
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของหองสมุด 

 อยากใหมีพวก textbook ทางการแพทยที่อาจารยทาน recommend มาเยอะๆเพราะวาความตองการใชงานในชวงที่มี

การเรียนการสอนจะสูงมาก ปจจุบัน Text ที่มีเปน Text ที่อาจารยทานไมไดแนะนําจึงไมมีใครยืม (9/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ไมอยากใหมี Reserved book เพราะยืมไดแค 3 วัน  แตทําไมหองสมุดราชวิถีหนังสือเลมเดียวกัน ยังยืมไดตั้ง 10 วัน

โดยที่น่ันไมเห็นมี reserved book เลย  (9/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรเปดวันอาทิตย  และวันเสารควรเปดถึง 20.00 น. (20/นักศึกษา ป.ตรี) 

 เลื่อนเวลาปดหองสมุด(23/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหมีหองดูหนังฟงเพลงเหมือนที่ศาลายา (35/ นักศึกษา ป. ตรี) 

 โปรดดูจาก Comment เรื่องสภาพแวดลอม  เพราะเรื่องการบริการดีอยูแลวถาผูใชบริการสามารถบริการตัวเองได  ก็จะ

ลดปญหาเรื่องการบริการของพนักงานลงไปมาก  เพราะฉะน้ันอยากใหปรับปรุง  การจัดพื้นที่อาน  การบอกหมวดหมูให

ชัดเจนของชั้นหนังสือ ฯลฯ จะทําใหปญหาคอยๆแกไปทีละขั้นตอน (36/นักศึกษา ป.ตรี) 

 มีหองติว (43/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ผมไมคอยไดเขาเลยไมสามารถบอกคุณภาพไดขอมูลที่ใหอาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงมาก (44/นักศึกษา ป.ตรี) 

 วัวหายลอมคอก  ของหายยังไงก็ไมไดคืนทําไมตองรอใหเกิดเรื่องกอนแลวจึงคอยปองกัน   ทําไมไมปองกันตั้งแตแรก  

การตรวจสอบบุคคลภายนอกก็ควรตรวจสอบตั้งแตแรกแลว  แตทําไมเพิ่งมาทํา ??? แลวคนในก็อาจเปนขโมยก็ได  ก็

ตองปองกันดวย (46/นักศึกษา ป.ตร)ี 

 คนที่สงเสียงดัง  หรือพูดคุยในบริเวณที่ควรเงียบ  ควรมีเจาหนาที่มาตักเตือน (47/นักศึกษา ป. ตรี) 

 ควรเพิ่มหนังสือเก่ียวกับพฤกษศาสตรใหมากกวาน้ี(53 /นักศึกษา ป.ตรี ) 

 อาจเพิ่มหนังสืออานนอกเวลาใหหลายหลายและจํานวนเยอะกวาน้ี (53 /นักศึกษา ป.ตรี) 

 คงรขยายเวลาการใหบริการของหองสมุดทุกวันไมเพียงแคชวงสอบ  เพราะหองสมุดเปนสถานที่เดียวที่สงบที่สดุในการ

อานหนังสือ (59/ นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหมีหองสวนตัว สําหรับใชในการติวหนังสือเปนกลุมๆ (66/ นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหทางหองสมุด  ใหนํ้าหนักในการพัฒนา  คุณภาพของสื่อสิ่งพิมพใหมากๆ  บรรยากาศ  บุคลากรดีแลวแตอยากให

ทุมเทดานหนังสือดีๆใหมๆ(บางทีแพง) แตอยาลืมวาหองสมุดก็คือหองสมุดครับ  ผมอยากใหคําพูดคลาสสิกที่วา “อยากรู

อะไร ก็ไปหาที่หองสมุดสิครับ”  ควรอยูตอไปนานๆ (แทน google) ขอบคุณที่มีหองสมุดดีๆใหใชครับ (67/นักศึกษา ป.

ตรี) 

  นาจะมีบริเวณใหน่ังติวหนังสือไดเปนกลุม  โดยสามารถสงเสียงได  (68/ นักศึกษา ป.ตรี) 

 ที่หองนํ้าหญิงอยากใหมีการเปลี่ยนผาเช็ดมือทุกวัน (68/ นักศึกษา ป.ตรี) 

 เครื่องถายเอกสารนาจะใช  Xerox สิ่งพิมพ/เอกสารตางๆไดดวย (68/ นักศึกษา ป.ตรี) 

 ขยายเวลาเปดทําการใหมากขึ้น (69/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรใหนํานํ้าดื่มเขามาในหองสมุดได (74/นักศึกษา ป.ตรี) 

 จํานวนปลั๊กไฟ/รานถายเอกสาร/หองนํ้า (75/ นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรมีหองใหจัดอบรม  พูดคุยกันได <ติว> หลายๆหอง (82/นักศึกษา ป.ตรี) 



 อยากใหมีจํานวนที่น่ังอานมากขึ้น กวาน้ี (87/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหขยายเวฃาเปดบริการจริงๆนะคะ  แลวก็หองสมุดเย็นมาก  ถาน่ังตรงที่แอรตกจะหนาวมากๆคะ (92/นักศึกษา 

ป.ตรี) 

