
ดานสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกของหองสมุด 
 

 สภาพสิ่งแวดลอมแอรเย็น แตอึดอัด เจาหนาท่ีบริการคอมพิวเตอรผูชายผมยาวพูดไมดี เขาใชบริการคร้ังใด ไมเคยพูด
ดีเลย (6/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหหองสมุดปดชากวานี้คะ (9/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะเปดใหเดินเขาทาง ชั้น 3 (10/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางคร้ังมีนักศึกษาบางทานนําอาหาร (ขนม) หรือน้ําเขามารับประทานในหองสมุด ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมมีในหองสมุดครับ 

(14/นักศึกษา ป.ตรี) 
 กรุณาไลบุคคลท่ีเอากระเปาจองทีวี จะดูก็ไมไดดู (16/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเพิ่มเวลาในการปดออกไปเปนสัก 20.00 (29/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองน้ํานอยไป (45/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหองสมุดเปดเชา-ปดเย็นข้ึนอีกนิด (48/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ตอนนี้มีผูใชบริการหองสมุดมาก ทําใหหองน้ํามีกลิ่น รบกวนเพิ่มเวลาการทําความสะอาด ขอบคุณคะ, ปายเตือนบริเวณ

ถังขยะเห็นไมชัด สงัเกตุจากขยะในถังยังมีอยางอ่ืน ปนอยูนอกจากแกวกระดาษพลาสติก (49/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหองสมุดเปดตลอด 24 Hr. เหมือนมหาลัยอ่ืนๆ (50/นักศึกษา ป.ตรี) 
 วันเสาร-อาทิตย นาจะเปดถึง 18.00 น. และชวง 2 สัปดาห กอนสอบนาจะปดถึง 22.00 น.(55/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ขยายเวลาเปดปด ใน Semester  (ขอเงินคณะฯ จางพนักงาน OT) (59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เปดหองสมุดในวันเสาร-อาทิตย (59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มขนาดหองสมุด  มีนักศึกษา คณะอ่ืนมาแยงพื้นท่ีมากเกินไป (59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 แอรเย็นสบาย (60/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรจะเปดใหนานกวานี้ และเชากวานี้ดวย เพื่อ นศ.จะไดมาใชบริการไดมากข้ึน เชน เปด 7 โมงเชา ปด 4 ทุม, เวลา

เปด-ปดควรขยายเวลาใหนานกวาเดิมเพราะนักศึกษาบางคนตองอยูเย็นจึงมีเวลาไมพอ (71/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเปดใหดึกมากข้ึน และในวันเสารควรเปดใหดึกเชนกัน และควรเปดวันอาทิตยดวย สําหรับวันราชการควรเปด 7.00 

น ถึง 21.00 น. หกพนักงานไมเพียงพอควรจางพนักงานเพิ่มเปน 2 กะ หรือลองคิดหาวีธีอ่ืนเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ (72/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรเปด-ปด ชากวานี้ ซักประมาณ 2 ทุมคร่ึง เปด 7 โมง (73/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ชวงใกลสอบแตละคร้ัง เวลาเปด-ปดบริการ ควรจะเปด 7.30 -22.00 น. (77/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหชวงสอบ หองสมุดปด 3 ทุมคร่ึง (78/นักศึกษา ป.ตรี) 
 มุมโซฟา โทรทัศนนอยไป (81/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหขยายเวลาบริการ (ถาเปนไปได) (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองน้ํานอยและอยากใหมิดชิดย่ิงข้ึน (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเพิ่มพื้นท่ีของหองสมุด เพื่อเพิ่มพื้นท่ีอาน (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีการซอมแซมหนังสือสมุดเกา ๆ (83/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองน้ํามีกลิ่นเหม็น (89/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พื้นท่ีนั่งอานไมคอยมิดชิดซะเทาไหร (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรขยายเวลาเปด-ปด (เปดใหเร็วข้ึน ปดชาลง) หองน้ํามีจํานวนนอยไปเม่ือเทียบกับปริมาณผูมาใชหองสมุด มุม

