
คุณภาพทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด 
 

 หนังสืออานนอกเวลานอยมาก และท่ีมีอยูบางเลมก็มีคนอานนอย (ไมตอบสนองความตองการของผูใชบริการ), หนังสือ
หลายเลมถูกใชอางอิงในการเรียนการสอน แตท่ีหองสมุดกลับไมมี, หนังสือหลายเลมคนเจอในระบบคนหา แตไมพบท่ี
ชั้น (7/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ใหความสะดวกในการคนควา เพิ่มเติมไดดี  (14/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมี VDO ในชั่วโมงเรียน (35/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหรับหนังสือพิมพทุกคาย, ปรับปรุงคอมพิวเตอรท่ีเอาไวสืบคนหนังสือในหองสมุด (41/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คนคุมการใชคอมดุมาก นาจะใหใชคอม ตอนคอมวาง ผอนคลายไดบาง (47/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อุปกรณสารสนเทศ รวมถึงปลั๊กไฟ มีจํานวนนอยไมพอตอการใชอุปกรณ เพื่อคนควาทางอินเตอรเน็ต (51/นักศึกษา 

ป.ตรี) 
 หองสมุดก็มีมุมนานั่ง มีมุมท่ีดี ๆ เยอะ แตมันเสียงดังไปหนอย ชั้น 3 คนชอบคุยกันเสียงดัง ควรมีเจาหนาท่ีไปดูแล

เยอะหนอย (58/นักศึกษา ป.ตรี) 
 Computer ทีใชคนหาหนังสือเปนเคร่ืองเกามากครับ (59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 Computer มีบริการมีนอย (59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือท่ีตองการอาน(สําคัญมีนอย) (59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 สวนนี้โดยภาพรวม ดีแลวคะ แตตอนคนเยอะเราอาจใชไดไมท่ัวถึง (60/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ปจจุบันความรูท่ีเปนตําราดูจะเกาเกินไป การปรับปรุงใหทันสมัยอาจตองใชเวลา ซึ่งอาจไมทันกับเลมใหม ๆ ท่ีออกมา

(71/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือท่ี update นอยสวนมากเปน edition เกา ๆ (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเขาถึงยาก เพราะตองทําภายในเครือขายภายในของมหาวิทยาลัยเทานั้น  (82/นักศึกษา 

ป.ตรี) 
 หนังสือท่ีตองการมากบางทีไมเพียงพอ (และยืมไดนอยมาก แควันเวนวัน (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ยังไมคอยเขาใจการคนควา computer นาจะประชาสัมพันธมากกวานี้ (เชน คนหา Journal จากท่ีบาน, website ท่ี

หองสมุดเปนสมาชิกมีอะไรบาง (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คอมพิวเตอร สําหรับคนหา อุปกรณไมคอยสมบูรณคะ นาจะเปลี่ยนไดแลว(92/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เนื่องจากนักศึกษาแพทยเรียนแตละวิชาประมาณคร้ังละ 2 อาทิตยหนังสือท่ีใชก็เปนประเภทเดียวกันคนเขียนเดียวกัน

หรือใกลเคียง จึงอยากใหหองสมุดจัดหนังสือใหมีบริการเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาและถาเปนไปไดควรจัดแยกโซน
ออกมาเลยในชวงท่ีมีการยืมเยอะ นอกจากนี้ website ของหองสมุดนั้นใชงานยากบางทีก็มีปญหา เชน การทํา self  
renew ทําท่ีบานไดแลว แตพอมาคืนหนังสือยังตองเสียคาปรับ (97/นักศึกษา ป.ตรี)  

 นาจะมีวารสารใหหลากหลายกวานี้ (98/นักศึกษา ป.ตรี) 
 Internet เคร่ืองท่ีใชคนหาคอนขาง Download ชาคะ (104/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คอมพิวเตอรลาชามากครับ เวลา Search คอนขางนาน (115/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มจํานวนหนังสือท่ีรายวิชาใชเปน Reference ใหพียงพอกับจํานวนนักศึกษา (115) 
 นาจะปรับปรุงระบบการสืบคนใหเปนแบบ User friendly มากกวานี้ (119/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือ new edition นอย บางประเภทไมมี new edition เลย (121/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ดี (124/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรจัดหาหนังสือท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษา (127/นักศึกษา ป.ตรี) 



 ท่ีนั่งอานหนังสือมีนอยเกินไปไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงท่ีมีคนใชบริการมากเชนในชวงใกลสอบ (128/นักศึกษา ป.
ตรี) 

 ดาน plant ยังขาด text ท่ีสําคัญไปบาง (131/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีบริการสืบคน เขาถึงทรัพยากร IT ไดจากท่ีบาน โดยอาจใช User + Password แบบเดียวกับเวลาใช internet wifi 

