
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับบริการของห้องสมุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร 

 ดีมากๆอยู่แล้วค่ะ (2/นักศึกษาปริญญาเอก) 

 ขอบคุณมากท่ีให้บริการและซาบซ้ึงท่ีได้รับบริการ (16/บุคคลภายนอก) 

 มีการให้บริการท่ีดีเย่ียม (69/นักศกึษาปริญญาโท) 

 กรุณาปรับปรุงระบบส่ง E-mail เตือนเม่ือหนังสือใกล้ถึงวันกําหนดคืนโดยเร็วด้วยครับ (108/อาจารย์) 

 อยากให้มีบริการยืมไม่อ้ันในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ (128/นักศึกษาปริญญาโท) 

 เจ้าหน้าท่ีบางคนไม่พร้อมให้บริการ (132/นักศึกษาปริญญาโท) 

 เป็นห้องสมุดท่ีมีมาตรฐานดีมาก สามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวกสบาย (148/นักศึกษาปริญญาเอก) 

 อยากให้คงคุณภาพดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับ (161/นักศึกษาปริญญาเอก) 

 เจ้าหน้าท่ีบางคนไม่มีความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงผู้ชาย (174/นักศึกษาปริญญาโท) 

 ดีอยู่แล้วค่ะ ชอบท่ีมี e-mail แจ้งเตือนเม่ือใกล้ถึงกําหนดเวลาคืนหนังสือ (200/อาจารย์) 

ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ท่ีให้บริการ 

 หนังสือค่อนข้างน้อยและไม่หลากหลาย (4/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 อยากให้มีฐานข้อมูลของ Journal Small, ระบบการเข้าห้องสมุดแบบ off campus บางคร้ังมีปัญหาเรื่อง server หากระบบ 
server ปรับปรุงได้จะมากค่ะ (5/อาจารย์) 

 อยากให้มีหนังสือหลากหลายมากกว่าหนังสือวิทยาศาสตร์ (14/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 Journal อ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้ซ้ืออยากให้ใช้ได้ (27/นักศึกษาปริญญาตรีปี 4) 

 Website ห้องสมุดถ้าเข้าจากภายนอกโดยใช้ Chrome จะข้ึนเป็น link ว่าไม่ปลอดภัย แม้กระท่ัง Wifi หรือ Lan ก็ข้ึนเช่นเดียวกัน, 
(31/นักศึกษาปริญญาโท) 

 อยากให้มีส่วนบริการโสตทัศนศึกษา (เช่น สําหรับ CD/หนังสือ/สื่อ Electronic) โดยเฉพาะ, อยากให้ใช้โปรแกรมท่ีเกียวกับ
การศึกษาได้ (เช่น EndNote) (41/นักศึกษาปริญญาเอก) 

 อยากให้มีปลั๊กไฟเพ่ิมมากข้ึน เพราะเวลานําโน๊ตบุ๊คมาใช้งาน ไม่ค่อยมีปลั๊กให้เสียบ (43/นักศึกษาปริญญาโท) 

 ทรัพยากรหนังสืออาจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ/ไม่มีอันท่ีต้องการ (54/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 อยากได้หนังสือ TOEIC ฉบับใหม่ๆ (57/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 หนังสือบางวิชาอาจมีน้อยเกินไป (59/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 อยากให้ห้องสมุดเพ่ิมหนังสือพิมพ์จากสํานักข่าวต่างๆ เช่น เดลินิวส์ เป็นต้น (73/อาจารย์) 



 ควรเพ่ิมการเป็นสมาชิกของสํานกัพิมพ์ให้มากกว่านี้ เพราะยังมีบางแห่งท่ีมาสามารถใช้สืบค้นหางานวัจัยได้ (74/นักศึกษาปริญญา
โท) 

 Wifi อ่อน, เชื่อมต่อยาก, ค่อนข้างช้า (82/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 ควรมีคอมพิวเตอร์มากกว่านี้ เพ่ือให้ท่ัวถึงแก่การใช้งาน (83/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 Text บางวิชามีจาํนวนน้อยเกินไป (89/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 อยากให้เล่ม Reserve ยืมได้นานกว่านี้ และค่าปรับถูกลง (97/นักศึกษาปริญญาโท) 

