรา ช่วยให้เด็กได้รจู้ กั โลกของเราซึง่ น่าพิศวงมากมายให้เรียนรู้
ในท้องทะเล ช่วยให้เด็กได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ใต้ทอ้ งทะเล ซึง่ มีมากมายหลาย
ชนิดทัง้ พืชและสัตว์
ในเขตก่อสร้าง ช่วยให้เด็กได้เรียนรูว้ า่ การสร้างถนนสักสายหรือบ้านสักหลังจำเป็น
ต้องใช้วสั ดุอปุ กรณ์อะไรบ้าง ใครมีหน้าทีท่ ำอะไรและขัน้ ตอนในการก่อสร้างเป็นอย่างไร

ชือ่ เรือ่ ง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ปล
ปีทพ่ี มิ พ์
สำนักพิมพ์

อัลเฟรด
ฟรานเชสดา วิกนากา
อาหนึง่
2548 ราคา 175 บาท
ไทยวัฒนาพานิช

อัลเฟรดเป็นช้างน้อยอยูใ่ นสวนสัตว์ มันมีหน้าตาไม่เหมือนช้างตัวอืน่ ๆ เพราะงวงของ
มันยาวมาก จึงทำทุกอย่างเพือ่ ซ่อนงวงของมันแต่กไ็ ร้ผล กระทัง่ ได้เกิดเหตุการณ์ทท่ี ำให้
รูว้ า่ งวงของมันนัน้ พิเศษกว่าของใคร

ชือ่ เรือ่ ง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ปล
ปีทพ่ี มิ พ์
สำนักพิมพ์

แม่ไก่กบั เมล็ดข้าวสาลี
มณฑิรา พานิชยิง่
สิทธิชยั กฤษวิวรรธน์
2549 ราคา 140 บาท
สถาพรบุค๊ ส์

นิทานลูกโซ่เป็นนิทานทีเ่ ล่าสืบต่อกันมา มีลกั ษณะพิเศษ คือ เป็นเรือ่ งทีเ่ ล่าต่อเนือ่ ง
ด้วยวิธกี ารเล่าซ้ำๆ ผูกต่อเป็นลูกโซ่ ในเรือ่ งจะแฝงแง่คดิ บางอย่างไว้
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4. หนังสือสำหรับเด็กประถมปลาย (10-12 ปี)
• รูปเล่มมีขนาดพ็อกเก็ตบุค๊
• เนือ้ หา ทางด้านประวัตบิ คุ คล ประวัตศิ าสตร์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เพศ
หรือมีเนือ้ หาทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ กว่าประถมต้น เน้นเนือ้ หาส่งเสริมจินตนาการของเด็ก
• ภาษาทีใ่ ช้เป็นประโยคยาว มีความซับซ้อนมากขึน้
• ไม่เน้นรูปภาพประกอบมากนัก หรือจะเป็นภาพประกอบแบบการ์ตนู
• เป็นหนังสือทีเ่ ด็กอ่านเอง
หนังสือที่ TK park แนะนำสำหรับเด็กประถมปลาย (10-12 ปี)

ชือ่ หนังสือ หนังสือชุด 100 เรือ่ งน่ารู้
สำนักพิมพ์ แพรวเยาวชน
ปีทพ่ี มิ พ์ 2549 ราคา 139 บาท
เกร็ดความรู้ 100 ข้อ พร้อมภาพประกอบสีส่ สี วยงามตลอดเล่ม ตรึงความสนใจเด็กๆ
ตัง้ แต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย การ์ตนู ทีแ่ ทรกอยูต่ ลอดเล่มเพิม่ ความสนุกในการอ่าน นอก
จากนีย้ งั มีคำถามและการทดลองย่อยๆ ช่วยตอบสนองความอยากรูอ้ ยากเห็นของเด็กและ
ทดสอบความเข้าใจในเนือ้ เรือ่ งด้วย
“หนังสือชุดนีด้ งึ ดูดได้แม้แต่เด็กทีเ่ บือ่ หนังสือ และเหมาะสำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการความคิด
ใหม่ๆ”
ชือ่ หนังสือ
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ปล
ปีทพ่ี มิ พ์
สำนักพิมพ์

นิทานเก่งเลข
ยุง-รัน คิม และ ฮยาง-ซุก โชว
ฉัตรชัย ทองกาญจน์
2549
ราคา 98 บาท
นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์

