
สถานท่ีของหองสมุด 
 
 นาจะมีมุมสวนตัวเยอะกวานี้ และนาจะเงียบสงบมากกวานี้ (5/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 หองสมุดตอนเที่ยงเสียงคอนขางดัง อาจจะเปนเพราะมี นศ. เขามาใชบริการมาก (6/นักศึกษา ป.ตร)ี  
 นาจะมีหองสําหรับใหติวหนังสือ (16/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรมีหองติว (แบบที่ศาลายา) (35/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ไมควรซอมแซม ปรับปรุงหองสมุด หรือบริเวณใกลเคียงในชวงเปดเทอม (48/นักศึกษา ป.ตรี) 
 มีหองติวเล็กๆ ที่พูดคุยกันได (50/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ไมมีสถานที่ศึกษาคนควาเปนกลุม (54/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ในชวงเวลาสอบนาจะเปดบริการนานกวานี้ (86/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 มีมุมเงียบสงบที่นอยเกินไป อยากใหมีมากกวานี้ (93/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรจะมีหองที่สามารถจะจัดติวหนังสือได แตที่นี่มีพื้นที่นอยทําใหไมมีหองสําหรับนักศึกษาคนควาเปนกลุม ทําใหเวลา

จะปรึกษากันอาจจะรบกวนคนรอบขางได (94/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรเพิ่มโตะอานหนังสือ ที่เปนโตะเดี่ยวมากขึ้น เพื่อความเปนสวนตัวและสมาธิของผูอาน (95/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มหองการศึกษาเปนกลุมแบบศาลายา เนื่องจากหองสมุดยังมีพื่นที่ไมไดใชประโยชนอยูพอสมควร (98/นักศึกษา ป.

ตร)ี 
 แอรหองสมุดหนาวมากๆๆ (100/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ตองการหองติวหนังสือในหองสมุด และอยากใหเครงครัดเรื่องการใชเสียง (123/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ไมมีสถานที่สําหรับนักศึกษาคนควาเปนกลุม ไมมีสถานที่สําหรับการศึกษา (บริเวณเงียบ) (132/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ไมมีสถานที่ใหใชเปนกลุม เพราะเสียงดังก็รบกวนคนใชบริการคนอื่น (134/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 บรรยากาศดี (143/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีหองติว/หองที่สามารถติวเปนกลุมได (145/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 อยากไดสถานที่ที่สามารถติวหนังสือเปนกลุมไดเหมือนที่ศาลายาครับ จะไดไมตองยืมหนังสือเขาออกหองสมุด และไม

รบกวนผูอื่นดวย (159/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ควรกระจายโตะแตละชุด เพราะถา นศ. นั่งรวมกลุมกันเยอะเกินไป เสียงจะดังมาก (181/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางครั้งหองสมุดไมคอยเงียบเลยคะ (184/นักศึกษา ป.ตรี) 
 แอรหนาวเกินไป+อยากใหจัดใหมีหองติวเปนกลุม (ชั้น 1 ตึก P สามารถปรับไดไหมครับ) (202/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 ยังไมคอยมีที่รองรับสําหรับการศึกษาคนควาเปนกลุม (218/นักศึกษา ป.ตรี) 
 จัดงานหนังสือบอยไดไหม สักปละ 2-3 ครั้ง (223/นักศึกษา ป.ตร)ี 
 โตะอานหนังสือคนเดียวมีจํานวนจํานวนไมเพียงพอและอยากใหมีหอง Tutor Discussion (แบบศาลายา) 

(227/นักศึกษา ป.ตรี) 
 แอรหนาวมาก ช้ัน 1,2 และชั้น 2 นาจะสามารถเดินเชื่อมกันได (228/นักศึกษา ป.ตรี) 
 พื้นที่ของหองสมุด บางครั้งดูคับแคบไปเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ใชบริการ (266/นักศึกษา ป.ตรี) 



 สถานที่เล็กเกินไป, หนังสือก็นอยไปหนอย, คนควาเปนกลุมไมคอยได เพราะการที่เราจะทํางานเปนกลุมตองมีการ
ถกเถียงกัน แตเราไมสามารถใชเสียงได เพราะวาจะเปนการรบกวนผูอื่นและเดี๋ยวจะมีเจาหนาที่เดินมาดา จึงไมคอย
สะดวกเลย (268/นักศึกษา ป.ตร)ี 

 ขอเสนอแนะนํามุมกาแฟคะ เช่ือวาไมรบกวนหรือเลอะเทอะนะคะ มีตนแบบที่หองสมุดมารวย(ตลาดหลักทรัพย และ
ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยเขาก็เอาไปปรับใชกันนะคะ มันอบอุนและครีเอทีปคะและเปนประโยชนนะคะ (โตะกาแฟ 
มุมกาแฟ (10บาท/แกว)ชงเอาเองดวยกาแฟสําเร็จรูป) จะเปนบรรยากาศหองสมุดที่ทันสมัย ปรับตามความ
ตองการของผูใชอยางที่หองสมุดมารวยหรือที่มหาวิทยาลัยเซนตจอหนก็นํามาทํานะคะ ดูดีมากเลยคะ ถามหิดล
(คณะวิทยมี) จะดูดีมีประโยชนแหวกแนวความเปน SCI ที่ติดรูปแบบเดิม ๆ ไดดีทีเดียวคะ (274/นักศึกษา ป.โท) 

