รายงานสรุปผลการเขาฟงการบรรยายและเสวนา
เรื่อง “Smart Library : การบริ ก ารของห อ งสมุ ด ยุ ค ใหม เ พื่ อ รองรั บ ประเทศไทย ๔.๐”
สํานักหอสมุดแหงชาติ ได จั ด การบรรยายและเสวนา เรื่ อ ง “Smart Library : การบริ ก ารของ
ห อ งสมุ ด ยุ ค ใหม เ พื่ อ รองรั บ ประเทศไทย ๔.๐” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการบริการของ
หองสมุดยุคใหมใหสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหผูใชมีความรู ความเขาใจและทักษะในการ
ใชเ ทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ใหเ กิด ประโยชนแ ละสรา งสรรค รวมถึง ลดชว งวา งของความรู ที ่แ ตกตา งกัน
โดยกลุม เปาหมาย ประกอบดว ย บรรณารักษ นักสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรผูปฏิบัติงานดานหองสมุด
จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมใหญ
ชั้น ๑ สํานักหอสมุดแหงชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในช วงแรกเป นการบรรยายเรื่ อง Smart Library : การบริ ก ารของห อ งสมุ ด ยุ ค ใหม เ พื ่ อ
รองรั บ ประเทศไทย ๔.๐ โดย รองศาสตราจารย ดร. วนิดา แกนอากาศ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด และ
อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ขณะนี้สามารถเปน “Library for
All” กลาวคือ ยกระดับการบริการเปนหองสมุดสําหรับทุกเพศ ทุกวัยเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีการใหบริการ
ในรูปแบบตาง ๆ ที่ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลที่สํานักหอสมุดมีอยูไดดวยอุปกรณอะไรก็ได เขาถึงเมื่อใดก็ได
และสถานที่ใดก็ได
จากนั้ น ได กล า วถึ ง การพั ฒ นาของหองสมุดเพื่อมุงไปสูความเปน Smart Library โดยแนวคิ ด การ
พัฒนาสืบเนื่องมาจากนโยบายการ Transformation Changes ของมหาวิทยาลัยขอนแกน สงผลใหในสวน
ของสํานักหอสมุดมีการ Transformation Changes ดังตอไปนี้
๑.ดานทางกายภาพ
เดิมหองสมุดทางกายภาพ ยังเปนหองสมุดในรูปแบบเดิม ๆ มีความเงียบ สลัว มืด ตอมามีการปรับ
หองสมุดโดยมีการออกแบบ ตกแตงภายในใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละหองสมุด มีการใชการแสง
สีสันเขามาชวยสรางบรรยากาศ จัดมุมตาง ๆ ใหนาดู นาเขามาใชบริการ ดังตัวอยาง
หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร

หองสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร

๒
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร

๒. ดานทรัพยากร
หองสมุดมีการปรับเปลี่ยนจากเนนใหบริการทรัพยากรฉบับพิมพและเขามาใชงานไดที่หองสมุด เปน
การเน น การเข า ถึ ง สื่ อ และบริ ก ารดิ จิ ทั ล มากขึ้ น โดยให บ ริ ก ารในรู ป แบบ Mobile Access to Digital
Collection ผูใชสามารถคนควาดวยตนเองผานอุปกรณตาง ๆ โดยหองสมุดเองมีเครื่องมือในการเขาถึงใหยืมใช
บริการภายในหองสมุดครั้งละ ๓ ชั่วโมง ดวย

๓. ดานบริการ
แนวคิดในการปรับปรุงการใหบริการของหองสมุด เริ่มจากการตั้งคําถามไปยังผูใชบริการวา “คุณ
อยากให “เพิ่มหรือลดอะไร” ในสํานักหอสมุด (เขียนคําตอบเพิ่มไดนะคะ..ชวยๆ กัน เพื่ออนาคต ม.ของ
เรา)” ทําใหหองสมุดไดคําตอบจากผูใชที่หลากหลาย และนํามาวิเคราะหความตองการ นํามาซึ่งการปรับปรุง
บริการ เพื่อใหสนองความตองการของผูใชไดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเกิดบริการรูปแบบใหม ๆ มากมาย ไดแก
๓.๑ SMART Service เปนบริการที่สามารถเขาถึงไดบนอุปกรณที่เรียกวา SMART Device
อาทิ บริ การยื มต อ ระบบจั ดการตารางการปฏิ บัติ งาน ระบบประเมิ น (Thai Journal Finder Chat bot)
แบบฟอรมขอใชบริการยืมตอ KKULib Map บริการสําหรับบุคลากร เชน e-mail ระบบลาออนไลน Online
Searching E-Thesis เปนตน