นิทานสอนหลักคณิตศาสตร์ ท่องโลกจินตนาการ พร้อมเรียนรูแ้ ละทำความเข้าใจ
หลักคณิตศาสตร์ สนุกสนานไปกับนิทานเสริมปัญญา ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ และ
เกร็ดความรูม้ ากมาย
ชือ่ หนังสือ
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ปล
ปีทพ่ี มิ พ์
สำนักพิมพ์

ปริศนาวิทยาศาสตร์ชวนทดลอง
อาย เมจิก โซไซตี้
จอมขวัญ ช้างเพ็ง
2549 ราคา 158 บาท
นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์

สนุกกับ 68 การทดลองวิทยาศาสตร์งา่ ยๆ สำหรับเด็ก ทีส่ ามารถนำสิง่ ต่างๆ
ทีอ่ ยูร่ อบตัวมาใช้เป็นอุปกรณ์ได้ เช่น หลอดดูด ตะเกียบ กระดาษ เหรียญ เป็นต้น
โดยมีการทดลองทีน่ า่ สนใจ อาทิ ตัดก้อนน้ำแข็งด้วยเชือก สร้างพายุในขวด ลูกโป่งที่
เจาะไม่แตก แต่จะหายไปต่อหน้าต่อตา

ชือ่ เรือ่ ง
ผูแ้ ต่ง
ปีทพ่ี มิ พ์
สำนักพิมพ์

นิทานโชคดี
สายฝน ศิลปะพรหม
2549 ราคา 155 บาท
ครอบครัว

เป็นนิทานสนุกสนาน ภาพการ์ตนู สีส่ นี า่ รักสดใส อาศัยเค้าเรือ่ งจากมงคลชีวติ
38 ประการ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงให้แนวทางไว้สำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการประสบความโชคดีใน
ชีวติ จุดเด่นของหนังสือช่วยให้เด็กเพลิดเพลินกับการอ่านจนไม่รสู้ กึ ว่าคุณธรรมจริยธรรม
เป็นเรือ่ งน่าเบือ่ หน่าย
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การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กวัย 0–3 ปี
หนังสือเล่มแรกของลูก
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยสานสายใยให้กบั คนภายในครอบครัว ให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกันและอบอุน่ ยิง่ ขึน้
2. เพือ่ เป็นเครือ่ งมือเชือ่ มโยงทักษะการเรียนรูก้ บั จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาการของเด็กผ่านกิจกรรมทีท่ ำร่วมกันภายในครอบครัว
3. เพือ่ ให้พอ่ แม่ปลูกฝังให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่านการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตัง้ แต่ยงั เด็กๆ
โดยจะไม่ปลูกฝังทางด้านเทคโนโลยีมากเกินไป เช่น เกมคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์
เด็กจะได้โตมาเป็นผูใ้ หญ่ทม่ี อี นาคต มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1. แนะนำโครงการให้ผปู้ กครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการอ่านสำหรับการอ่านระดับ
ปฐมวัย
2. เริม่ จากจัดมุมหนังสือให้เป็นมุมสบายๆ มีตกุ๊ ตาน่ารักๆ มีทว่ี างหนังสือ ทีเ่ ด็กสามารถ
หยิบ จับ สัมผัสได้งา่ ย แล้วให้ครอบครัวสร้างช่วงเวลาทีช่ น่ื ชอบของครอบครัวให้
พ่อแม่ได้อมุ้ ลูกนัง่ ตักขณะอ่านหนังสือให้ลกู ฟัง โดยต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอเพือ่
ลูกจะได้เข้าใจได้วา่ เมือ่ ถึงห้องสมุดจะมีการอ่านหนังสือร่วมกัน
3. หลังจากนัน้ มีการตัง้ คำถาม กระตุน้ ให้ลกู พูดตาม อ่านตาม ทำท่าทางประกอบการ
อ่านให้สมั พันธ์กบั หนังสือทีอ่ า่ น เช่น ร้องเพลงแมงมุมลาย เล่นโยกเยก ขีห่ ลัง ขีค่ อ
4. เริม่ ติดตามผล โดยสอบถามจากผูป้ กครองว่าเด็กๆ เริม่ มีนสิ ยั รักอ่านหรือยัง เช่น
ดูพฒ
ั นาการของลูกว่าเริม่ เดินไปหยิบหนังสือมาให้พอ่ แม่อา่ นให้ฟงั จูงมือพ่อแม่ไป
ทีม่ มุ หนังสือ
5. สรุปผลการดำเนินงาน เพือ่ นำมาศึกษาวิจยั เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมอืน่ ๆ
ต่อไป เพือ่ เป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้กบั เด็กๆ และผูป้ กครอง