 บางวารสารไม่มี เช่น Neuroscience (107/นักศกึษาปริญญาเอก) 

 E-Journal บางครั้งเข้าจากสถานท่ีนอกมหาวิทยาลัยไม่ได้ (ถึงแม้ว่าจะ VPN แล้วก็ตาม) (108/อาจารย์) 

 เพ่ิมจํานวนคอม, มีสื่อเรียนรู้ต่างๆ เหมือนหอสมุดกลางท่ีศาลายา (117/นักศึกษาปริญญาโท) 

 หนังสือน้อย (157/นักศึกษาปริญญาตรี ปี2) 

 ในบางจุดบริการ wifi ยังไม่สามารถเข้าถึง ทําให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ เพ่ือใช้ค้นคว้าด้วยโทรศัพท์/โน๊คบุ๊คของตัวเองได้ 
(180/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 วารสารไม่อัพเดทเลย (198/นักศึกษาแพทย์ปริญญาตรีปี 2) 

 มีหนังสือเพ่ิมข้ึน (211/นักศึกษาปริญญาเอก) 

ด้านสถานท่ีของห้องสมุด 

 ชอบบรรยากาศ โซฟานุ่มๆ มุมหนังสือสบายๆ น่าอ่านค่ะ (6/นักศึกษาปริญญาโท) 
 อยากให้มีโซนติวหนังสือ (27/นักศึกษาปริญญาตรีปี 4) 
 ควรมีห้องท่ีจะสามารถติวหนังสือเป็นกลุ่มได้ (42/นักศึกษาปริญญาโท) 
 น่าจะมีห้องสําหรับค้นคว้ากันเป็นกลุ่มๆ อภิปรายกันได้และเก็บเสียง (45/นักศึกษาปริญญาเอก) 
 พ้ืนท่ีในการนั่งอ่านหนังสือไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา (54/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 
 อยากได้พ้ืนท่ีในการค้นคว้าเพ่ิมมากข้ึนค่ะ เพราะช่วงใกล้สอบ คนจะเยอะมาก และถ้ามีพ้ืนท่ีให้สําหรับกลุ่มท่ีจะต้องการติวโดยใช้

เสียงก็จะดีมากค่ะ บางทีต้องการความเงียบ แต่เค้ามาส่งเสียง ก็หลุดเลยค่ะ (สติน่ะคะ) (55/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 
 อยากได้ห้องตืวหนังสือ (62/นักศึกษาปริญญาตรีปี 2) 
 อยากให้มีห้องสําหรับจัดติว (63/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 
 ควรเพ่ิมหรือจัดโต๊ะอ่านหนังสือเด่ียวให้มากกว่านี้ เพราะบางโต๊ะเป็นโต๊ะใหญ่ แล้วมีคนนั่งแค่คนเดยีว ทําให้จํานวนโต๊ะไม่เพียงพอ 

คือ คนอ่ืนไม่กล้าท่ีจะเข้าไปนั่งด้วย ดังนั้นควรจัดโซนว่า โซนไหนเป็นโต๊ะอ่านหนังสือเด่ียวหรือกลุ่ม (78/นักศึกษาปริญญาโท) 
 อยากให้มีการแยกส่วนระหว่างนักศึกษา Grad กับ Undergrad เนื่องจากธรรมชาติการทํางานท่ีแตกต่างกัน นักศึกษา Grad ต้องใช้

สมาธิในการค้นคว้าและแก้ปัญหา นักศึกษา Undergrad มักจะทํางานกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงอาจจะรบกวนสมาธิผู้อ่ืน (106/นักศึกษา
ปริญญาเอก) 

 ห้องสมุดจะเป็นสถานศึกษาแบบค้นคว้าเป็นกลุ่มต่อเม่ือมีห้อง Small Group Discussion ณ ปัจจุบัน สถานท่ีอาจจะยังไม่
เอ้ืออํานวย เนื่องจากนักศึกษาอาจพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการท่ัวไป (109/อาจารย์) 