๓

๓.๒ เครื่องมือตาง ๆ ใหผูใชบริการสามารถยืมใชภายในหองสมุด ไดแก สายชารตแบตเตอรี่
รถยนต แวนขยาย รม Wifi Apple watch HDMI สายล็อค Notebook iPad หมอนนวดไฟฟา และ Power
Bank เปนตน

๓.๓ เพิ่มเวลาการใหบริการ ๒๔ ชั่วโมง ๗ โซน ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูใชเปนอยางมาก ทํา
ใหสถิติการเขามาใชบริการหองสมุดเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว

๔
๓.๔ บริการ Mobile Charger โดยแนวคิดนี้ไดมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ

๓.๕ SMART Poster เป น การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส นามสื่ อ สารระยะใกล (Near Field
Communication: NFC) และการพิ ม พ ร หั ส คิ ว อาร (Quick Response Code : QR Code) ในการจั ด ทํ า
สมารทโปสเตอรสําหรับแนะนําขอมูลดานบริการทรัพยากรหองสมุด และจุดบริการตาง ๆ

๓.๖ บริการ SMART Chat bot เปนการรวมคลังคําถามและคําตอบ ไวเปนทางเลือกสําหรับ
ผูใชไดถามตอบไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕
๓.๗ หองสมุด ๓๖๐ องศา สําหรับการเขาเยี่ยมชมหองสมุดผานเครือขายอินเทอรเน็ต

๓.๘ SMART Purse บริการเครื่องที่สามารถพิมพงาน สแกน และสําเนาเอกสาร
๓.๙ นิ ท รรศการประติ ม ากรรมในรู ป แบบสามมิ ติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช สามารถเขาชมไดที่หองสมุด และเว็บไซต
๓.๑๐ โครงการ KKU 3D Cultural Landscape เพื่อเก็บภาพถายมุมสูงจากโดรน
๓.๑๑ Green & SAMRT CAMPUS
๓.๑๒ RFID KKU Library Book Drop

๓.๑๓ KKUL Zzzz Zone โซนที่ ส ามารถอยู ใ นอิ ริ ย าบถสบาย ๆ หรื อ เอนนอนได ทั้ ง นี้
หองสมุดจะมีกิจกรรมรวมสนุกสําหรับโซนนี้ดวย เชน “อิ่มอุน@ KKUL Zzzz Zone” โดยสงภาพเพื่อลุนแลก
มามาคัพ เปนตน
๓.๑๔ Play and Learn Zone สําหรับใหผูใชไดทํากิจกรรมของตัวเอง
๓.๑๕ หองละหมาด

๖
๓.๑๖ Social Devotion เปน กิจ กรรมเลานิทานใหเด็ กฟ ง ขณะเดีย วกัน บัน ทึกเสีย งเป น
หนังสือเสียงสําหรับผูพิการ
๓.๑๗ KKU virtual Museum เป น แอปพลิ เ คชั น นํ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ บ นมื อ ถื อ ทั้ ง นี้ ไ ด นํ า
เทคโนโลยี Beacon มาใชในการบอกตําแหนงและสงขอมูลใหกับผูใช
๓.๑๘ จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่อง การใช Facebook เพื่อการสื่อ สารเบื้ อ งต น สํ า หรั บ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ มข.
๓.๑๙ KKU MARKER SPACE เปนพื้นที่สําหรับการสอน การแสดงผลงาน สําหรับแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม

