
ขอเสนอแนะเพี่อการปรับปรุงคุณภาพบริการของหองสมุด 
 

 อยากใหยืมหนังสือไดนานกวานี้ (3/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรมีมุมเงียบสงบมากกวานี้ และควรขยายเวลาเปดบริการเปน 7.00 น. – 20.00 น. (ชวงเปดเทอม) และชวงวัน

เสารกอนสอบประมาณ 1 เดือนนาจะขยายเวลาเปนเหมือนเวลาปกติในวันปกติ (5/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พื้นที่อานหนังสือนอยเกินไป, ควรขยายเวลาเปดใหบริการ (6/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 หองสมุดสตางคมีหนังสือไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา, หนังสือ text บางเลมในหองสมุดไมมี ทําให

นักศึกษาตองไปศึกษาเพิ่มเติมจากที่อื่น, อยากใหมีหนังสือแปลภาษาไทยเพิ่มขึ้น (14/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหทําใหญกวานี้ มีเวลาเปด-ปดที่นานกวานี้ (18/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหมีโตะนั่งอานหนังสือที่มีความเปนสวนตัวมากๆ (19/นักศึกษา ป.ตรี) 
 การจองหนังสือลวงหนาในหนังสือที่มีคนจองอยูแลว ควรจะโทรบอกดวยวาหนังสือเลมนี้ ขณะนี้มีคนจองลวงหนา

แลว เนื่องจากปกติขาพเจาจะยืมแลวจะตออายุหนังสือทางระบบออนไลน แตปรากฏวาตออายุไมได เนื่องจากมีคนมา
จองหนังสือเลมนี้ลวงหนาแลว ทําใหตองเสียคาปรับ (เหตุผลที่ไมสามารถเอามาคืนไดเรื่องจากติดเสาร – อาทิตย
และมีการคํานวณลวงหนาแลววาจะใชกี่วัน ไมใหเสียคาปรับ), ควรเปดกอนสอบใหดึกๆไปเลย แบบที่จุฬา 
(31/นักศึกษา ป.ตร)ี 

 มุมอานหนังสือนอยเกินไป เนื่องจากจํานวนคนเพิ่มขึ้นมากในปจจุบันคะ (41/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ดี ควรรักษาคุณภาพที่ดีอยางนี้ไว  (42/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ขยายเวลาเปด-ปด ควรเปดวันอาทิตย (50/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหนังสือวิทยาศาสตร (เพื่อการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร) มากกวานี้  เพราะสวนมากของดานแพทยเยอะ

กวามาก (54/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ใหบริการสะดวกรวดเร็วดีแลว (57/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 เพิ่มพื้นที่ (64/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรปรับปรุงบุคลากรบางทาน มีกริยาทไมเหมาะสม ไมงาม (ผูชาย?ผมยาว) (80/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ทางหองสมุดมีการบริการและทรัพยากรที่ครบครัน แตอยากจะใหทางหองสมุดมีการอัพเดทหนังสือใหทันสมัยอยู

ตลอดเพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาตอไป (85/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหมี Internet เยอะๆ (มีคอมเยอะๆ) (86/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เวลาเปดบริการ ควรขยาย, เพิ่มที่นั่งสําหรับอานคนเดียว, การเขาถึงส่ือ Electronics จากหนังสือ โดยเฉพาะที่มา

พรอมกับหนังสือ เชน user & pass ของ thepoint.lww.com, studentconsult.com (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีหนังสือวิทยาศาสตรในดานสาขาตางๆใหมากกวานี้ เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ (93/นักศึกษา 

ป.ตร)ี 
 โดยภาพรวมทั้งบริการและสภาพของหองสมุดอยูในระดับที่ดีมาก เพราะเงียบสงบ นาศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม

และเหมาะแกการอานหนังสือมาก เจาหนาที่ก็ใหบริการดี แตระยะเวลาในการเปดทําการในวันเสารควรจะเพิ่มใหเลิก
สัก 17.30 น. ก็จะดีมากกวานี้ แอรในหองบางครั้งก็หนาวไป สําหรับสภาพอากาศทหนาวเย็น โดยภาพรวมดีมากคะ 
(94/นักศึกษา ป.ตร)ี 

 อยากใหมีหนังสือหลากหลายมากกวานี้ / อยากใหมีหนังสืออานนอกเวลาเพิ่มขึ้น (100/นักศึกษา ป.ตรี) 