 อยากให้มีโซนสําหรับนั่งคุยกันเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะครับ จะได้ไม่ไปรบกวนคนอ่ืนๆในห้อง (112/นักศึกษาปริญญาตรีปี 4) 
 อยากให้มีมุมสําหรับงานกลุ่ม Discuss กัน (117/นักศึกษาปริญญาโท) 
 อากาศเย็นเกินไป, เสียงดังในบ้างคร้ัง (132/นักศึกษาปริญญาโท) 
 ค่าปรับหนังสือบางประเภทราคาสูง และระยะเวลาในการยืมน้อย (149/นักศึกษาปริญญาโท) 
 พ้ืนท่ีน้อย (157/นักศึกษาปริญญาตรี ปี2) 
 บางครั้งมีนักศึกษาจํานวนมาก พลุกพล่าน ไม่เงียบ ทําให้ไม่มีสมาธิ (ห้องสมุดอาจจะเล็กไปสําหรับนั่งรวมกลุ่มหรือพักผ่อนหย่อนใจ 

แต่ในเวลาปกติน่าใช้บริการมาก) (162/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 
 ควรมีห้องสําหรับประชุมกลุ่ม เพ่ือจัดติวหรือปรึกษากัน (163/นักศึกษาปริญญาโท) 
 อยากให้มีสถานท่ีค้นคว้าเป็นกลุ่ม เช่น ห้องติวหนังสือเป็นห้องๆ (เหมือนศาลายา) (174/นักศึกษาปริญญาโท) 
 อยากให้มีพ้ืนท่ีสําหรับพักผ่อนมากกว่านี้ (มุมทีวีท่ีเป็นแบบพักผ่อนแยกไปอย่างชัดเจน) (186/นักศึกษาปริญญาโท) 
 ท่ีนั่งน้อย (ท่ีนั่งเด่ียว,คอก) (198/นักศึกษาแพทย์ปริญญาตรีปี 2) 
 อยากให้ปรับปรุงให้มีห้องสําหรับติวหนังสือ, อยากให้มีห้องดูหนังเหมือนศาลายา (211/นักศึกษาปริญญาเอก) 
 อยากให้มีโซนท่ีประชุมกลุ่มได้ (210/นักศึกษาปริญญาโท) 
 อยากให้มีจัดสถานท่ีแบ่งห้องให้มีสําหรับถกปัญหา (213/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 

 

ด้านอื่นๆ 

 อยากให้เปิดนานกว่า เช่น จาก 8.00 – 19.00 ในวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์ อาทิตย์ เปิด 8.00 – 17.00 (3/นักศึกษาปริญญาตรี 
ปี 3) 

 ถ้าเป็นไปได้ ในอนาคต อยากให้มีการจัดอบรม การเชิญวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการทําธุรกิจ/การลงทุน (6/นักศึกษา
ปริญญาโท) 

 ช่วงสอบอาจจะทําการเปิดห้องสมุดยาวนานกว่านี้หน่อย (11/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 
 ช่วงสอบอยากให้เปิดถึง 4 ทุ่ม (27/นักศึกษาปริญญาตรีปี 4) 
 อยากให้ห้องสมุดเปิด 24 ชั่วโมง (31/นักศึกษาปริญญาโท) 
 เปิดบริการให้นานกว่านี้ ช่วงสอบอาจจะเป็น 24 ชั่วโมง (42/นักศึกษาปริญญาโท) 
 อยากให้เปิดเช้ากว่านี้อีกสักหน่อยค่ะ (60/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 
 อยากให้มีประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ (81/นักศึกษาปริญญาตรีปี 3) 
 มีผู้ใช้บริการห้องสมุด 1 คนเป็นชายมีอายุนิดหน่อย ใช้บริการนั่งชั้น 3 จะนําหนังสือมากางเปิดแล้ว “พูดคนเดียว” 

(113/นักศึกษาปริญญาโท) 
 Update ข่าวสารดีมาก, มีการจัดกิจกรรมเพิ่มข้ึน (ขอเพ่ิมอีกค่ะ) ใช้บริการอบรมคอมพิวเตอร์ของอ.สรวง บ่อยๆ ชอบพิพิธภัณฑ์

ค่ะ (146/อาจารย์) 
 เปิดดึกๆหน่อย (172/นักศึกษาปริญญาตรีปี 4) 

 


