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โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 Gen Me ตามค านิยามของนิตยสาร Time  (2013)  หมายถึงคนท่ีเกิดในชว่งประมาณปี 2523 – 
2543  ซึง่เป็นชว่งมีการเปล่ียนแปลงมากมายหลายอยา่งโดยเฉพาะเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีพฒันาไป
แบบก้าวกระโดด วิถีชีวิตรวมถึงการท างานของสมองของคน Gen Me ถกูหล่อหลอมจาก ‘เทคโนโลยี’ และ 
‘การเลีย้งด’ู รูปแบบวฒันธรรมกบัสงัคมท่ีเปล่ียนไปและเข้าสูย่คุสมยัท่ีมีการปฏิวตัข้ิอมลู คน Gen Me 
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้รวดเร็วและอาจมีความรู้ในบางเร่ืองมากกว่าท่ีผู้ใหญ่จะคาดเดาได้ การพฒันาคน 
Gen Me จงึจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้โลกและความสนใจของพวกเขาโดยเฉพาะเร่ืองข้อมลูขา่วสารท่ีมาพร้อมกบั
เทคโนโลยีและสง่ผลตอ่กระบวนการคิดและจิตใจของคนรุ่นใหมอ่ย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
 
 ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีนอกจากจะท าหน้าท่ีให้บริการทางวิชาการ
และส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกๆด้านแก่ผู้ ใช้แล้ว การส่งเสริมทักษะและสร้างอุปนิสัยรักการอ่านก็เป็น
ภารกิจส าคญัและได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน โดยได้ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ
มหานครแห่งการอ่าน การจัดกิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน กิจกรรมพบนักเขียน และงานสัปดาห์
ห้องสมุดซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้เ พ่ือรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัรังสิตหนัมาสนใจและให้ความส าคญักบัการอา่นของคน Gen Me มากยิ่งขึน้ 
 
              การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 นี ้ส านักหอสมุดจึงได้ก าหนดหัวข้อไว้คือ 

“การคิด การอ่าน ของคน GEN ME”  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ ความคิด
ให้แก่นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจทัว่ไปโดยเฉพาะคน Gen Me โดยในงานจะประกอบด้วย
กิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรท่ีมีช่ือสียง การจดันิทรรศการ การแนะน าฐานข้อมูลออนไลน์ การแนะน า
การใช้ห้องสมดุ กิจกรรมสนัทนาการ การออกร้านหนงัสือ ซึ่งนอกจากกิจกรรมเหล่านีจ้ะให้ความรู้และกระตุ้น
ความสนใจในเร่ืองการอา่นแล้ว ยงัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้รู้จกัแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง และยงั
ชว่ยกระชบัสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งห้องสมดุกบัผู้ใช้บริการ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 ส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือ 
 

1. พฒันากระบวนการคดิของคน GEN ME ด้วยกิจกรรมการอา่น 
2. สง่เสริมให้นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการอา่น 

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ประชาสมัพนัธ์ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมสง่เสริมการอา่นของส านกัหอสมดุให้เป็นท่ี 

รู้จกัอยา่งกว้างขวาง 
4.   สง่เสริมทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ท่ีส าคญัคือห้องสมดุ 
5.   ให้นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากรและผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกซือ้หนงัสือและสินค้าราคาพิเศษ  
6.   เปิดโอกาสให้นกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากรมีสว่นร่วมในการคดัเลือกและเสนอหนงัสือท่ี 

      ตรงกบัความต้องการ   
7.   สร้างเสริมสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งนกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากรของห้องสมดุ 
  

ระยะเวลาของโครงการ 
 
                 วนัองัคารท่ี 13 - วนัศกุร์ท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561  รวมเวลา 4 วนั 
 
 
สถานที่จัดงาน 

 
                  ส านกัหอสมดุ และลานกิจกรรม อาคารหอสมดุ (อาคาร 7) มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

              
    1.  นกัศกึษา  คณาจารย์  และบคุลากรมหาวิทยาลยัรังสิต 

2.  ผู้สนใจทัว่ไป 
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กิจกรรมที่จัด 
 

1.  การจดันิทรรศการ 
2.  การบรรยาย/การสนทนา 
3.  การแนะน าการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ 
4.  การจดักิจกรรมสนัทนาการ 
5.  การจ าหนา่ยหนงัสือราคาพิเศษ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. มีความเข้าใจคน GEN ME และสง่เสริมกระบวนการสร้างความรู้และความคดิด้วยการอา่น 
ได้อยา่งเหมาะสม    

2.    นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการอา่นเพ่ือ    
การพฒันาตนเองและประเทศชาติ 

3.   นกัศกึษารู้จกัทรัพยากรสารสนเทศและบริการของส านกัหอสมดุ และมาใช้ห้องสมดุ  
เพ่ือศกึษาหาความรู้               

  4. นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจได้รับทัง้สาระความรู้จากกิจกรรมท่ีจดั 
                5.   นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจได้เลือกซือ้หนงัสือราคาพิเศษ     
                6.   นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้ให้บริการของส านกัหอสมดุมีความสมัพนัธ์และ                        
ทศันคตท่ีิดีตอ่กนั 
 

การประเมินผล 
                 
              แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมแตล่ะกิจกรรรมท่ีระดบัคะแนนเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.50  
(คะแนนเตม็ 5) 
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ก าหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

“การคิด การอ่าน ของคน GEN ME” 
ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
------------------------------------------------------------------------- 

 
วันอังคารที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 
 
        13.00 - 13.30  น.                   ลงทะเบียน      
        13.30 - 14.00  น.                   พิธีมอบรางวลั “ยอดนักอ่าน” ครัง้ท่ี 10   
                                                      พิธีเปิดงานสปัดาห์ห้องสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560 
                                                   โดย ดร. อาทติย์  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต  

                                                              
      14.00 - 15.30  น.                    กิจกรรมสนทนากบัน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ เจ้าของ 
                                                      ไดอาร่ีบนัทึกประจ าวนัช่ือดงั “เรไรรายวนั” ในหวัข้อ “มุมมอง 
                                            ของเรไร                        
                                                                                                                    
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
      
        13.30  - 15.30  น                   การบรรยายธรรม เร่ือง  “รู้คิด  รู้อ่านอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 

                                           ใหม่ของคน GEN ME”  โดย พระพรพล ปสันโน เลขานกุาร 
                                                      เจ้าอาวาสวดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก                                                                   
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561 
 
        09.30  - 12.00  น.                  การอบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์      
                     
        13.30 - 15.00  น.                   กิจกรรมสนัทนาการ  
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วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
 
         09.30 - 12.00  น.                  การอบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์      
 
         13.30 – 15.00 น.                   กิจกรรมสนัทนาการ         
                                            
          
* อาจมีการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
 

ระหวา่งวนัท่ี 13 – 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 17.00 น. 
มีการแสดงนิทรรศการ การแนะน าการใช้ห้องสมดุ การสาธิตการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 

กิจกรรมสนัทนาการ และการจ าหนา่ยหนงัสือราคาพิเศษ 
 

 ************************************************* 
 
                                                                                                                              (16-01-61) 
 
 