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

1-2 ชัว่ โมง ควรทำเป็นประจำทุกวัน

ผลทีไ่ ด้รบั

1. ทำให้เด็กรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสำคัญไม่ถกู ทอดทิง้ มีความผูกพันกับพ่อแม่
ได้รบั ความรัก ความอบอุน่ จากคนภายในครอบครัว
2. ทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างพัฒนาการของตนเอง
ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
3. ทำให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่าน ชอบทำกิจกรรม เด็กจะรูส้ กึ สนุกสนานไปพร้อมกับ
การอ่าน และจะคิดว่าการอ่านสนุกกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์

แนวทางในการใช้หนังสือกับเด็กวัย 0–3 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ชีช้ วนให้เด็กดูภาพในหนังสือและพูดคุยด้วย
อ่านหนังสือให้เด็กฟัง และเล่นกับเด็กเหมือนในภาพ
ร้องเพลงหรืออ่านกลอนเพลงสำหรับเด็ก
ตัง้ คำถามจากภาพในหนังสือ
การใช้หนุ่ ประกอบการอ่านหนังสือ เช่น หุน่ นิว้ มือ หุน่ ทีต่ ดั จากโฆษณา รวมทัง้
หุน่ ต่าง ๆ ทีท่ ำขึน้ เอง
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ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กวัย 4–6 ปี
สนุกสนานกับนิทานและหนังสือ
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ สร้างพฤติกรรมการอ่านให้กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ม่อา่ นหนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออก
และอ่านไม่คล่อง ได้ซมึ ซับภาษา เนือ้ หา สามารถจับใจความได้
2. เพือ่ สร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อนั เป็นรากฐานทีส่ ำคัญของชีวติ โดยการอ่าน
เป็นประจำ อ่านช้าๆ ชัดถ้อย ชัดคำ เพือ่ ให้ผฟู้ งั เกิดจินตนาการสร้างภาพตาม
3. เพือ่ เป็นการนำเสนอนิทานและหนังสือให้มคี วามน่าสนใจ น่าฟัง กระตุน้ ให้เด็กอยาก
ทีจ่ ะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย

ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1. แนะนำให้ผปู้ กครองเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเล่านิทาน พร้อมให้คำแนะนำการ
ปฎิบตั ติ นจากเจ้าหน้าที่
2. คัดเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก พร้อมทัง้ จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมใน
การเล่านิทาน
3. ฝึกทักษะทางด้านอารมณ์ให้อยูใ่ นภาวะทีผ่ อ่ นคลาย น้ำเสียงสูงต่ำ ท่าทางประกอบ
การเล่าต้องมีลลี าทีพ่ ลิว้ ไหวสะกดผูฟ้ งั ให้อยู่
4. ทดลองเล่านิทานจริงๆ กับกลุม่ เล็กๆก่อนจนชำนาญแล้วก็ขยายเป็นกลุม่ ใหญ่ๆ
5. ทดสอบความรูเ้ ด็กๆ โดยการตัง้ คำถามให้เด็กๆตอบ แล้วประเมินผลว่าเด็กได้ความรู้
สามารถจับใจความจากการเล่านิทานหรือไม่
6. สรุปผลการดำเนินงาน เพือ่ พัฒนาโครงการต่อไป

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

1-2 ชัว่ โมง โดยต้องคอยสังเกตความสนใจของผูร้ ว่ มกิจกรรมด้วย เพือ่ ตัดสินใจว่า
ควรจะหยุดเล่านิทานเมือ่ ไร

ผลทีไ่ ด้รบั

1. ผูเ้ ล่าหรือผูอ้ า่ นเกิดพฤติกรรมการอ่านทีถ่ กู ต้อง อ่านคล่องขึน้ สามารถพัฒนาตนเอง
จนสามารถแต่งนิทานเองได้ โดยพ่อแม่และลูกจะช่วยกันแต่งนิทานขึน้ เองได้
2. ผูเ้ ล่าหรือผูอ้ า่ นสามารถทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับ
ผูเ้ ล่ามีทกั ษะการเล่าเพิม่ ขึน้ เป็นการพัฒนาการเล่านิทานต่อไป
3. ผูเ้ ล่าหรือผูอ้ า่ นสามารถเล่านิทานได้อย่างน่าสนใจ ทำให้เด็กฟังแล้วเกิดความ
เพลิดเพลิน และอยากฟังอีก