ท่ีมหาวิทยาลัย (133/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ทรัพยากรวารสารมีความเหมาะสมดี แตนาจะเพิ่มความหลากหลายอีกเล็กนอย (134/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อุปกรณคอมพิวเตอรนาจะปรับปรุงคุณภาพตัวเคร่ืองใหมีความทันสมัยมากกวานี้ เพื่อรองรับการใชงานของนักศึกษา

และบุคลากรคนอ่ืนๆ (137/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ปลอย windows 7 ใหนักศึกษาโหลดใหใชไดแลวครับ (professional ก็ยังด)ี (153/นักศึกษา ป.ตรี) 
 Computer ภายในหองสมุดควรมีการ scan + update ไวรัสบอยๆ เนื่องจากมีผูติดไวรัสจาก Computer ในหองสมุดเปน

จํานวนมาก (158/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือนาจะมีอีกเยอะ หนังสือท่ีเปน Reference นาจะสั่งมาอีก แตไมตองเปน Reference จะไดยืมนานๆ 

(160/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มวันท่ียืมในแตละคร้ัง (อาจปรับใหเหมาะสมกับความนิยมของหนังสือ) (160/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีหนังสือท่ีเปนวรรณกรรม เร่ืองสั้น สําหรับเยาวชนดวย (160/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นิตยสาร A day ไมเห็นมีเลมใหมๆเลย แอรเย็นมากๆ (160/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คอมไมคอยทันสมัน นอยเกินไป เปดบริการนอย (161/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีหนังสือจํานวนมากกวานี้ มีหลากหลายประเภท (162/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มหนังสืออานนอกเวลา หรือ หนังสือเก่ียวกับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์มากกวาเดิม (162/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีนิตยสารหลากหลายกวานี้ (169/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีหนังสืออานนอกเวลาใหมากกวานี้ รวมไปถึงหนังสือสอนภาษาอังกฤษ หนังสือทองเท่ียวตางๆ (184/นักศึกษา ป.

ตรี) 
 ควรมีหนังสืออานนอกเวลาใหมากกวานี้ เชน นวนิยาย การตูน เนื่องจากใหนักศึกษาคลายเครียด โดย สอบถามจาก

ผูใชบริการวาตองการเร่ืองอะไร (185/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมี text book ท่ีเก่ียวกับพฤกษศาสตร ใหมากกวานี้ ซึ่งท่ีมีอยูแลวก็มีอยูจํานวนหนึ่งแตอาจไมตรงกับความตองการ

ของผูใช ควรมี text book ใหมๆของภาควิชาพฤกษศาสตร (185/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีนวนิยาย ไทย + อังกฤษ ใหมากกวานี้ (185/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีหนังสือเพิ่มมากกวานี้ เชน หนังสืออานนอกเวลาควรจะมีหลากหลาย และหนังสือก็ควรเอาหนังสือออกใหมท่ี

นาสนใจมาใหอาน และหนังสือเรียนบางเลมท่ีอยากยืมก็ไมมี ควรเพิ่มหนังสือ text ตางๆเพิ่มมากข้ึน (188/นักศึกษา 
ป.ตรี) 

 อยากเพิ่มหนังสือพิมพ (189/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เพิ่มบริเวณท่ีนั่งอานภายในหองสมุด (189/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรมีหนังสือท่ี มีความตองการในการยืมใหมากกวานี้ (หนังสือ reserve ควรเปลี่ยนเปนแบบธรรมดา) (192/นักศึกษา 

ป.บัณฑิต) 
 บางอัน (Journal) ก็ไมสามารถ download ได (193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 Request หนังสืออานนอกเวลา (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ปรับปรุงการบริการคอมพิวเตอร เพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 



 หนังสือวิทยานิพนธคอนขางจะหาหนังสือไมเจอเพราะรหัสหนังสือกับตําแหนงท่ีชั้นวางไมตรงกันทําใหลําบากตอการ
คนหา (196/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 ทุกอยางมีใหครบท่ีหองสมุดสตางค ถาไมมีพี่เจาหนาท่ีก็สามารถหาใหได จากการ link มาจากท่ีอ่ืน (199/นักศึกษา ป.
บัณฑิต) 

 มุมอานหนังสืออานเลน-หนังสืออานนอกเวลา มีนอยมากคะ อยากใหหาเพิ่มเติม ใหมีความหลากหลายกวานี้ 
(204/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อยากใหมีคอมฯสําหรับคน journal เพิ่มชั้นบนคะ (206/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ปลั๊กเสียบ Notebook ไมพอ ท่ีมีอยูก็เอาตูหนังสือมาปดใชงานไมได 4 ปลั๊ก (ชั้น 3) เคยแจงไปเม่ือปท่ีแลวม้ัง - ยัง

