
ดานบริการประเภทตาง ๆ ของหองสมุด 
 

 อยากใหเจาหนาท่ีท่ีงานบริการคอมพิวเตอรอยูในชวง 8.00 ดวย เพราะเขามาจะใชเคร่ืองปรินตไมเจอใครเลย ในเม่ือ
หองสมุดเปด 8.00 (6/นักศึกษา ป.ตรี) 

 การบริการดี มีความสะดวกในการหาขอมูล (14/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเพิ่มจํานวนวันยืมหนังสือ Reserve เปน 3 วัน และลดคาปรับบาง, การแนะนําสั่งซื้อหนังสือเขาหองสมุด ให

ปรึกษาอาจารยภาควิชา preclinic จะไดหนังสือท่ีตรงความตองการมากกวา เนื่องจากบางเลมมีประโยชน และนิยมมาก 
แตมีเพียง 1-2 เลม, อยากใหปรับปรุงบริการจองหนังสือใหสะดวกข้ึน และใหมีการใชแพรหลายมากกวานี้ 
(23/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ประมาณเวลา 8.00 -8.30 เปนเวลาท่ีหองสมุดทําการ แตพอจะใชงานคอมพิวเตอรงานเรงดวน แตไมมีเจาหนาท่ี
ประจําจุด “จึงทําใหเสียงานไป” (ในเม่ือหองสมุดเปด 8.00 ทําไมถึงไมมีเจาหนาท่ี) (31/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหมีหองสมุดมีการจัดหาหนังสือท่ีเปน Reference ท่ีจําเปนตอนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และมีการจัดจําหนาย
หนังสือ หรือสั่งจองเม่ือตองการ (41/นักศึกษา ป.ตรี) 

 นาจะมีการประชาสัมพันธบริการอ่ืนๆของหองสมุด (48/นักศึกษา ป.ตรี) 
 รถรับสง Book Mobile นาจะมีเวลาท่ีแนนอนเพราะเคยมีรถไมเขามา 3 วันติดกัน (53/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือนาจะมีบอกวาใครยืมไปนานเทาไหร และมีบริการยืมลวงหนากอนหนังสือมาสง บางคนยืมไปนาน ๆ หนังสือมี

นอย ไมไดอานพอดี 
 ควรเพิ่มปริมาณคอมพิวเตอรใหมากข้ึน ควรมีหูฟงดวยคะ (72/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือเพิ่มความเปนมนุษย ความมีคุณธรรม ควรสั่งซื้อเพิ่มไมใชหนังสือธรรมะนะคะ แตหมายถึงหนังสือพัฒนา

ลักษณะชีวิต ความคิดนอกกรอบ เพื่อไมใหนักศึกษาเปนกบในกะลา(72/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ชองการยืมตอหนังสือออนไลนควรจะชัดเจนกวานี้  (77/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีบริการสั่งซื้อ Text Book หนังสืออ่ืน ๆ ได โดยคิดราคาพิเศษ (ถูกวาซื้อขางนอก) (78/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีเคร่ืองยืม-คืน อัตโนมัติเหมือนศาลายา (81/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คาปรับหนังสือ reserve แพงมาก (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีปากกาและกระดาษวางท่ีเคานเตอรคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล (84/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ดีมาก (89/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหตออายุบัตรสมาชิกไดเปนแบบตลอดปท่ีศึกษา ตลอดสถานภาพการเปนนักศึกษาเลยจะดีมากคะ เพราะตออายุ

ทุกภาคการศึกษามักจะลืมเปนประจําและคอนขางนาเบื่อ (95/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสอื reserve ยืมไดแค 2 วันนอยไป การทําบัตรหองสมุดควรสมัครแคคร้ังเดียวก็พอแลวไมตองตออายุบอย ๆ 

(วุนวาย) การทํา self-renew ใน website ยังคงมีปญหาอยู (97/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ในบางขอยังไมไดรับทราบวามีบริการนี้อยูดวย เชน Magazine Delivery ควรมีการแนะนําใหผูใชไดรูจัก 

(104/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ชวงการยืมหนังสือมากคร้ังเกินไป คือ 1 เลมยืมตอกันได 3 คร้ัง (บุคคลเดียว) และระยะเวลารวมเกือบ 1 เดือน ซึ่งทํา

ใหผูท่ีตองการหนังสือเลมนี้อาจยืมเปนจํานวน 3 คร้ัง สงผลใหผูท่ีตองการจะยืมตออาจไดอานชาเกินไป อาจเลย
ชวงเวลาท่ีสอบได (129/นักศึกษา ป.ตรี) 