พักผอนนอยไป อยากใหมีเพิ่มจะไดดู UBC ได และควรมีหนังใหดูดวยพื้นท่ีอานหนังสือนอยไป บริการน้ําดื่มนั้นดีอยู
แลว แตควรมีการจัดการขยะท่ีประสิทธิภาพมากข้ึน(ถึงขยะเต็มไวมาก) (97/นักศึกษา ป.ตรี) 



 รานถายเอกสาร ถายเปนภาพสีไมได และไมสามารถ scan ไดอีก สําหรับหนังสือบางเลมท่ียืมออกไมได (100/นักศึกษา 
ป.ตรี) 

 อยากใหเปดเสาร-อาทิตยดวย ชวงสอบ (104/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มเวลาเปดหองสมุด (อยากใหเปดวันอาทิตย)  (106/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหขยายเวลาเปดบริการของหองสมุดเปนตั้งแต 07-19.30 น. (108/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะเปดใหบริการวันอาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษดวย เพราะบางคร้ังนักศึกษาจําเปนตองทํางานหรือคนควาในชวง

วันหยุด (111/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มโตะ เกาอ้ี (115/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มมุมอานหนังสือท่ีสะดวกสบายนาอาน (115/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มหอง discussion, group learning (115/นักศึกษา ป.ตรี)    
 เปดวันอาทิตยจะดีมากครับ (115/นักศึกษา ป.ตรี)    
 เวลาเปด-ปด ควรขยายชวงเวลา โดยเฉพาะชวงใกลสอบ (115/นักศึกษา ป.ตรี)    
 อยากใหเปดเชากวานี้ (7.00-20.00 น.) (116/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากจะใหเปดหองสมุดเชากวานี้ คนท่ีอยูบานไกลๆเวลามาถึงเชาเกินไปก็ไมคอยมีสถานท่ีสงบๆใหอยู ถามาถึง

มหาวิทยาลัยสัก 7.00 น. แลวไดนั่งอานอะไรไปเร่ือยๆ จนกวาจะเขาหองเรียน ก็จะดีมากเลยครับ อยางไรก็ตาม นี่ก็
ตองเรงใหพวกพี่ๆมาเชาเขาไปใหญ พอจะเขาใจครับ แตวา ตอนเชาตรูรถไมติดนะครับ (119/นักศึกษา ป.ตรี) 

 น้ําดื่มดี มีคุณภาพ (124/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเพิ่มเวลาเปดบริการในชวงวันอาทิตย (129/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเปดบริการถึงดึกหนอย หองสมุดบางแหงเปดเกือบ 4 ทุมไดกระมังครับ (ไมทราบแนชัดเหมือนกัน) 

(133/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเพิ่มพื้นท่ีในการอานหนังสือ เพราะในชวงใกลสอบมีผูมาใชบริการมาก (134/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองน้ําเนื่องจากคนใชจํานวนมาก ทําใหบางเวลาหองน้ําสกปรก และมีกลิ่นเหม็นจึงควรเพิ่มเวลาในการทําความสะอาด

ใหบอยข้ึน (137/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรจะเปดขยายเวลาทําการมากกวานี้ เพราะหลังจากจาก 19.30 น. ไมมีสถานท่ีใดท่ีอานได ขางลาง+ตึกกลม รอน + มี

ยุง บรรยากาศไมเหมาะแกการนั่งอานหนังสือ (138/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บริเวณท่ีใหอาน (โตะ) มีนอย และใกลกันมากเกินไป (152/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เนนขอ 6 เปลี่ยนเปน Pakage Platinum ไดแลวครับ เปลี่ยน TV เปน LCD ก็ดีครับ ถนอมสายตา และหูฟงเปลี่ยนก็ดี

ครับ hub หูฟงซอมดวยครับ (153/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือพิมพมีเฉพาะของบางสํานักพิมพ ซึ่งแตกอนมีมากกวานี้ (153/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มจํานวนโตะเนื่องจากบางคร้ังบางเวลา เชนชวงสอบ (ท้ังของนักศึกษาแพทย และคณะวิทย) จะมีคนนั่งเต็มตลอดทํา