 ขอที่นั่งเกาอี้สูงเปน Stool นั่งหอยเทา หันหนาออกนอกระเบียง(มองดูสนามบาส) เผ่ือไวเวลาตองกินไปอานไป หรือ
มีเครื่องด่ืม/มีอาหารที่กินคางอยูและอยากจัดการใหเสร็จ  หรือกรณีหิว ๆ  กรณีตองคุยธุระ(รุมรามหนอย) กับเพื่อน
จะไดนั่งอยู Zone นั้นนะคะ  7 seats ก็กําลังดี ก็เปนพื้นที่บริหารจัดการของหองสมุดไป นาจัดใหนักศึกษานะคะ
(274/นักศึกษา ป.โท) 

 แอรเย็นเกินไป ถาเย็นแลวอยากใหลดอุณหภูมิลงคะ (288/ นักศึกษา ป.โท) 
 บางครั้งเมื่อนักศึกษาเขามาเปนกลุม เสียงดังมากบางคนคุยมือถือไมเกรงใจ ควรมีการตักเตือนหรือเชิญออกไปนอก

หองสมุด นาจะมีหอง Study room ที่เงียบจัดไวมุมหนึ่งสําหรับอานหนังสือเงียบ ๆ (289/ นักศึกษา ป.เอก) 
 ยังมีเด็กบางกลุมคุยถกเรื่องเรียนเสียงดัง เจอกับตนเอง 3-4 ครั้ง จนตองยายที่นั่งอยากใหเขมงวดกวานี้ (291/ 

นักศึกษา ป.โท) 
 หองสมุดยังขาดหองแยกเดี่ยว ๆ สําหรับการคนควาเปนกลุม (293/ นักศึกษา ป.โท) 
 ควรมีบริการสําหรับคนควาเฉพาะบุคคลเพิ่มขึ้น (295/ นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหมีโตะอานหนังสือแบบเด่ียวมากขึ้น อีกทั้งภายในหองสมุดโดยเฉพาะชั้นวางหนังสือที่ชองทางเดินแคบ 

ถึงแมวาจะมีที่หมุนขยับชั้นวาง เพื่อใหสามารถเขาไปไดก็ตาม ซ่ึงจุดนี้คิดวามีหลายคนที่เขาถึงการเลือกหนังสือยาก 
(298/ นักศึกษา ป.โท) 

 อยากใหนักศึกษาแพทยเสียงดังนอยกวานี้ตอนที่เขามาใชบริการเปนกลุม (304/นักศึกษา ป.โท) 
 คอนขางเงียบดีครับ ทํางานที่นี่คอนขางมีสมาธิดีครับ ที่ Lab มักจะเสียงดัง ผมเลยตองหนีมาทํางานที่นี้บางครับยิ่ง

ชวงนี้ทํา Thesis ตองใชสมาธิสูง (313/นักศึกษา ป.โท) 
 แอรเย็นมากเกินไป 
 ในชวงเวลาใกลสอบจะมีกลุมนักศึกษาไมวาจะเปนคณะวิทยาศาสตรหรือแพทยศาสตรเขามาอานหนังสือหรือคนควา 

แตจะชอบใชเสียงหรือพูดคุยกันดังมาก ดังแบบไมเกรงใจใครเลย (328/นักศึกษา ป.โท) 
 ดี(340/นักศึกษา ป.โท) 
 ผมมองวาการทํางานเปนกลุม มักจะสงเสียงดัง ผมจึงไมตองการสถานที่ทํางานกลุมในหองสมุด (348/นักศึกษา ป.

โท) 
 มาครั้งแรกไมรูจะเขาทางไหน (361/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหเจาหนาที่หองสมุดเขมงวดกับผูใชบริการที่สงเสียงดังรบกวนผูอื่น เพราะหลายครั้งที่หองสมุดเสียงดังมาก 

แตก็ไมคอยมีเจาหนาที่ดูแลเรื่องเสียงดังคะ (367/นักศึกษา ป.โท) 



 เขาใจวาสถานที่มีจํากัด แตตองยอมรับวาบางครั้งหองสมุดเสียงดังกวาตึกกลมเสียอีก นักศึกษาคุยเสียงดังมาก 
(369/นักศึกษา ป.โท) 

 ควรขยายหองสมุดเปน 3 ชั้น ติดกันเลยครับ ผมขอแนะนําช้ันลางสุดของตึกฟสิกสควรจะเปนสวนหนาของหองสมุด
สตางคโดยหากทุกเปนหองเดียวโลง ๆ ไวอานหนังสือ ดูหนัง ฟงเพลงและจัดกิจกรรมตาง ๆ มีวาดแผนผังดวย 
(371/นักศึกษา ป.เอก) 

 เสียงดังเกินไป (378/นักศึกษา ป.โท) 
 อยากใหขยาย พ.ท. หองสมุดใหกวางมากขึ้น (381/นักศึกษา ป.เอก) 
 หองสมุดบางที่จะมีหองขนาดเล็กสําหรับนักศึกษาที่ทํางานเปนกลุม เนื่องจากการทํางานเปนกลุมอาจมีการปรึกษากัน

เสียงดัง ซ่ึงอาจจะรบกวนคนอื่น ๆ และการมีหองขนาดเล็กในหองสมุดทําใหนักศึกษาไมตองยืมหนังสือออกไปและ
สามารถหยิบใชไดสะดวก(387/นักศึกษา ป.โท) 

 อยากใหมารเพิ่มโตะอานหนังสือคะ เพราะบางครั้งมันก็ไมเพียงพอสําหรับผูเขามาใชบริการ(โดยเฉพาะชวงสอบ) 
(390/นักศึกษา ป.โท) 

 ขาดหองสําหรับคนควาเปนกลุม จึงอาจมีเสียงรบกวนผูอื่นพอสมควร (391/นักศึกษา ป.เอก) 
 นักศึกษาหรือผูใชหองสมุดคุยกันเสียงดังหรือโทรศัพทเสียงดัง (397/อาจารย) 


