
ดานสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกของหองสมุด 
 

 ควรเปดบริการต้ังแต 7.00 น. – 20.00 น. 
 ที่นั่งอานหนังสือนอยเกินไป ควรมีโตะแยกใหอานคนเดียวมากกวานี,้ เวลาเปดใหบริการ ควรเปดใหบริการมากกวานี้ 

วันราชการควรเปดถึง 20.30 น. วันเสาร 20.00 น. (6/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะเปดหองสมุดไดถึง 2-3 ทุม (17/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ใกลสอบเปด 24 ชม.เลย (22/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหเปดถึงดึกๆ โดยเฉพาะชวงกอนสอบ 24 hrs. ยิ่งดี (30/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรจะเปดทําการ ในวันจันทรถึงศุกรใหนานกวานี้ นาจะเปดสัก 8.30 น. – 21.00 น. (32/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเปดใหบริการทุกวันม ในชวงเวลาสอบควรเปดตลอด 24 ชม. (33/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 เวลาเปด – ปด ควรขยายมากกวานี้ ยิ่งชวงใกลสอบเปด 24 ชม. ไดจะดีมาก หรือปดดึกขึ้นกวาปกติ 2-3 ชม.

(36/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 นาจะขยายเวลาในการเปดใหบริการเพิ่มขึ้น (38/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มขนาดหองสมุด (40/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีโตะเด่ียวสําหรับนั่งอานหนังสือมากกวานี,้ สวนหองน้ําก็สะอาด ok แลว แตถามีจํานวนหองมากกวานี้ก็ยังดี 

(46/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 เปดใหดึกกวานี้ โดยเฉพาะชวงใกลสอบและชวงสอบ และมีหองน้ําทั้ง 2 ชั้น (50/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 นาจะยืดระยะเวลาเปดปดหองสมุด (51/นักศึกษา ป.ตรี) 
 รานถายเอกสารไมเพียงพอกับความตองการบางครั้ง มุมพักผอนไมเพียงพอ (54/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 หูฟงเสียบอย และไมสามารถใชไดเลย (56/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ในบางชวงเวลาตะเกาอี้มีปริมาณไมเพียงพอ (57/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรเพิ่มพื้นที่ในการอานหนังสือ, เพิ่มเครื่องคอม (72/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 เพิ่มเวลาฝนการเปดถึง 24.00 และเปดทุกวันในชวง 2 อาทิตยกอนสอบ (74/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะเปดวันอาทิตยดวย (77/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรขยับขยายใหมีพื้นที่ใชสอยมากกวานี้ (80/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ดีมากเลย ที่นั่งเพียงพอ (86/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ตองการใหเพิ่มเวลาเปดบริการใหดึกมากยิ่งขึ้น+วันอาทิตย, ที่นั่งสําหรับคนเดียวไมเพียงพอ (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรจัดวางส่ิงพิมพอยางเปนระเบียบ คนหางายมากกวานี้ (93/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 มุมโซฟาพักผอนมีนอยไป ควรจัดในช้ันบนดวย สวนนิตยสารก็มีไมคอยมาก ควรเพิ่มจํานวนมากกวานี้ และรานถาย

เอกสารควรจะมีเพิ่มหรือหาวิธีกระจายคนบาง เพราะในบางครั้งคนจะรอถายกันนานมาก (94/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะแบงสัดสวนรานถายเอกสาร + เพิม่พื้นที่คะ (98/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรเปดใหเชาๆ เร็วกวานี้ / และปดชากวานี้ โดยเฉพาะชวงที่นักศึกษาจะสอบกอนนั้น 2 สัปดาห (132/นักศึกษา ป.

ตร)ี 
 อยากใหปดชากวานี้ (134/นักศึกษา ป.ตรี) 



 ใหหองสมุดเปด 24 hrs., เพิ่มพื้นที่อานหนังสือ+หองติว (145/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหองสมุดเปดวันอาทิตย (148/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเปดหองสมุดใหนานกวานี้ (150/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเวลาเปดบริการหองสมุดมากกวานี้ (160/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรปดใหชากวานี้ จ-ศ 7.30-20.30 น. (เปดภาคเรียน) 8.00-20.30 น. (ปดภาคเรียน) วันเสาร 8.30-20.00 น. 

และวันอาทิตย 9.00-15.00 น. (166/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเปดนานกวานี้หนอยครับ เอาแคชวงสอบก็ได เดถึงดึก 22.00 นาฬิกา หรือ 24.00 น. ก็ดี (168/นักศึกษา 

ป.ตร)ี 
 อยากใหเปดวันอาทิตยดวยคะ เพราะใกลสอบอยากที่อานหนังสือเงียบๆ (175/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหเปดดึกกวานี้ แลวเปดเชาขึ้นคะ (176/นักศึกษา ป.ตรี) 
 รานถายเอกสารบริการดีมากๆ ครับ, มีน้ําใจ+เอาใจใสลูกคาทุกคนดีมากๆ (185/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ที่นั่งนอย แอรหนาว เปดบริการนอยเกินไป (202/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เปด-ปดใหบริการนอย ปดเร็วเกินไป ไมเปดทุกวัน ไมคอยมีพื้นที่อาน หนังสือเกามาก หนังสืออานทั่วไปนอย 