๓.๒๐ จายเงินโดยมือ
๓.๒๑ ปริ้น 3D
ทั้งนี้ สํานักหอสมุดมีการบันทึกสถิติการใชบริการ ในทุกชองทางเชนกัน มีหนวยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องของการสอบถามไปยังผูใชบริการ โดยทุกเรื่องสะทอนมาจากผูใชบริการ อาจเปนขอมูลเชิงลบ ถือเปน
โอกาสที่หองสมุด จะไดนํามาเปนโจทยในการพัฒนาใหดีขึ้น และวิทยากรใหแนวคิดไววาบริการใหม ที่จะ
นํ า มาใช ในห องสมุ ด สิ่ งที่ ดีคือ การนํ า สิ่ งที่ ห นว ยงานอื่น เคยใช มากอนและประสบความสํา เร็จ แลว นํ า มา
ประยุกตใช โดยปรับใชใหเหมาะสมกับสถานที่ของเรา ทั้งนี้ตองอางถึงหรือใหเครดิตกับผูที่เปนตนแบบดวย

๗
ในชวงสองเปนการบรรยายเรื่อง นวัตกรรมและแนวโนมของเทคโนโลยีดิจิทัล โดย นายไกรวิน
วัฒนะรัตน CEO & Co Founder AHEAD.ASIA
การริ เ ริ่ มสิ่ งใหม ห รื อนวั ตกรรมใดอยู ที่ก ารตั้งโจทย อาจเปรีย บเทีย บกับ คนหรือ องค กรที่ป ระสบ
ความสําเร็จ เพื่อหาทางหรือวิธีการใดที่ทําใหไปถึงจุดหมายนั้น มีตัวอยางจากหลายบริษัทในโลกนี้ที่รวมตัวกัน
เพื่อแขงขันชิงความไดเปรียบบนโลกใบนี้ ซึ่งตางฝายตางมีผลประโยชนและชิงโอกาสในการสรางอํานาจตอรอง
ระหวางกัน เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๕ เริ่มมีการเชื่อมตอระหวางอุปกรณคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เกิดนวัตกรรม
และสิ่งตาง ๆ มากมาย พัฒนาจนมาถึงปจจุบัน มีการคาดการณวาในอีก ๓ ปขางหนา จะเปลี่ยนแปลงมากกวา
ในชวง ๒ ปที่ผานมา เชน อินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่การใชงาน สามารถประมวลขอมูลและแจงเตือนภัย
พิบัติ ผูคนสามารถเชื่อมตอกันไดอยางรวดเร็ว รถยนตขับเคลื่อนเองไดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันเรา หรือ
การมีแผนที่ที่ชาญฉลาดชวยในการเดินทาง เปนแนวโนมที่หุนยนตจักรกลมาแทนแรงงานคน หรือคอมพิวเตอร
ที่ประมวลผลสารสนเทศไดอยางแมนยํา
อยางไรก็ตาม มนุษยมีสิ่งแตกตางและสามารถชนะเครื่องจักรกลไดดวย “ความคิดสรางสรรค” โดย
สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช อาทิ การนําเทคโนโลยี Virtual Reality มาชวยในการเรียนรูสรางความ
เขาใจ 3D Printing มาชวยการออกแบบทําเปนตนแบบชิ้นงาน และหากหองสมุดสามารถหาคุณลักษณะเฉพาะ
(Core Value) ที่แทจริงของตนเองได ไมยึดติดกับสิ่งเดิม สรางสรรคสิ่งใหม จะสงผลตอการกําหนดพฤติกรรม
แนวทางในการพัฒนางานบริการของตนเองไดตอไป
นอกจากนี้ วิทยากรไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาสูนวัตกรรม ๑๐ อยาง ไดแก
- Copy+๑ การลอกเลียนแบบอยางที่ดีอยูแลว และพัฒนาตอยอด
- Ask การสอบถามในสิ่งที่ไมรูเพื่อเติมเต็มองคความรู
- Observing การสังเกตทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม
- Listening การรับฟงเสียงคําติชมเพื่อแกไขพัฒนาตอ
- การรวบรวมประสบการณ
- Simplify การลดความซ้ําซอน
- Collaborated การประสานความรวมมือ
- Competition การประกวดแขงขัน
- Money Talk งบประมาณ
- Opensource การพัฒนาดวยซอฟตแวรแบบเปด
ในชวงสามเปนการเสวนาเรื่อง Smart Library : แนวคิดและความทาทายในการออกแบบและ
การใหบริการ โดย รองศาสตราจารย ดร. วนิดา แกนอากาศ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด และอาจารยประจํา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นางสาวเบญจวรรณ ระงับภัย
ผูจัดการ AIS Design Centre (AIS D.C.) และ นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศทาง
สังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ.ดร. วนิดา แกนอากาศ กลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับ Smart Library วาไมจําเปนตองใชเทคโนโลยี
เป น หลั กในการดํ า เนิ น การ แต ควรมองกลไกดานการออกแบบและใหบ ริ การ (Service Design) ซึ่งกลไก
ดังกลาวไดมาจากการเรียนรู ไดแก รูวิธีลดขั้นตอน มองเห็นปญหา มองเห็นโอกาสที่นํามาปรับใชประโยชน
ตัวอยางของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการทําพื้นที่ของหองสมุดใหมีสวน Maker space เปน