เหมือนเดิม (208/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหเพิ่มงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในสาขาฟสิกส ท่ีมี Impact Factor สูง (209/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีฐานขอมูล Informa (210/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 คอมฯสืบคนบางทีก็ชา, บางทีหาหนังสือไมเจอ (ไมรู Key อะไรผิด) (215/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ฐานขอมูลมีเยอะ ก็ไมไดใชคะ (215/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากทราบวา ไมมีหนังสือพิมพไทยรัฐแลวเหรอ (222/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจากท่ีบานคอนขางยุงยากและไมสะดวก (238/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองสมุดใหบริการท่ีดีครับ ประทับใจ (239/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีการซื้อตําราเฉพาะทางเพิ่มข้ึน เพราะเทาท่ีมียังคอนขางนอย (249/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อุปกรณคอมพิวเตอรนอยมาก คาบริการ print ยังสูงไปและท่ีสําคัญสื่อเคร่ืองมือ (คอมพิวเตอร) เกาสุดๆ ควรปรับปรุง 

แนะนําใหไปศึกษาดูงาน หองสมุดคุณหญิงหลง ฯ มอ.หาดใหญ แตบางอยางของเราก็เดนก็เดนกวาเยอะ! 
(261/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อาจจะมีเคร่ืองสแกนเนอรใหบริการในกรณีท่ีตองการภาพสีของหนังสือ (บริการฟรี) (265/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 การเขาถึงบริการของหองสมุดจาก Internet ภายนอกยังไมดีท่ีสุดพอ ควรพัมนาปรับปรุงตอไป (275/นักศึกษา ป.

บัณฑิต) 
 บางคร้ังการใหบริการ เชน คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอจํานวนผูตองการใช (278/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหเพิ่มคอมพิวเตอรใหมากกวานี้ (284/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ระบบ Internet อยางเชน Moodle ควรจะสามารถใหนักศึกษาเปดใชเองท่ีบานได เพื่อใหสะดวกในการเรียน 

(288/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ฐานขอมูลบางอันไมสามารถใชได และคิดวามีผูตองการใชมากพอสมควร เชน  Springer Link (298/นักศึกษา ป.

บัณฑิต) 
 อยากใหนํามหิดลวารสารมาวางเหมือนเดิม (302/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือมีจํานวนไมเพียงพอ 
 ลง Office 2007 ก็ดีนะคะ (311/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บาง Journal มันไมมีแลวบังเอิญอยากไดอยูหลายคร้ังแลวสวนใหญเก่ียวพวก Food หรือเก่ียวกับอุตสาหกรรม, คอมฯ

สืบคนเมาสไมคอยดีเปลี่ยนเมาสหนอยครับ (314/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ขอเพิ่มเติมในสวนหนังสือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาจจัดเปนมุมธรรมะคะ, ขอเพิ่มเติมในสวนคอมพิวเตอรมี

โปรแกรมท่ีทันสมัยมากข้ึน เชน update Office 2007 เพื่อนใหนักศึกษาโหลดไฟดหลายหลาย (344/นักศึกษา ป.
บัณฑิต)  

 อยากใหทางหองสมุดเพิ่มอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสืบคนไดเพียงพอกับความตองการใชงาน (345/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 



 ตําราปรีคลินิก เร่ิมไม up to date, อยากใหมีตําราแพทยไวอางอิงบาง (ระดับคลินิก) (381/อาจารย) 
 คอมพิวเตอรท่ีใหบริการในการคนหนังสือเกามากๆ นาจะเปลี่ยนไดแลวคะ จอจะเสื่อมแลว, Mouse ก็ใชไมคอยด,ี แต

บริการอ่ืนๆดีอยูแลวคะ (386/อาจารย) 
 ฟสิกสและคณิตศาสตร เปนวิทยาการระดับฐานรากท่ีตองอานบทความ Original เม่ือ 50 หรือ 100 ปมาแลว ไมเหมือน

พวก Science ไหมฟาง ท่ีผานไป 1 สัปดาหก็ลาสมัยแลว ดังนั้นควรจะมีบริการสืบเสาะ คนหา บทความเกา เพราะมาขอ
ทีไรดูเปนคนล้ําสมัยทุกทีสินา (387/อาจารย) 

 จะใชท่ีบานก็ตองผาน Dial In Systems ของ MU ซึ่งไมมีประสิทธิภาพอยางย่ิง ถาทําใหใช ISP ใดก็ได และมาผาน 
Authentication ใหใช Resource ของหองสมุดจากภายนอก MUCNET ไดจะประเสริฐมาก (388/อาจารย) 

 อยากใหมีขอมูลเก่ียวกับ Cosmetic คะ (392/ประชาชนท่ัวไป) 
 