รูปแบบการเล่านิทาน

1. การเล่านิทานและหนังสือตามต้นฉบับ เป็นการใช้หนังสือเป็นสือ่ โดยผูเ้ ล่าหรือผูอ้ า่ น
จะเล่าหรืออ่านตามต้นฉบับทีม่ ี สิง่ ทีพ่ งึ ให้ความสนใจ คือ ความรูส้ กึ ของผูฟ้ งั
2. การเล่านิทาน หรือการอ่านหนังสือ โดยใช้อปุ กรณ์ประกอบ เช่น นำตุก๊ ตาช้างผ้า
หรือตุก๊ ตาอืน่ ๆ รวมทัง้ ถุงมือ หุน่ มือ หุน่ กระดาษ และการพับ การวาด การระบายสี
มาเป็นองค์ประกอบในการเล่าเพือ่ สร้างความน่าสนใจ และต่อยอดความคิดของผูฟ้ งั
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ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กวัย 7-9 ปี
อ่านได้ อ่านดี อ่านสนุกและถูกภาษา
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ เป็นการสร้างนักอ่านทีด่ ี อ่านได้ อ่านดี อ่านสนุกและถูกอักขระ และมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการอ่านหนังสือ
2. เพือ่ สร้างนักอ่านให้อา่ นออกเสียงได้อย่างชัดเจน ทำให้ผฟู้ งั รูส้ กึ ประทับใจ และรูส้ กึ
มีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์กจิ กรรมร่วมกัน
3. เพือ่ เป็นแนวทางให้นกั อ่านมือใหม่ได้ใช้เป็นทางเลือกทีเ่ หมาะกับจริตและวิถขี องแต่ละ
คน ผ่านการฝึกฝน ฝึกอ่าน ความมานะอดทน เพือ่ นำไปสูก่ ารเป็นนักอ่านมืออาชีพ
ในอนาคต

ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1. จัดหาผูท้ ม่ี คี วามสามารถด้านการอ่าน เพือ่ มาเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรม
2. ให้เด็กได้ฝกึ อ่าน คำควบกล้ำ ผันวรรณยุกต์ การแบ่งวรรคตอน รวมถึงการฝึก
สมาธิ โดยเด็กจะต้องฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอ
3. ฝึกอ่านออกเสียง กำหนดลมหายใจในการอ่าน ทัง้ บทประพันธ์ทเ่ี ป็นร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง
4. ให้เด็กได้เลือกหนังสือทีต่ นเองชอบ เพือ่ ใช้ในการฝึกฝนด้านการอ่าน
5. กำหนดหนังสือให้แก่เด็กสำหรับใช้ในการฝึกอ่าน
6. ทดสอบการอ่านกับเด็ก
7. ให้คำแนะนำเพิม่ เติมแก่เด็กทีย่ งั ไม่ผา่ นการทดสอบ รวมทัง้ ฝึกฝนใหม่

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

จัดทำตารางกิจกรรมสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ต่อเนือ่ งประมาณ 3-4 เดือน สำหรับ
การจัดกิจกรรมอบรมแต่ละรุน่

ผลทีไ่ ด้รบั

1. ได้นกั อ่านทีด่ ี อ่านสนุก อ่านถูกต้องตามอักขระ คำควบกล้ำ และแบ่งวรรคตอน
2. สร้างความมัน่ ใจในการอ่านกับนักอ่าน รวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผฟู้ งั
3. สร้างนักอ่านมืออาชีพทีม่ คี วามพร้อมในทุกด้าน
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ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กวัย 10-12 ปี
อาสาสมัครนักอ่าน
วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและฝึกฝนการอ่านแก่เด็กและเยาวชนไทยให้อา่ นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
และชัดถ้อยชัดคำ
2. ส่งเสริมและสร้างนิสยั รักการอ่านแก่เด็กและเยาวชน
3. ส่งเสริมและสร้างจิตสาธารณะในหมูเ่ ด็กและเยาวชนด้วยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครนักอ่าน เพือ่ อ่านหนังสือให้แก่ผมู้ คี วามบกพร่องทางการมองเห็น ผูส้ งู อายุ
และผูด้ อ้ ยโอกาส

ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

1. จัดการฝึกอบรมด้านทักษะการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การอ่านและฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วัน
2. ให้เด็กได้เลือกหนังสือทีต่ นเองชอบ เพือ่ ใช้ในการฝึกอ่าน
3. กำหนดหนังสือให้เด็กอ่าน ทัง้ หนังสือเก่าและบทประพันธ์เก่าทีเ่ ป็นร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง รวมถึงบทเพลงและบทร้องเล่น
4. ให้เด็กทดสอบด้านการอ่านกับผูเ้ ชีย่ วชาญและออกใบประกาศนียบัตรอาสาสมัครนักอ่าน ให้แก่เด็กและเยาวชน
5. เมือ่ เด็กอ่านหนังสือได้คล่อง แตกฉาน อ่านได้อย่างสนุกและถูกต้อง เด็กจะได้ไป
อ่านหนังสือบันทึกเสียงเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูส้ ำหรับผูม้ คี วามบกพร่องทางการ
มองเห็นและผูส้ นใจทัว่ ไป รวมถึงการรวมกลุม่ กันเพือ่ ไปอ่านหนังสือตามสถานที่
ต่างๆ เช่น สถานสงเคราะห์ ชุมชนแออัด ทัณฑสถาน สถานสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ
ซึง่ เป็นการทำประโยชน์แก่สงั คม