 ปรับปรุงมุมตูชั้นหนังสือใหมก็ดีครับ / สรางอาคารหอสมุดใหเปนสัดสวนของตัวเอง (104/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 สําหรับการบริการไมมีอะไรตองปรับปรุงแลวคะ (115/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 นาจะมีหองเล็กๆ ใหสามารถจัดติวเปนกลุมเล็กๆ ในหองสมุดได (116/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีชั้นวางกระเปาใหเยอะกวานี้ และวันเสารควรเปดบริการใหนานกวานี้ (117/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางทีแอรก็หนาวจนเกินไป, สืบคนขอมูลทําไดยาก บางทีใน net มี แตของจริงไมมี, จํานวนหนังสือบางวิชาไม

เพียงพอตอการคนควา (122/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ขยายเวลาการปดหองสมุด, สถานที่สําหรับศึกษาเปนกลุม (131/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรจะเปดใหเร็วขึ้นประมาณ 6 โมงเชา และปดใหชาลงประมาณ 3-4 ทุม (132/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 บางอยาง เชน รถเข็น เปล่ียนใหลอไมมีเสียงไดก็ดี (140/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีเวลาเปดทําการมากกวานี้ (150/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 หนังสือยังขาดการ update ในหลายสาขา เชน maths หนังสือมี่อนขางนอยและก็ไมคอย update บางเลมมีเพียงสําเนา

เดียว ควรจะมีมากกวา 1 สําเนา หากเปนหนังสือที่มีการยืมบอย และหนังสือสังเกตไดวาส่ังซ้ือเขามานอยมาก และ
บางทีส่ังซ้ือลาชาหลายเดือน ปกติสั่งจากตางประเทศไมนาจะเกิน 1 เดือน (153/นักศึกษา ป.ตรี) 

 วารสารที่เปนของทางคณิตศาสตร (บทความวิจัย) ยังนอยไป (มักจะมีแตปฉบับเกาๆ) (157/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรเพิ่มเวลาเปด-ปดหองสมุด (166/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหมีวารสารทางดานสังคมมากกวานี้หนอยครับ อาธิ ค.คน ฟาเดียวกัน เนชั่น อยากใหมีหลากหลายกวานี้ครับ 

(168/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเพิ่มจํานวนวันยืมหนังสือประเภท Reserve และเพิ่มจํานวนหนังสือที่ นศพ. ใชคะ เพราะไมเพียงพอ หมด

บอยมากๆ (176/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรจัดพื้นที่แยกสวนระหวางบริเวณที่มีคอมพิวเตอร/โทรทัศน (ใชเสียง) กับ บริเวณพื้นที่นั่งอานสวน 

(181/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บุคลากรผูชายผมยาวบริการไมคอยสุภาพครับ (185/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คา Print งานคอนขางสูง (ที่หองสมุดช้ัน 1) (206/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีบริการอินเทอรเน็ตมากกวานี,้ เพิ่มพื้นที่ในการอานหนังสือ, หองสมุดควรปดดึกวานี้ (213/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมี General Stack มากกวานี้ ใหมีมากกวาหนังสือ Reference ขอบคุณคะ (217/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรปรับแอรใหเบาลงหนอย หนาวมากก็อานหนังสือไมรูเรื่องนะคะ (219/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรปรับแอรใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสมไมเย็นจนเกินไป เพราะเปลืองพลังงานและหนาวเกินไปสําหรับผูใช

หองสมุดดวย (220/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรเขมงวดในการหามไมใหนักศึกษาแพทยใสเสื้อกาวนในหองสมุด เพราะนอกจากจะเปนการกระทําที่ไมมีมารยาท

แลว ยังเปนการกระทําที่ไมนึกถึงสวนรวม คือ มาแพรเช้ือโรคในหองสมุดดวย (226/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากใหจัดอบรมการสืบคน e-database เพราะมีฐานขอมูลแตใชไมคอยเปน, Textbook บางเลมมีรหัส Barcode ให

เปด Online หนังสือได ควรใหรหัสนั้นเปนรหัสกลางและให นศ คนอื่น Load มาอานบาง เพราะบางทีเปนหนังสือ 
Reserve ยืมนานวันไมได หนังสือหนักมากๆ, อยากใหมีการประชาสัมพันธการจองหนังสือโดยเฉพาะหนังสือ 
Reserve, ถาเปนไปไดอยากใหขยายพื้นที่หองสมุด (227/นักศึกษา ป.ตรี) 



 พื้นที่นั่งอานหนังสือนอย (250/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีคอมพิวเตอรมากกวานี้ (262/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อบรมพนักงานเรื่องบุคลิกภาพ, มารยาททางสังคม และมนุษยสัมพันธ (267/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ดีมากแลวคะ แตนาจะเปดวันอาทิตยใหนักศึกษาไดมาใชบริการกัน (269/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรเอากระเปาเขามาในหองได เพราะถาหากมาตองฝากของการถือของจําเปนเขามาแตกระเปาตังค มือถือ หนังสือ 