(212/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะเปดทั้งวันเสาร-อาทิตย รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ และยืดเวลาเปดออกไปอีก (217/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเปดบริการนานขึ้น เชน ปด 21.00 น. วันเสาร-อาทิตยก็อยากใหเปดบริการถึง 19.00 น. คะ 

(219/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาที่จะมีการขยายเวลาการปดหองสมุดโดยเฉพาะชวงสอบ (220/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหหองสมุดเปดบริการ 24 ชั่วโมง (226/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางครั้งหาหนังสือไมอยูบน Shelf แตในระบบ Computer บอกวาให Check Shelf และถาเปนไปไดอยากใหมี TV ดู

หนังมากกวานี้, รานถายเอกสารบางครั้งทํางานไมตามคิว (227/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเพิ่มระยะเวลาการใหบริการตอนกลางคืนโดยเฉพาะชวงสอบเพราะปจจุบันมีหองสมุดหลายมหาวิทยาลัยเปดถึง

เที่ยงคืนแลว และควรเพิ่มพื้นที่มากกวานี้ (228/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 เสาร-อาทิตยปดเร็วไป (239/นักศึกษา ป.ตรี) 
 วันเสารปดเร็วเกินไป นาจะเปล่ียนเวลาปดพรอมพรอมเหมือนวันจันทร-ศุกร (247/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหขยายเวลาเปดบริการในวันเสารมากกวานี้ (264/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 เล็กไปอา ขยายหนอย (268/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองสมุดนาจะเปดบริการทุกวัน (วันอาทิตยดวย) คะ และเปดนานกวานี้ นาจะปดดึกกวานี้ เพราะเปนสถานที่ใชอาน

หนังสือไดดี เพราะปกติถาอยูหอพักจะไมคอยมีสมาธิในการอานหนังสือ สวนตัวจึงชอบมาอานที่หองสมุด แตใน
ความรูสึกวา หองสมุดปดเร็วไป (269/นักศึกษา ป.ตร)ี 

 ควรขยายเวลาปด-เปด และเพิ่มโตะเกาอี้ (หรือขยายหองสมุด) หองสมุดมีความสําคัญและความจําเปนที่สุด สําหรับ
นักศึกษา เนื่องจากเปนแหลงคนหาความรู สถานที่คัดงาน ทําการบาน อยากใหคณะเห็นความสําคัญและพัฒนาใหดี
ขึ้น เพื่อเปน Input ที่ดีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล ซ่ึงเปนแหลงผลิตผลงานวิชาการชั้นดีของประเทศ 
(273/นักศึกษา ป.โท) 



 ขอบคุณคะ สะดวกใชคะ เปนหองสมุดที่ทันสมัย พอดี ไม Over เกิน บรรยากาศเรียบงายกําลังดี เจาหนาที่ก็บริการดี
คะ (274/นักศึกษา ป.โท) 

 หองสมุดปดไวเกินไป ไมเหมาะกับการใชงานในมหาวิทยาลัย ที่มักจะปดเที่ยงคืนหรือ 4 ทุม หองสมุดควรเปด จ.-ศ 
07.00-22.00น เสาร 08.30-19.30 ซ่ึงหองสมุดปกติตามมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใชเปนเวลาเปดทําการ  
(284/นักศึกษา ป.โท) 

 เปดเวลา 08.00-19.30 น. ส้ันไปอยากใหขยายเวลาเปดอยางนอยถึง 21.00 น.(287/นักศึกษา ป.โท) 
 พื้นที่นั่งอานหนังสือ (โดยเฉพาะชวงสอบ) มีไมเพียงพอ ควรจัดเวลาใชงานของแตละคนไมใช resident ตลอดเวลา 

(287/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหเปดบริการวันอาทิตยดวยคะ (288/นักศึกษา ป.โท) 
 พนักงานรานถายเอกสารบริการไมสุภาพ (บางคน) 288/นักศึกษา ป.โท) 
 ควรเปดใหดึกกวานี้ ทั้งเปดในวันอาทิตย เพื่อการสืบคน(292/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหมีการขยายเวลาเปดเปน จ-ศ 08.00-20.00 น., ปดภาคเรียน 09.00-19.00 น., และเพิ่มวันอาทิตยดวย 

(293/นักศึกษา ป.โท) 
 หองน้ําอยากใหมีเพิ่มคะ(293/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหขยายเวลาปดเปดบริการของหองสมุด เชน จันทร-ศุกร (เปดภาคเรียน) ถึงเวลา 3 ทุม หรือ 2 ทุม อยากให

หองสมุดเปดบริการวันอาทิตยดวย เชนเดียวกับบางมหาวิทยาลัย (298/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหเพิ่มที่นั่งและเตาเสียบปล๊ักคะ แตที่มีอยูโดยรวมก็พอไดถาคนไมเยอะคะ (304/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหเปดวันอาทิตยดวย (307/นักศึกษา ป.เอก) 
 อยากใหขยายเวลาเปด-ปด หองสมุด (309/นักศึกษา ป.โท) 
 เสียงแอรดานหลังดังไปนิด (312/นักศึกษา ป.โท) 
 ไมแนใจวาจะเปนไปไดหรือไม แตจากที่เห็นหองสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น เชน ศิลปากร ที่เปดบริการถึงดึก ผมอยาก

