โครงการ “ทศวรรษที่ก้าวผ่ าน...กับการอ่ านที่ ไม่ ร้ ู จบ”
ในงาน “จัตุรัสจามจุรีบ๊ คุ แฟร์ ครั ้งที่ 10 : มหัศจรรย์ วันหนังสือ”
ระหว่ างวันที่ 24 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561
ณ โถงหน้ าลิฟต์ แก้ ว และโถงหน้ าธนาคารกสิ กรไทย ชัน้ G
อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินสามย่ าน)
----------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นหน่ว ยงานของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ปณิ ธ าน
สร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งการอ่านและการเรี ยนรู้ ผ่ า นการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ จ ากผู้ เขี ยนสู่ ผ้ ู อ่ า น
สาหรับ การจัดงานจัตุรสั จามจุรีบ๊ คุ แฟร์ เป็ นโครงการหนึ่ ง ที่ ศู น ย์ ห นัง สื อ จุ ฬ าฯ ได้ ริ เ ริ่ ม มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2552 เพื่อส่ งเสริมให้ สังคมไทยเป็ นสังคมแห่ ง การให้ แ ละการแบ่ ง ปั น ความรู้ ด้ ว ยการมอบหนัง สื อ ไปยัง
หน่วยงานที่ขาดแคลนทัว่ ทุกภูมิภาคมาตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่ ได้ ร ับมอบหนัง สื อ อาทิ
สถานสงเคราะห์เด็กพิ การและทุ พ พลภาพปากเกร็ ด (บ้ า นนนทภู มิ ) โรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม โครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา ชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาแม่ ฟ้ า
หลวง มละบริภูฟ้า จ.น่าน ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้ านคะแนจื ้อคี จ.ตาก ชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาแม่
ฟ้าหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็ นต้ น
ในโอกาสก้ าวสู่ ปีที่ 10 ของการจัดงานจัตุรสั จามจุ รี บ๊ ุ ค แฟร์ ในปี นี ้ ศู น ย์ ห นัง สื อ จุ ฬ าฯ จึ ง ร่ ว มกับ
สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ทศวรรษที่ก้าวผ่ าน...กับการอ่ านที่ไม่ ร้ ู จบ” เพื่ อ ส่ ง มอบหนัง สื อ ดี ไปยัง
กลุ่ มผู้ อ่านทุกเพศทุกวัย ได้ แก่ กลุ่ มผู้ สูงอายุ ที่สวางคนิเวศน์ และผู้ มาศึกษาหาความรู้ ณ ศู น ย์ ร าชการุ ณ ย์
เขาล้ าน ในความดูแลของสานักงานกลาง สภากาชาดไทย กลุ่ มเด็กที่มูลนิธิสงเคราะห์ เ ด็ ก ของสภากาชาด
ไทย ทังส่
้ วนกลางและที่บ้านนครปฐม กลุ่ มผู้ สูงอายุที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟืน้ ฟู ตาบลบางพระ และวอร์ ด ผู้ ป่ วย
เด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในสังกัดสภากาชาดไทย โดยหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า การ
ได้ อ่านหนังสื อดี มีประโยชน์ จะช่วยบรรเทาทุกข์ บรรเทาภัย บรรเทาใจ แก่ผ้ ู อ่านได้ อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ ู สูงอายุ ใช้ เวลาว่างในการอ่านหนังสื อดี ที่ให้ ทงสาระความรู
ั้
้ แง่ คิดที่เป็ นประโยชน์ เพื่อ
ความสุ ขของชีวิต ตลอดจนเพื่อปลู กฝั งให้ เด็ก เยาวชนในสังคมไทย มีนิสัยใฝ่ รู้ รักการอ่าน อัน
เป็ นรากฐานสาคัญต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิต
2. เพื่อส่ งเสริมให้ สังคมไทยเป็ นสังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน อันจะนาไปสู่ การอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างเป็ นสุ ข
3. เพื่อสนองตอบปณิ ธานของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการส่ งเสริมความรู้ และการ
ดาเนินงานของศูนย์หนังสื อจุฬาฯ ที่ต้องการเห็นสังคมไทยเป็ นสังคมแห่งการอ่านและการ
เรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน
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รู ปแบบกิจกรรม
1. เชิญชวนประชาชนชาวไทย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต จุฬาฯ ตลอดจนคนในวงการหนังสื อ
ศิลปิ น ดารา นักแสดง ร่วมกันส่ งมอบหนังสื อดีให้ แก่กลุ่ มผู้ สูงอายุ กลุ่ มเด็กและเยาวชน
ในความดูแลของสภากาชาดไทย
2. จัดพิธีมอบหนังสื อ สื่ อการศึกษา โดย ผู้ บริหารจุฬาฯ ศิลปิ น ดารา นักแสดง สานักพิมพ์
ร่วมกันส่ งมอบหนังสื อ โดยมีผ้ ู แทนจากสภากาชาดไทย ผู้ แทนจากกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ผู้ แทนจาก
กลุ่ มเด็กและเยาวชนในความดูแลของสภากาชาดไทย มารับมอบหนังสื อ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มอบ ประธานในพิธี ผู้ บริหารจุฬาฯ ศิลปิ น นักแสดง สานักพิมพ์ และหน่วยงานผู้ สนับสนุน
ผู้รับมอบ (ในพิธีเปิ ดงานฯ) ผู้ แทนจากสภากาชาดไทย ผู้ แทนจากกลุ่ มผู้ สูงอายุ ผู้ แทนจาก
กลุ่ มเด็กและเยาวชนในความดูแลของสภากาชาดไทย
สิ่งที่ต้องการรั บบริ จาค
1. หนังสื อใหม่คุณภาพดี หนังสื อเพื่อสุ ขภาพ หนังสื อประวัติศาสตร์ความรู้ ทวั่ ไป หนังสื อสาหรับ
เด็กทุกกลุ่ มสาระ ทังระดั
้ บปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (ยกเว้ นนิตยสาร
แบบเรียน)
2. อุปกรณ์ การศึกษา ของใหม่ หรือยังอยู่ในสภาพดี
วัน เวลา สถานที่ (พิธีเปิ ดงาน 24 ส.ค.61)
วันศุกร์ ท่ ี 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารจามจุรีสแควร์
บริเวณโถงหน้ าลิ ฟท์แก้ ว ชัน้ G จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินสามย่าน)
วันที่ 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. พบกับบูธหนังสื อชันน
้ าหลากหลาย
อุปกรณ์ การศึกษาและเครื่องเขียนราคาพิ เศษ และกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ตลอดงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ สูงอายุ เด็กและเยาวชน มีความสุ ขในการดาเนินชีวิตด้ วยการอ่ านหนังสื อ บรรเทาใจ
2. สร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมแห่งการให้ และการแบ่งปันที่ไม่ มีวนั สิ น้ สุ ด ก่อให้ เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน เพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งทางการศึกษาให้ แก่สังคมและประเทศไทย
4. ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถนาความรู้ ที่ได้ จากการอ่านไปเป็ นประโยชน์ในการศึกษา
ประกอบอาชีพ และดาเนินชีวิตในอนาคตได้
แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสื อจุฬาฯโทร. 0-2218-9893-5 โทรสาร 0-2218-9895