๘
สถานที่ที่ใหคนไดมาพบปะกัน สําหรับปญหาและอุปสรรค เรามีการตั้งคําถามวา หากเราใหบริการแบบเดิม เรา
คาดหวังผลความแตกตางไดหรือไม และถาหากเปลี่ยนแปลงตัวเองจะสรางความคาดหวังใหมกับผูใชได จะทํา
หรือไม เชน หากหองสมุดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง อํานวยความสะดวกใหผูใชที่มาใชบริการจะเหมาะสม
หรือไม ดังนั้น “การเลือกทําแบบไมเคยทํา และคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” “หากเราไมเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง รอใหเขามาเปลี่ยนแปลงเรา หรือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกอน” มองการเปลี่ยนแปลงเปนโอกาส ไมใช
อุปสรรค สําคัญที่หาตัวตนของเราใหเจอ มองหาความแตกตาง
กําหนดความตองการ โดยการรับฟงความตองการของผูใช และจัดเรียงความสําคัญกอนหลัง หากไมมี
งบประมาณสําหรับดําเนินงาน ก็สามารถใชเครือขายหองสมุดที่มี หรือมองหาอุปกรณหรืองสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีอยู มาดัดแปลงใชประโยชน และสรางการเขาถึง (Access) สารสนเทศ
นางสาวเบญจวรรณ ระงับภัย กลาวถึง AIS Design Centre (AIS D.C.) วาเปนความรวมมือระหวาง
เอไอเอส กับ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เปดพื้น ที่
ใหกับคนรุนใหมและผูประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเปนแหลงบมเพาะ
ความรูและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ใหนําความสามารถนั้นไปตอยอดในการพัฒนาประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อสรางแหลงเรียนรูและอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงความรูดานการ
ออกแบบ และบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) เพื่อสรางแหลงเรียนรูในรูปแบบศูนย
การเรียนรูเฉพาะทางดานการออกแบบที่มีสวนประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
เปนสวนเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม และ Startup ใหสามารถตอยอดทางความคิดในการทํา
ธุรกิจ ๓) เพื่อกระตุ นและสงเสริ มให ประชาชนเข าใจมุมมองในด าน Creative & Digital พัฒนาสินค าและ
บริ การตามนโยบายการส งเสริ มเศรษฐกิ จ สรางสรรค (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy) เอกชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐบาล และเปนการสนับสนุนภารกิจ
หลักของ TCDC
กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูใชที่ตองการ Start Up นักออกแบบ ศิลปน ผูผลิตผลงาน นักเรียน และ
ผูสนใจทั่วไป
ที่ ตั้ ง ศู น ย ก ารค า ดิ เ อ็ ม โพเรี ย ม ชั้ น ๕ เลขที่ ๖๒๒ ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองตั น เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร ๐๒-๐๒๙-๒๒๙๙ เปดบริการทุกวัน เวลา ๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา พื้นที่
ทั้งหมด ๒,๓๓๔.๐๗ ตารางเมตร
ผูเขาใชตองสมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชนตามที่ศูนยฯ กําหนด
Type
One day Pass
Year Pass

Price
๑๕๐ THB
๓,๐๐๐ THB

Promotion
Free Attend (AIS Serenade)
Normal ๑,๒๐๐ THB
Student ๖๐๐ THB

สิทธิประโยชน
๑. สิทธิในการเขาบริการไมจํากัดจํานวนครั้งผาน Mobile Application Ais D.C.
๒. สิทธิในการเขารวมกิจกรรมการบรรยายหรือสัมมนาเฉพาะสมาชิก AISDC
๓. บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
๔. บริการจองหองประชุมลวงหนา