ใหเกาอ้ีและโตะไมเพียงพอท่ีจะใหบริการ (154/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ตอนสอบขยายเวลา (155/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเปดบริการในวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษดวย (159/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มปริมาณพื้นท่ีของหองสมุดอีก โตะจะไดอยูหางๆกัน สะดวกในการทํางานคนควา (159/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหองสมุดใหญกวานี้ จะไดมีโตะนั่งเยอะๆ (160/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีท่ีนั่งอานมากกวานี้ (161/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเปดใหบริการวันอาทิตยหรือวันหยุดดวย (166/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเปดบริการเร็วกวานี้ ในวันจันทร-ศุกร (169/นักศึกษา ป.ตรี) 



 ควรเปดบริการตลอดคืน (173/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองสมุดควรเปดใหบริการตลอด 24 ชม. ทุกวัน (178/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหองสมุดปดชาข้ึน อาจเปน 21.00 น., 24.00 น. โดยเฉพาะชวงใกลสอบ และชวงสอบ (179/นักศึกษา ป.

ตรี) 
 พื้นท่ีอานหนังสือนอยเกินไป (179/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะเปดบริการของหองสมุดใหมีเวลานานกวานี้ เวลาใกลสอบ ควรขยายเวลาการเปดหองสมุด (180/นักศึกษา ป.

ตรี) 
 สถานท่ีในหองสมุดในการอานหนังสือไมเพียงพอ เม่ือเวลา นักศึกษาวางตรงกัน เชน กลางวัน เย็น หรือชวงใกลสอบ 

(180/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเปดในวันเสาร ถึง 19.30 น. เชนเดียวกับวันอ่ืนๆ (183/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเพิ่มพื้นท่ีนั่งอาน (183/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เวลาเปด-ปด ควรยืดเวลาปดใหนานกวานี้ รวมถึงเปดวันอาทิตยดวย (184/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีมุมอานหนังสือ และมุมพักผอนใหมากกวานี้ (185/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ถายเอกสารติดตรงท่ีเปนสันหนังสือ ทําใหไดขอมูลไมครบ(187/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ถามีพื้นท่ีก็ควรจะขยายพื้นท่ีของหองสมุดใหมากข้ึน (188/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีมุมธรรมะฟงเพลงธรรมะเหมือนเขตรอน (193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีบริการวันอาทิตยดวยคะ (193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีพื้นท่ีอานหนังสือมากกวานี้ (193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เม่ือตองการใช notebook สวนตัว ปลั๊กนอยเกินไป (193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีพื้นสีเขียวเหมาะตอการพักผอนสายตาคะ (193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรขยายขนาดหองสมุดและเพิ่มโตะเกาอ้ี โซฟา (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ขยายเวลาเปดใหบริการ ขยายการจางพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับ (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองน้ําไมสะอาดและไมมีพอใช (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เพิ่มรานถายเอกสาร และ Printer (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เพิ่มมุมโซฟา ชั้นกาแฟเพิ่ม(195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองน้ําหญิงสกปรกคะ น้ําร่ัวซึมตลอดเวลา (198/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ชวงท่ีสอบของ grade (ป.โท. เอก) หรือ undergrade อยากใหขยายเวลาปดไปอีกสัก 21.00 น. จะไดไหมครับ เปดแค

ชั้นเดียวก็ได อยากอานหนังสือท่ีนี่ (199/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ถาเปดบริการวันอาทิตยดวย จะดีมากเลยคะ (204/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหเปดวันเสารเย็นกวานี้อีกเล็กนอยคะ ประมาณ 6 โมงเย็น หรือ 17.00 ก็ไดคะ (206/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ปลั๊กไฟสําหรับ Notebook (208/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ดีแลว (209/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองน้ํานอยเกินไป, พื้นท่ีนั่งนอย ควรเพิ่ม (210/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ปริมาณพืน้ท่ีนั่งอานนอยเกินไป, รานถายเอกสารก็ดี แตบางทีก็ถายไมชัด (214/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองน้ําพักหลังมาก็สกปรกคะ แตก็สะดวกดี สวนเวลาเปด-ปดสั้นไปหนอยคะ หรือถาเปดวันอาทิตยดวยก็คงจะดี 

(215/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เพิ่มมุมพักผอน และ set UBC เพื่อใชไดท่ัวถึง (224/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 



