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เช ือ่มประสานโอกาสโดย 

ฝ่ายส่งเสรมิการให้ มูลนธิกิองทุนไทย 

 



โครงการห้องสมดุส่ีมิติเพ่ือน้อง ปี 4 

โรงเรียนปากคลองมอญ  ต าบลศรีษะจรเข้  อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

14 กนัยายน 2556 

 

  

  
 

 

 

โดยความรว่มมอื 

โรงเรยีนปากคลองมอญ จ.สมทุรปราการ 

ฝา่ยส่งเสรมิการให ้มลูนิธกิองทุนไทย 



“หนังสือเป็นการสะสมความรู ้ 

และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมนุษยไ์ด้สรา้งมาท ามา 

คิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวนัน้ี 

หนังสือจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรูแ้ละเป็นออมสิน 

เป็นส่ิงท่ีจะท าให้มนุษยก้์าวหน้าได้โดยแท้” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

พระราชทานแก่คณะสมาชกิหอ้งสมดุทัว่ประเทศ 

วนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2514 

 

 

หลกัการและเหตผุล 

 โรงเรยี นปากคลองมอญ  ต.ศรษีะจรเขน้้อย  อ.บางเสาธง  จ.สมทุรปราการ  เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอน

ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่6 มนีกัเรยีนประมาณ 1 00 คน นกัเรยีนส่วนใหญ่ของโรงเรยีน

แห่งนี้ ยงัขาดโอกาสในการเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน อกีทัง้โรงเรยีนยงัไดร้บังบประมาณสนบัสนุนที่

ไมเ่พยีงพอต่อการพฒันาในดา้นการจดัหาหนงัสอื สื่อการเรยีนรูส้ าหรบัหอ้งสมดุ ท าใหเ้ดก็ๆ เหล่านี้ มี

โอกาสแค่เพยีงอ่านหนงัสอืทีไ่ดร้บับรจิาคมา หนงัสอืทีไ่ดร้บัการบรจิาคส่วนใหญ่เป็นหนงัสอืทีไ่มไ่ด้

เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องเดก็ และไมส่ามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ เช่น แบบเรยีนทีใ่ชแ้ลว้ หนงัสอืดารา 

นิตยสาร เป็นตน้ 

 ดว้ยเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการศกึษาและการรว่มสรา้งปญัญาใหแ้ก่เยาวชนโรงเรยีน ปากคลอง

มอญ จ.สมทุรปราการ  ฝา่ยส่งเสรมิการให ้มลูนิธกิองทุนไทย จงึไดจ้ดั กจิกรรม “หอ้งสมดุสีม่ติเิพื่อน้อง” 

ภายใตโ้ครงการ “ห้องสมดุส่ีมิติเพ่ือน้อง”  ปี 4 เพื่อรว่มส่งมอบความรูแ้ละเป็นตวักลางเชื่อมประสาน ใน

การจดัท าหอ้งสมดุทีม่ชีวีติ มรีปูแบบ และรวบรวมหนงัสอื สื่อการเรยีนการสอนทีเ่ป็นประโยชน์  เพื่อปลกูฝงั

การเรยีนรู ้การเป็นนกัอ่าน และช่วยเสรมิสรา้งพฒันาการเรยีนรูต้ลอดจนเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวาระครบรอบพระชนมาย ุ8 6 พรรษา อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้ง

จติส านึกในเรือ่งการใหเ้พื่อสงัคมและการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั (giving & sharing) 

 

 
 



วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อรวบรวมและจดัท าหอ้งสมดุทีม่ชีวีติ มรีปูแบบ มกีารรวบรวมหนงัสอื สื่อการเรยีนการสอนที่

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะทางดา้นสมอง การอ่าน จนิตนาการ ความรู ้ความคดิต่างๆ  

2. เพื่อช่วยใหเ้ยาวชนมแีหล่งศกึษาเรยีนรู ้และใชป้ระโยชน์จากหอ้งสมดุนี้ในการพฒันาทกัษะทาง

การศกึษาได ้

3. เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้นรุน่ใหม ่มพีืน้ทีใ่นการท างานอาสาสมคัรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

(giving & volunteering) และพฒันาไปสู่สงัคมทีม่แีต่การใหอ้ยา่งฝงัลกึ (Giving DNA) 

 

ห้องสมดุส่ีมิติ คือ อะไร? 