ระยะเวลาการดำเนินงาน

จัดฝึกอบรมสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ต่อเนือ่ ง 4 เดือน สำหรับอาสาสมัครแต่ละรุน่

ผลทีไ่ ด้รบั

1. เด็กและเยาวชนมีความสามารถด้านการอ่านและเป็นต้นแบบทีด่ ี
2. เด็กและเยาวชนมีทกั ษะในด้านการอ่านหนังสือดีขน้ึ
3. เด็กและเยาวชนมีจติ สาธารณะร่วมกันทำประโยชน์ให้สงั คม ด้วยการเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครนักอ่าน
4. อาสาสมัครนักอ่าน ร่วมกันอ่านหนังสือเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูส้ ำหรับผูม้ คี วาม
บกพร่องทางการมองเห็นและผูส้ นใจทัว่ ไปได้ฟงั และสนุกร่วมกัน
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เคล็ดลับการเลือกของเล่น
1.
2.
3.
4.
5.

ของเล่นต้องเหมาะกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ไม่ยากและง่ายจนเกินไป
ของเล่นจะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก การทำงานของกล้ามเนือ้
ของเล่นต้องช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กมีจนิ ตนาการด้านต่างๆ
ของเล่นทีส่ อนเด็กคิด ควรจะแฝงค่านิยมทีด่ งี าม คิดในแง่บวก ไม่มคี วามรุนแรง
ชิน้ ส่วนทีน่ ำมาประกอบเป็นของเล่นต้องเป็นวัสดุทม่ี คี ณ
ุ ภาพปราศจากสารพิษเจือปน
มีความทนทานทนมือเด็ก ไม่ควรมีเหลีย่ มมุมและชิน้ ส่วนเล็ก ทำความสะอาดง่าย
6. ของเล่นชิน้ นัน้ ๆ ควรผ่านการทดสอบว่าเหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
7. ของเล่นทีซ่ อ้ื ควรเล่นได้นานทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ และมีประโยชน์หลากหลาย
8. ของเล่นควรบอกวิธเี ล่นทีช่ ดั เจน
9. ของเล่นควรมีราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณค่าทีไ่ ด้รบั
10. ของเล่นต้องทำให้เด็กรูส้ กึ สนุก เพลิดเพลิน
11. การเลือกซือ้ ของเล่นให้เด็กต่ำกว่า 3 ปี ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน
เช่น ชิน้ ส่วนต้องไม่เป็นชิน้ เล็ก สีของวัสดุ ความคงทนต่อการแตกหัก

ประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
ตารางด้านล่างนีเ้ ป็นแบบสำรวจตนเองเบือ้ งต้น
เพือ่ ประเมินความพร้อมในการจัดทำห้องสมุดไทยคิด

พิจารณาควบคูก่ บั หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ (หน้า 2)
รายละเอียด
1. บุคลากร
- ผูป้ ระสานงานโครงการไทยคิด
- บรรณารักษ์หรือผูจ้ ดั การห้องสมุด

2. สถานที่
- พืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 25 ตารางเมตร
และไม่เกิน 150 ตารางเมตร
- อยูใ่ กล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย

3. เนือ้ หาสาระ
- ความพร้อมในการเรียนรูก้ ารจัดหาหนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ของเล่นเสริมทักษะ
- ความพร้อมในการเรียนรูก้ ารจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

4. งบประมาณในการลงทุน (ประมาณ 1 แสน
ถึง 6 แสนบาท ขึน้ อยูก่ บั ขนาดพืน้ ที)่
- ค่าปรับปรุงและตกแต่งห้องสมุด
(30% ของงบประมาณ)
- ค่าจัดซือ้ หนังสือ สือ่ การเรียนรู้ และเฟอร์นเิ จอร์
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชัน้ หนังสือ ชัน้ วารสาร ฯลฯ
(70% ของงบประมาณ)

มี/ทำได้

ไม่ม/ี ทำไม่ได้

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
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