๙
๕. บริการถายเอกสารและแสกนเอกสาร
๖. บริการคูปองจอดรถ
Smart Library : แนวคิดและการออกแบบบริการ (Service design) เนนการใหบริการพื้นที่ และ
สารสนเทศดานการออกแบบดานธุรกิจ และ Start Up
บริการหองประชุม จํานวน ๖ หอง
บริการหองสตูดิโอถายรูป จํานวน ๑ หอง
บริการหอง Workshop/Seminar จํานวน ๑ หอง (๑๐ คน)
จํานวนที่นั่งทั้งหมด ๒๑๕ ที่นั่ง โดยมีแผนปรับผังที่นั่งเพิ่มเติม
บริการพื้นที่ Co-Space เปนพื้นที่หลักในการใหบริการ มีหองประชุมสวนตัวขนาดเล็ก กลาง ใหญ
เพื่อใหคิดคน เสนอแนวคิด และทํางานรวมกับทีม รองรับผูเขาใชไดตั้งแต ๒-๑๐ ทาน พรอมอินเตอรเ น็ ต
ความเร็วสูงและอุปกรณอํานวยความสะดวก (มีคาใชจาย) และหอง Quiet room พื้นที่งดใชเสียง
ทรัพยากรที่ใหบริการ ไดแก หนังสือและวารสารดานการออกแบบ ดานธุรกิจ และ Start Up ทั้งแบบ
รูปเลม และ e-books รวมกวา ๑๐,๐๐๐ รายการ รวมทั้งฐานขอมูลออนไลนดานแฟชั่นและการออกแบบ
(WGSN-Insight)
บริการอื่น ๆ
- AIS Playground ที่แรกในประเทศไทยที่เปดโอกาสใหผูสนใจไดทดสอบระบบเชื่อมตอ API บน
Product & Service ของตนเอง กับ AIS Digital Platform ที่รองรับการทํา Digital Business ที่หลากหลาย
พรอมดวยผูเชี่ยวชาญจาก AIS ที่พรอมใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
- Studio บริการเชาสตูดิโอสรางสรรคผลงานโปรดักชั่นระดับมืออาชีพ พรอมอุปกรณอํานวยความ
สะดวก (มีคาใชจาย)
- Workshop คอร ส เรี ย นหลั ก สู ต รเข ม ข น สํ า หรั บ สตาร ท อั พ จาก Speaker ผู เ ชี่ ย วชาญด า น
Technology Design, Business และอื่ น ๆ รวมถึ ง สตาร ท อั พ รุ น พี่ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ มาร ว มพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนสิ่งที่นาสนใจ สรางเครือขาย และศึกษาเทคนิคตาง ๆ ในการทําธุรกิจจากประสบการณตรง
- Exhibition นิทรรศการขนาดเล็กที่นําเสนอสินคาและบริการพรอมเทคโนโลยีสมัยใหม มาให
ทดลองไดจริง
นางนฤมล กิจไพศาลรัตนา กลาวถึง ศูนยสารสนเทศทางสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หรือหองสมุดคณะรัฐศาสตร เปนหองสมุดเฉพาะทางสังคมศาสตรที่มีบทบาทในการอํานวยให
การเรียนการสอน และการวิจัยของคณะ และเปนแหลงจัดเก็บและบริการเอกสารสิ่งพิมพดานรัฐศาสตรที่
สําคัญ
ก อตั้ งประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๑ อยู ที่อาคารสําราญราษฎรบ ริรัก ษ ในระยะเริ่มกอตั้ง พ.ศ. ๒๔๙๔
ศาสตราจารย รูฟุส แดเนียล สมิธ จากมหาวิทยาลัยนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ไดชวยเหลือกิจการหองสมุดโดย
ติ ด ต อขอรั บ บริ จ าคหนั งสื อ และวารสารทางดา นสังคมศาสตรจ ากองค การมูล นิธิและมหาวิ ทยาลัย ต าง ๆ
ในสหรัฐอเมริกา นับเปนการวางรากฐานกิจการหองสมุดคณะรัฐศาสตร ทําใหเปนหองสมุดแหงแรกในประเทศ
ไทยที่เปนแหลงคนควาสําคัญทางดานสังคมศาสตร ตอมาหองสมุดไดยายไปอยูท่ีอาคารเกษมอุทยานิน และ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได ย า ยมาอยู ที่ อาคารวิ ศิษฐ ประจวบเหมาะ ชั้น ลาง ตอมาวัน ที่ ๘ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
หองสมุดบางสวนไดยายไปที่ชั้น ๓ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร ๖๐ ป) และเปลี่ยนชื่อเปน “หองสมุด
รูฟุส ดี. สมิธ และ ชํานาญ ยุวบูรณ” ตามชื่อผูมีอุปการะคุณแกหองสมุด โดยมีวัตถุประสงคการดําเนิน งาน