 เมือ่วยัและพฒันาการของเดก็ทีจ่ะไมอ่ยูก่บัสิง่หนึ่งต่อเนื่องยาวนาน ในขณะทีส่มองและพลงัของ

พวกเขาพรอ้มทีจ่ะก่อเกดิความคดิสรา้งสรรค ์ไดต้ลอดเวลา หอ้งสมดุทีต่อบโจทยพ์ฒันาการทางความคดิ

ของเดก็อยา่งแทจ้รงิ จงึถูกตอบสนองดว้ยความหลากหลายผ่านมมุสีม่มุ อนัไดแ้ก่ 

 มมุด ู- เมือ่ความรู ้มไิดถู้กจ ากดัแค่เพยีงในหนงัสอื สื่อเคลื่อนไหวทีเ่ป็นประโยชน์และเหมาะสมกบั

เดก็ จงึนบัเป็นเครือ่งมอืส าคญัอกีสิง่ทีม่องขา้มไมไ่ด้ 

                      มมุดปูระกอบดว้ย :  ทวี ีจ านวน 1 เครือ่ง  

                 (ขนาด 14 นิ้ว ขึน้ไป) เครือ่งเล่นวซีดี ีจ านวน  

                 1 เครือ่ง สื่อมลัตมิเีดยี ส าหรบัเดก็ เช่น ซดี ีวซีดี ี 

                 (เช่น สารคด,ี เพลงเรยีนภาษาองักฤษ เป็นตน้) 

 

 มมุอ่าน - หนงัสอืด ีทกัทอจนิตนาการอนัยิง่ใหญ่ รวบรวมหนงัสอืทีเ่หมะสม หนงัส าหรบัเดก็ ตาม

การแนะน าของหน่วยงานวชิาการ 

มมุอ่านประกอบดว้ย : หนงัสอืนิทาน  ภาพประกอบ  

   วรรณกรรมเยาวชน  หนงัสอือื่นๆ  

                    ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ 

 

 

 



 มมุเขียน -  เมือ่ความคดิ จนิตนาการ จะไมไ่ดถู้กบรรจุ

อยูเ่พยีงในฮารดด์สิกส์มอง การปลดปล่อยจนิตนาการสู่กระดาษ 

กน็บัว่าช่วยกระตุกต่อมความคดิ พลงัสรา้งสรรคข์องเดก็มใิหถู้ก

จ ากดัต่อไป  

  มมุเขยีนประกอบดว้ย  : อุปกรณ์ศลิปะ ไดแ้ก่ 

สมดุวาดเขยีน กระดาษวาดเขยีน ดนิสอส ี

 

 มมุเล่น – การเล่นเป็นพืน้ฐานของเดก็ทุกคน ของเล่นไมไ่ดม้ปีระโยชน์แค่ความสนุก หากแต่ยงัช่วย

เสรมิสรา้งพฒันาการทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สตปิญัญา และดา้นสงัคมทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการ

เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 

 มมุเล่นประกอบดว้ย  : ของเล่นเสรมิสรา้ง

พฒันาการส าหรบัเดก็ปฐมวยัของเล่นทีเ่สรมิสรา้งการ

ท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม เช่น เกม crossword ตวัต่อ

พยญัชนะ เป็นตน้ 

 

 

 

 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

  วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นหอ้งสมดุ 

   นกัเรยีนโรงเรยีนวดัใหมน่พรตัน์ 

   อาสาสมคัรจากบรษิทั Kennametal และอาสาสมคัร givegang 

 