โนตบุค จะถือลําบาก (283/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ “การใชหนังสือของผูยืม”  กลาวคือใหผูยืมใชหนังสือยางระมัดระวัง ไมขีด

เขียน วงกลม หรือทําเครื่องหมายตาง ๆ ในหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่เปนแบบฝกหัด เชน หนังสือ FOEFL, 
แบบทดสอบตาง  ๆ เปนตน เนื่องจากผูยืมอยากจะนําไปถายเอกสารเพื่อลองทํามาเจอรอยที่ขีดเอาไว แมกระทั่งรอย
ดินสอก็ตาม (284/นักศึกษา ป.โท) 

 หนังสือที่ใชเปน reference มีจํานวนนอยเกินไป ไมพอตอความตองการ หองสมุดปดไวมากเกินไป, มี นศ.แพทยใส
เส้ือกาวนมาใชบริการ  (286/นักศึกษา ป.โท) 

 เจาหนาที่หองสมุดนารักทุกคนเลยคะ  (288/นักศึกษา ป.โท) 
 บุคลากรหองสมุดควรเปนมิตรกับผูใชบริการมากขึ้น  (292/ นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหมีพื้นที่ในการเลือกหนังสือจากช้ันมากกวานี้ เพราะพื้นที่แคบเกินไป อีกทั้งที่หมุนของช้ันวางหนังสือแตละ

ล็อคอัดแนนกันเกินไป  (298/ นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหมีการจัดหนังสือเปนหมวดหมู เชน เกี่ยวกับสถิติก็ควรเปนหนังสือสถิติทั้งหมด และอยากใหมีการแบงแยก

หนังสือภาษาไทย และตางประเทศ  (298/ นักศึกษา ป.โท) 
 หนังสือแตละเรื่องควรมีหลาย ๆ เลม  (298/ นักศึกษา ป.โท) 
 มีการบริการคอมพิวเตอรมากกวานี้ และควรมีความเร็วในการซอมเครื่องคอมพิวเตอร เชน เครื่องที่ติด virus  

(298/ นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหมีการอบรมความรูทางดานวิชาการสารสนเทศในวันเสารหรือวันอาทิตย  (298/นักศึกษา ป.โท) 
 เพิ่มพื้นที่ในการอานหนังสือเปนกลุม ทํารายงานดวยกัน  (สําหรับนอง ๆ ปริญญาตรี)  (303/นักศึกษา ป.เอก) 
  ในแงบริการ ชอบมาก ๆ คะ รักษาความนารักแบบนี้ตอบไปนะคะ (303/นักศึกษา ป.เอก) 
 อยากใหแอรนอยเย็นกวานี้  (304/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหมีหนังสือใหม ๆ ทั้งไทยและอังกฤษเยอะ ๆ จา  (312/ นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหทํากิจกรรมสงเสริมการอานวรรณกรรมมากกวานี้ เพราะนักศึกษาสวนใหญอานแตหนังสือเรียน  

(316/นักศึกษา ป.เอก) 
 หนังสือบางรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนเปนจํานวนมากไมเพียงพอ บางเรื่องไมมี เชน separation technique คิดวาถา

รายวิชาไหนที่มีคนเรียนเยอะ (วิชารวม) ควรมีจํานวนหนังสือมากขึ้นอีกหนอย การส่ังซ้ือในเวลากระช้ันชิดไมทัน  
(317/นักศึกษา ป.โท) 

 หนังสือบางเลมที่อาจารยใชเปน reference ไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา (จํานวน Copy นอยเกิน) บางเลมไมมีเลย 
บางเลมไมใช edition ใหมลาสุด  (318/นักศึกษา ป.เอก) 

 เปนหองสมุดที่มีคุณภาพคะ  (329/นักศึกษา ป.โท) 



 นาจะขยายหองสมุดใหกวางขึ้นถาเปนไปได (330/นักศึกษา ป.โท) 
 โดยรวมดีแลวแตถาปรับปรุงไดก็ถือเปนการเพิ่มความดึงดูดและการใหบริการ ควรเปดบริการใหบุคคลภายนอกใช