 เคย renew หนังสือทาง internet แตพอมาคืนกลับตองเสียคาปรับ อยากใหดูแลระบบใหดีกวานี้ (182/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บัตรท่ียืมหนังสือในหองสมุดนาจะทํารวมกับบัตรท่ียืมพวกนิตยสารเพราะยุงยากตอการใชงาน ควรใชบตัรเดียวในการ

ยืม (188/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คาปรับหนังสือสูงเกินไป (192/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 



 การตออายุสมาชิก แนะนําวาใชระบบ Electronic ท่ีไมตองถายเอกสารบัตรประจําตัวนักศึกษามา จะสะดวกรวดเร็ว เชน 
ใครชําระเงินแลว (คาเทอม) ระบบก็ออนไลน สามารถใชยืม-คืน ไดเลย (198/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อยากแนะนําใหซือหนังสือ วรรณกรรม, ความรูรอบตัว มากกวานี้คะ (206/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ดีแลว (209/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บริการดีแลว (214/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรมีหนังสือและสื่อตางๆท่ีหลากหลายกวานี้ เชน ดานบันเทิง  หรือ VCD ท่ีเก่ียวกับความรูรอบตัว หนังเร่ืองตางๆ 

เพราะหองสมุดควรสะสมความรูทุกสาขา (219/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรตรวจเช็คปากกาท่ีใชดวยวาสามารถเขียนได ไมใชเสียบไวเฉยๆ (275/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ไมมีความคิดเห็น (278/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรมีเคานเตอรยืม-คืนหนังสือมากกวานี้ เผื่อในกรณีท่ีมีผูใชบริการมายืม-คืนเปนจํานวนมากจะไดไมเสียเวลาในการ

ใหบริการ (285/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 การยืมหนังสือระหวางหองสมุด เอาแนนอนอะไรไมได เนื่องจากหากคนสงไมมาสง แตวันท่ียืมกลับนับไปแลว ทําให

บางคร้ังยืมไดเพียง 1 สัปดาหเทานั้น (298/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 มีแตหนังสือของ “หมอ”, บางที Book Mobile ก็ไมไดหนังสือ เชน ICT เคยยืมแลวไมได (311/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คอมฯสืบคนเมาสไมคอยดีเปลี่ยนเมาสหนอยครับ, การยืมระหวางหองสมุด ยุงยากมาก แตก็ O.K (314/นักศึกษา ป.

ตรี) 
 อยากใหมีวารสาร magazine อ่ืน ๆ ท่ีเปนวิชาการมากนักเพิ่มข้ึน เพื่อเปนการผอนคลายหลังจากอานหนังสือ,ตํารา

วิชาการ เพราะ magazine ตามทองตลาดมีราคาสุง(323/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 การใชงาน OPAC ออนไลนยังมีความยุงยากเกินไปเชน ตองกรอกบารโคดในการจองหรือตออายุการยืม ถาหากใชการ 

login ดวย internet account หรือ account อ่ืน ๆ ในการเขาถึงขอมูลการยืม-คืน ของนักศึกษาแตละคน และการ
activate การใชหองสมุดแตละคนนาจะเปนอัตโนมัติ ถาการลงทะเบียนของนักศึกษาคนนั้น Complete เพื่อนความ
สะดวกรวดเร็ว(342/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อยากให Website ใชงานงายข้ึนและมีการ Link เขาฐานขอมูลโดยตรงเม่ือใชรหัสผาน (Pasword)(344/นักศึกษา ป.
บัณฑิต) 

 นาจะประเมินการใหบริการขอ 6 ในดานอ่ืนดวย การคุมคา คุมเวลา (376/อาจารย)  
 Counter internet ดีมากเลยคะ เจาหนาท่ีใจดี ไมโกรธเวลาซักถามมมาก ๆ คะ สวนweb site  เวลาคนนอกไปดูยุงยาก

คะ อานแลวงงไมรูวาจะ search หาอะไรท่ีไหนดี (web หองสมุดสตางค) (392/ประชาชนท่ัวไป) 
 อยากใหมีหนังสือมากๆ ใชอานนะครับ (393/ประชาชนท่ัวไป) 
 อยากใหมีเจาหนาท่ีมานั่งตรงเคานเตอรท่ีดูแลคอมพิวเตอรเพราะไมคอยมีเจาหนาท่ีมานั่งตอนเย็นคับ (395/ประชาชน

ท่ัวไป) 
 ชวงในเวลา 08.00-08.30 จําเปนตองมาใชงานหองสมุด โดยเฉพาะท่ีจะปร้ินงาน ตองติดตอเคานเตอรสืบคนแต

ปรากฏวา ติดตอใครไมไดในเม่ือหองสมุดเปด 08.00 โมงชวยชี้แจงคะ(396/ประชาชนท่ัวไป) 
 