รปูแบบกิจกรรม 

  ซ่อมแซมหอ้งสมดุ (ซ่อมแซมผนงั และทาสหีอ้งใหม)่ : อาสาสมคัร givegang ชาวบา้น 

(ผูป้กครอง) และนกัเรยีนโรงเรยีนปากคลองมอญ ภายในวนัที ่7 สงิหาคม 2556 

  แปลงโฉม หอ้งสมดุ : อาสาสมคัร ชาวบา้น (ผูป้กครอง)  และนกัเรยีนโรงเรยีนวดัใหมน่พรตัน์ 

รว่มกนัจดั “หอ้งสมดุสีม่ติ”ิ ในวนัที ่14  สงิหาคม 2556 ดว้ยการแบ่งกลุ่ม ดงันี้ 



- กลุ่มที ่1. – ท าความสะอาดหอ้ง และอุปกรณ์  / จดัแบ่งมมุ จดัอุปกรณ์เขา้มมุ 

- กลุ่มที ่2. – เชค็สภาพชัน้วาง/โต๊ะ   

- กลุ่มที ่3. – รวบรวม คดัแยกหนงัสอืใหเ้ป็นหมวดหมู ่ตดิ tag  คดัประเภทของตามมมุ 

- กลุ่มที ่4. – ท าโปสเตอร ์สื่อภาพต่างๆ ค าขวญั ตกแต่งมมุตกแต่งหอ้ง 

- กลุ่มที ่5.  - กลุ่มใหค้วามรู ้กฏ กตกิาต่างๆ ในการใชห้อ้งสมดุ และการดแูลรกัษาหนงัสอื

รว่มกนัแก่น้องๆ  
 

ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินงาน 

 14 กนัยายน 2554  ณ โรงเรยีนปากคลองมอญ  ต.ศรษีะจรเข ้อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

 
 

ก าหนดการก าหนดการ   

ห้องสมดุ ห้องสมดุ 44  มิติมิติ  เพ่ือน้องเพ่ือน้อง ปี  ปี 44  

(4D Kids Library) 
เสารท่ี์ 14 กนัยายน 2556 

08.00  น.     รวมพลอาสา ณ มลูนิธกิองทุนไทย /ลงทะเบยีน ออกเดนิทางสู่โรงเรยีนวดัใหมน่พรตัน์ 

08.30  น.     กล่าวตอ้นรบั โดย ผอ. โรงเรยีนปากคลองมอญ / แนะน าท าความรูจ้กักนั 

08.45  น.     แบ่งงาน แบ่งกลุ่ม พีอ่าสาและน้องๆ รว่มปฏบิตัภิารกจิแปลงโฉม 

         ภารกิจ 1: คดัแยก และซ่อมแซม  (หนังสือ และอปุกรณ์) 

-  คดัคดั แยกแยก หมวดหมูห่นงัสอื สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น /จดัท าบญัชรีายชื่อ  

                                  -  ซ่อมแซมหนงัสอื / ชัน้วาง/ ตูห้นงัสอื   

     - ท าสื่อการเรยีน /ของตกแต่งในหอ้งสมดุ 

ภารกิจ 2: แปลงโฉมห้องสมดุ  

     - ท าความสะอาด ปดั กวาด เชด็ถู  

     - แบ่งส่วน แบ่งมมุ จดัหอ้งสมดุ 4 มมุ 4 มติ ิ ใหน่้าเรยีนรู ้                                  



12.00 น.     รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั 

13.00 น.     ภารกิจ 2: แปลงโฉมห้องสมดุ 

15.00 น.    ส่งมอบหอ้งสมดุ 4 มติ ิใหน้้องๆ และคุณครโูรงเรยีนปากคลองมอญ  

15.30 น.    เดนิทางกลบั  

    

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 