๑๐
๑) เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย สามารถสืบคนขอสนเทศที่จัดเก็บในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางสะดวก
และรวดเร็วดวยระบบเครือขาย ๒) เปนแหลงเก็บและรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ ตลอดจน
วัสดุการศึกษาอื่น ๆ ไดแก เทปโทรทัศน วัสดุยอสวน และฐานขอมูลคอมพิวเตอร สาขารัฐศาสตร การเมืองการ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค นโยบายและหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
๓) เปนแหลงบริการทางวิชาการสําหรับ อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และนิสิตคณะรัฐศาสตร ไดศึกษา
หาความรูในวิชาเฉพาะการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวของเพิ่มเติมอยูเสมอ ๔) เปนแหลงบริการ และคนควาวิจัยทางวิชาการ สาขา
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแกประชาคม
ภายนอกจุฬา ทั้งในและนอกเวลาราชการ และ ๕) บริหารจัดการสารสนเทศในหองสมุดเพื่อประโยชน ทาง
วิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนา
Smart Library : แนวคิ ด และการออกแบบบริ ก าร (Service design) เน น ด า นกายภาพ การ
ออกแบบภูมิทัศน ดานทรัพยากร และดานการบริการ ดังนี้
ดานกายภาพ การออกแบบภูมิทัศ น การออกแบบภูมิทัศน และอาคารสถานที่ห องสมุ ด
มีขนาดพื้นที่ ๓,๒๖๐ ตารางเมตร (ชั้นละ ๑,๖๓๐ ตารางเมตร) ที่นั่งอานรวม ๓๘๒ ที่นั่ง
- ชั้น ๓ มี ๒๒๕ ที่นั่ง ประกอบดวย โซนนั่งอานหนังสือและเคานเตอรติดตอ โซนนั่งอาน
หนังสือและโซนไซเบอร (คอมพิวเตอร และแท็บเล็ต) โซนนั่งอานหนังสือและโซนอางอิง
- ชั้น ๔ มี ๑๕๗ ที่นั่ง จัดเปนโซนเงียบ (Quiet zone) ขนาดพื้นที่ ๑,๖๓๐ ตารางเมตร
และมีหอง Study Room A-O (๑๕ หอง)
ดานทรัพยากร เนนการจัดระบบ การเขาถึง และการคนคืน ประกอบดวย
- Databases ไดแก ABI/Inform, Armed Management Xtra, JSTOR, Poitical
Science Complete, SCOPUS, SSCI, Social Science Full Text, SAGE Journals
Online
- Journal ไดแก e-Journal in Pol Sci (วารสารอิเล็กทรอนิกสในหองสมุดรัฐศาสตร)
- Book ไดแก e-Book in Pol Sci (หนังสืออิเล็กทรอนิกสในหองสมุดรัฐศาสตร) และ
SAGE eBook (หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ SAGE)
- Theses & Dissertations
- Online Services ประกอบดวย
• Automated Book Renew ยืมตอหนังสือระบบอัตโนมัติ
• Hot Titles หนังสือเดน หนังสือใหมลาสุด จองกอนใครผานเว็บ
• e-Delivery บริการยืมระหวางหองสมุดในจุฬาฯ
• Journal of Social Sciences วารสารสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
• Facebook PolSci Lib แฟนเพจหองสมุด
• Find MyBook ระบบคนหาตําแหนงหนังสือในหองสมุด
• e-Reserve บริการจองหองประชุมออนไลน
• Book@YourWish บริการแนะนําหนังสือ