ใหที่เปดถึงดึก ๆ  บางครับเชน เปดถึงเที่ยงคืน แตเอาไวใหแคทํางาน อานหนังสือ บริการยืม-คืน หรือทุกอยางที่ตอง
ใชเจาหนาที่ก็จัดเวลาตามปกติครับ สวนหองน้ําสะอาดดีครับแตเล็กไปหนอย (313/นักศึกษา ป.โท) 

 หองสมุดปดเร็วเกินไป คิดวานาจะขยายเวลาในการปดออกไปอีกประมาณ 1-2 ช่ัวโมง (317/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากไดพื้นที่อานหนังสือเพิ่มขึ้นครับ รูสึกวามีนักศึกษาหลายคณะมาใชบริการแลวที่มีนอยเกินไป (322/นักศึกษา 

ป.โท) 
 ควรเปดวันอาทิตยดวย (327/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหขยายเวลาเปดในชวงเปดภาคการศึกษาเปนเปดถึงสองทุมครึ่ง-สามทุม ถาไดจะดีมากเลยคะ 

(328/นักศึกษา ป.โท) 
 นาจะเปดหองสมุด 24 ช่ัวโมง ใหมีการคนควาเต็มที่ เชน เหมือน ม.ศิลปากร สนามจันทร เปนตน (339/นักศึกษา ป.

โท) 
 สภาพแวดลอมที่ดี ดีคะ เงียบเปนระเบียบ ไมมาก ไมนอยเกินไป (343/นักศึกษา ป.โท) 
 ขยายเวลาเปดใหบริการของหองสมุด (347/นักศึกษา ป.โท) 
 ไมมีอะไรที่ไมดี (348/นักศึกษา ป.โท) 



 อยากใหขยายเวลาปดออกไปอีก (354/นักศึกษา ป.เอก) 
 ขอปล๊ักไฟเพิ่มบริเวณที่มีโตะสําหรับอานหนังสือ (354/นักศึกษา ป.เอก) 
 อยากใหมีหองเล็ก ๆ ที่สามารถเก็บเสียงไดเพื่อรองรับการศึกษาคนควาแบบเปนกลุมหลายคนได (361/นักศึกษา ป.

โท) 
 มุมพักผอนนอยไป ที่รอถายเอกสารแคบไป (362/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหหองสมุดเปดบริการมากขึ้น คือปดหองสมุดชาลงและใชเสียงในการเตือนเวลาที่หองสมุดจะปดใหม 

เนื่องจากเสียงกริ่งดังทําใหตกใจ และอาจจะเปล่ียนเปนเพลงก็จะดีกวา (367/นักศึกษา ป.โท)  
 หองน้ํานอยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับผูใชบริการ (369/นักศึกษา ป.โท) 
 เพิ่มโตะและเกาอี้ตรงชั้น 2 ไดอีกหรือไมครับ โดยการเลื่อนชั้นวางหนังสือใหมาอยูตรงกลางเสาทั้งสองดานเขยิบเขา

หากัน และทําชั้นวางใหเปนช้ันเล่ือนซายขวาไดทั้งหมดทุกชั้น (371/นักศึกษา ป.เอก) 
 อยากใหหองสมุดเปดถึงเที่ยงคืนเลย(นะครับ) 371/นักศึกษา ป.เอก) 
 นาจะมีสถานที่นั่งและปลั๊กไฟสําหรับผูที่นํา Notebook มาเองมากกวานี้รวมถึง สถานที่คนควาเปนกลุม(หอง) 

(372/นักศึกษา ป.เอก)  
 สถานที่ใหอานหนังสือนอยมาก (378/นักศึกษา ป.โท) 
 ชวงสอบ เชน 1 เดือนกอนสอบ ควรปดหองสมุดใหชาลงจาก 19.30 น. เปน 21.00 น. เพราะนักศึกษาสวนมาก

ตองการที่อานหนังสือมากโดยเฉพาะนักศึกษานักศึกษา ป.โทและ นักศึกษา ป.เอก (379/นักศึกษา ป.เอก) 
 สถานที่เปนหองสมุดที่นาเขาไปมาก เขาไปนั่งแลวมีความสุขดี (389/นักศึกษา ป.โท) 
 นาจะเปด ช.ม. ทําการมากกวานี้ (396/อาจารย) 
 ที่นั่งดู TV. ไมควรมาวางช้ันหนังสือ (400/อาจารย) 
 ควรขยายเวลาเปด-ปด เชน จ-ศ 7.00-21.00 (ทั้งเปด+ปดภาคเรียน) , ส-อา 08.00-18.00 (400/อาจารย) 
 อยากใหเปดบริการถึง 21.00 นะคะ (425/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร หรือบุคลากรสายสนับสนุน) 
 อยากใหเปดวันอาทิตย (428/บุคคลภายนอก) 