 รูสึกวาพื้นท่ีในหองสมุดแคบ, มีท่ีวางให/มุมสงบเงียบ ใหนอยเกินไป ถามาสาย/ชาหนอย ก็จะไมมีท่ีนั่งใหเลย
(226/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 เวลาเปดบริการนอยไปสักหนอย นาจะปดชาลงกวานี้ (238/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหทีท่ีนั่งและปลั๊กเสียบไฟท่ีมากกวานี ้(241/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ปลั๊กไฟฟาสําหรับใชตามโตะมีนอยเกินไป (251/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรเปดดึกมากกวานี้ (256/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ในชวงสอบนาจะเปดบริการวันอาทิตยดวยคะ (คร่ึงวันก็ยังด)ี (259/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 การใหบริการควรเปดใหดึกกวานี้ เปนสถานท่ีในการคนควา อานหนังสืออยางแทจริง อยางต่ําชวงสอบควรปด 24.00 

น. Or All day, All night  (261/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหหองสมุดปดชาข้ึน (266/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เวลา 16.30 น. อาจจะเร็วไปสําหรับผม แตผมคาดวาเหมาะกับคนสวนใหญดีแลว (272/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรเปดวันอาทิตยดวย ละวันเสารควรเปดและปดนานกวานี้ (273/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 นาจะเปด 7.30 ในวันทําการ, หองน้ํานอยเกินไป, พ.ท.อานหนังสือนอยเกินไป, มุมพักผอนมีนอย โทรทัศนสี UBC 

ฯลฯ มีนอยจนเหมือนเปนสมบัติสวนตัวของใครคนนึง ถาไมเพิ่มก็ไมตองมีเลยดีกวา, ถาสามารถทําไดควรยายหองสมุด 
เพราะมันคับแคบเกินไป (275/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อยากใหเปดบริการวันอาทิตยดวย อาจเฉพาะชวงใกลสอบ / ขยายเวลาการใหบริการในชวงใกลสอบ (276/นักศึกษา 
ป.บัณฑิต) 

 อยากใหเปดนานกวานี้คะ (279/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 มีรานถายเอกสารมากกวานี,้ มีทีวีมากกวานี้ (284/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ขยายเวลาการปดหองสมุดชวงเปดเทอม เปน 20.00 น. และปดภาคเรียน 19.00 น. (285/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เปดหองสมุดใหนานกวานี้จะดีมาก หรือเปดใหดึกกวาเดิมชวงสอบเพือ่ใหนักศึกษาสามารถมานั่งคนควาหนังสือ และ

เรียนรูกันได (288/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หองน้ํานอยเกินไป, ท่ีนั่งอานหนังสือนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณน.ศคณะวิทย + รามา แทบจะไมมีท่ีนั่งในบางคร้ัง 

(298/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 สภาพโดยรวมดีมากคะ (308/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีบริการ scan ภาพถาย (309/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเพิ่มพื้นท่ีนั่งและขยายเวลาปด (312/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ท่ีนั่งนอยไปหนอย ถาทุบชั้น 4 มาทําหองสมุดไดทุบเลยครับ (314/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรเปดทําการทุกวัน หยุดวันสําคัญตาง ๆ ไดบาง ชวงเวลาสอบภาคกลางและปลายภาค ควรเปดทุกวันและเปดอยูดึก 

ๆ หนอยนะคะ(319/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรเปดบริการในวันอาทิตย อาจจะ 08.30-12.00 น ในชางเปดภาคเรียน, มุมโซฟานาจะมีเพิ่ม, ตองการเพิ่มเติมใน

สวนหองน้ําและความสะอาด เพราะมีผูใชบริการหลากหลายทาน(344/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บริการ พ.ท. นั่งอานภายในหองสมุด มากข้ึน (356/บุคลากรคณะฯ) 
 อยากใหมีเวลาเปดปดการนานข้ึน อาจจะใหนักศึกษาตรี-นศ.บัณฑิต มีสวนรวมในงานบริการและรับผิดชอบดูแล

หองสมุดดวย (381/อาจารย) 
 ดีคับแตตอนบายแอรเย็นมากคับ(หนาว) (395/ประชาชนท่ัวไป) 