ดวย เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหคุมโดยไมเก็บคาบริการ แตถาจะใช Internet ก็ควรเสียคาบริการไมแพงและจํากัด
เวลาใชเพื่อสงวนใช บุคลากรภายในไดใชกอนเปนอันดับแรกการเปดใหบุคลภายนอกใชถือเปนการเผยแพรความรู
ใหประชาชนมากขึ้นนาจะเปนการสงเสริมใหเปนสังคมที่ใชเหตุผลมากขึ้น  (340/นักศึกษา ป.โท) 

 ตองการหนังสือทางดานดานภาษาศาสตร (341/นักศึกษา ป.โท) 
 การแนะนําหนังสือเขาหองสมุด ตรงชองทางที่มีไมคอยเขาถึงคะ เขายาก ! ขอเพิ่ม,เอกสารหรือ Notepad เขียนแนะนํา

แลวใส Box ใหที่ counter ดีไหมคะ ที่นี่คณะวิทย ไมอยากผลิตนิสิตออกไปเปนลูกจางก็ควรใหมี Magazine ดาน MBA 
หรือ การบริหารจัดการมาบางก็ดีนะคะ เพื่อ Balance the student to focus only the too science in their whole life นะ
คะ (343/ นักศึกษา ป.โท) 

 ผมยังไมเห็นขอผิดพลาดใด ๆ ครับ (348/นักศึกษา ป.โท) 
 ดี (353/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหเพิ่มหนังสือใหมีความหลากหลายครอบคลุมงานวิจัยดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะหนังสือเฉพาะทาง ทั้งนี้จะ

เปดใหแนะนําหนังสือผานเว็บไซตไดในกรณีที่นักศึกษาคนแลวไมมีในหองสมุด  (356/นักศึกษา ป.เอก)  
 หนังสือของภาควิชานิติวิทยาศาสตรมีนอยมาก ขอใหสั่งเพิ่มดวยคะ งานปริ้นในหองสมุดใบละ 2 บาทแพงคะ  

(364/ นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหหองสมุดมีระบบแจง กําหนดคืนหนังสือ (วันกําหนดสง) เขา e-mail ของนักศึกษาดวยจะดีมากครับ  (ผม

เคยเสนอไปเมื่อนานมาแลว) เชน เหลือเวลาอีก 3 วันจะถึงกําหนดสงหนังสือ เพราะบางทีนักศึกษาขี้ลืมอยางผมก็จํา
ไมไดวาสงเมือไหร สวนหนึ่งก็เปนความผิดของผมเอง ปล. University Library network ควรจะจัดการไดนะครับ  
(371/นักศึกษา ป.เอก) 

 เสียงดังมากและที่ไมพอใชบริการตอนบาย  (378/นักศึกษา ป.โท) 
 เพิ่มหนังสืออานเลน ภาษาอังกฤษ ที่ขนาดเลมไมหนามาก  (ประมาณ 100 หนา) ไวฝกภาษาอังกฤษ  

(386/นักศึกษา ป.โท) 
 บางทีหาหนังสือที่ตองการยากจากช้ันหนังสือ  (ดูตามเลขหนังสือ) แตภาพรวมดีมากคะอยากใหหองสมุดสะอาด

ตลอดไป  (389/ นักศึกษา ป.โท) 
 การคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอรอยากเห็นคอมฯใหมไมติดไวรัสงาย, ปริ้นเตอรไมเสียบอย, ระบบยืม-คืน ยิ่งบาร

โคดไมลมบอย  (391/นักศึกษา ป.เอก) 
 หนังสือบางเลมอาจจะมีอยูที่หองสมุดอื่น ๆ ใน ม.มหิดล ซึ่งอยากใหมีชองทางสําเนาหรือสั่งหนังสือเพิ่มเขาหองสมุด

สตางคได เพื่อที่จะไดสามารถยืมหนังสือในหองสมุดสตางคไดเลยไมตองรอมารับวันตอไปเพราะวาบางครั้งก็ไมมี
โอกาสเขามาบอย ๆ หากตองการใชหนังสือนั้น ๆ  (แตบริการของหองสมุดก็ดีอยูแลวคะ ถาเพิ่มเติมไดก็จะดียิ่ง ๆ 
ขึ้นไปคะ)  (393/อ.คณะ/สถาบันอื่น ๆ ในม.มหิดล) 

 ควรมีรานหนังสือที่จําหนายตําราวิชาการ ใหบริการภายในคณะวิทยดวยครับ  (นาจะเพิ่มเปน 2 รานนอกเหนือจาก
รานนายอินทร)  (398/อ.กายวิภาคศาสตร ) 

 แอรเย็นเกินไปหนอยคะ  (407/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร) 
 ดีคะ  (417/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร หรือบุคลากรสายสนับสนุน) 