 เวลาในการเปด-ปดหองสมุดนอยเกินไป  โดยเฑาะชวงใกลสอบ (97/นักศึกษา ป.ตรี) 

 แบบสอบถามงงจัง (98 / นักศึกษา ป. ตรี) 

 รูสึกวาการฝากขวดนํ้าเปนเรื่องวุนวาย  ทางหองสมุดตองใชเทปใส  กระดาษมาใหเขียนชื่อคอนขางสิ้นเปลือง  และหลาย

คนก็ลืมขวดนํ้าไว (99/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ชอบบรรยากาศและบริการหองสมุด  เพราะเงียบสงบเหมาะแกการอานหนังสือดี  (99/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหเพิ่มสิ่งพิมพดานวิชาการมากขึ้น  หลากหลายขึ้น (109/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ขยายเวลาเปดใหบริการ(109/นักศึกษา ป.ตรี) 

 เพิ่มพื้นที่หองสมุด (109/นักศึกษา ป.ตรี) 

 จัดโซนรานถายเอกสารใหเปนที่เปนทางกวาน้ีอาจเปนหองเลยก็ไดเพื่อความสะดวก (109/นักศึกษา ป.ตรี) 

 มีหองติวเปนกลุม มีกระดาน มี โปรเจคเตอร (110/นักศึกษา ป.ตรี) 

 เปดชากวาเดิมและปดต่ํากวาน้ี (112/นักศึกษา ป. ตรี) 

 เปด 24 ช.ม. (114/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหมี Text book เลมที่เปนที่ตองการหลายๆเลม  เชน Calculus ของ Anton เพราะในหองสมุดมีเพียง 2 เลม (ไม

เกิน) เปน edition ใหมลาสุดซ่ึงถือวาคลาดแคลน (119/นักศึกษา ป.ตรี ) 

 อยากใหขยายเวลาการบริการมากกวาน้ี  รูสึกวาที่น่ีปดเร็วไปคะ  โดยเฉพาะชวงใกลสอบ (119/นักศึกษา ป.ตรี ) 

 อยากใหมีที่น่ังมากกวาน้ี  และอาณาบริเวณกวางมากกวาน้ี (119/นักศึกษา ป.ตรี ) 

 อยากใหมีหองติวหนังสือ (119/นักศึกษา ป.ตรี ) 

 อยากใหมีการสอบถามนักศึกษา ถึงหนังสือ้ัอยากใหมีในหองสมุด (119/นักศึกษา ป.ตรี ). 

 ระยะเวลาหลังมาน้ี (หลังจากมีการขโมย Notebook) หองสมุดมีการเขมงวดความปลอดภัยมากขึ้นถือวาเปนอะไรที่ดี

มากๆเลย (120/นักศึกษา ป.ตรี) 

 บรรยากาศภายในหองสมุดถือวาคอนขางสงบและเรียบรอย (120/นักศึกษา ป.ตรี) 

 จํานวนหนังสืออานนอกเวลาที่มีคุณคา  มีความเหมาะสมทั้งประเภทหนังสือและตําแหนงที่วาง  แตวามีสวนที่ตอง

เพิ่มเติมคือ  จํานวนหนังสืออานนอกเวลา (120/นักศึกษา ป.ตรี) 

 หนังสือในหองสมุดควรเพิ่มประเภทที่เปนหนังสือภาษาไทยมากกวาน้ี  เพราะ นักศึกษาที่มาใชบริการไมคอยยืม 

reference เทาไหร  ที่เขาไปใชบริการสวนมากเปนการอานหนังสือเรียนและทําการบาน  (120/นักศึกษา ป.ตรี) 

 กรณีถาเปนไปไดใหสามารถนําขวดนํ้าเขาหองสมุดได (123 / นักศึกษา ป.ตรี) 

 ตูกดนํ้ายายลงมาอยูหนาเคาเตอรชั้นลาง (123 / นักศึกษา ป.ตรี) 

 หองสมุดที่เปนอยูเดิมก็ดีอยูแลว  แตเห็นควรพัฒนาตอไป  และนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป  

ขอเสนอแนะคือควรมีหนังสือที่ใชพัฒนาทักษธทางภาษาตางประเทศ 1 ชั้น อังกฤษ จีน ญี่ปุน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น 

(125/นักศึกษา ป.ตรี) 



 หนังสือบางเลมถึงจะเปนหนังสือใหม (มีหลายเลม)ควรกําหนดระยะเวลายืมตามปริมาณคนที่ยืมหนังสือเลมน้ันๆ เชน มี 

10 เลม โดนยืมไป 5 เลม เหลืออีก 5 เลม (ซ่ึงจะไมคอยมีคนมายืมจนหมด) นาจะยืดเวลาการยืมใหมากวา 3 วัน 

(129/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากเสริมวา อยากใหขยายเวลาใหบริการหองสมุดในชวงสอบของนักศึกษาครับ เพราะกอนสอบหลักประมาณหน่ึงถึง

สองอาทิตย เปนชวงเวลาที่นักศึกษามักจะมาคนควาหาขอมูลมากแลพในหองสมุดก็เงียบ เย็น และสะดวกสบายมากๆ จึง

อยากน่ังอานหนังสือในน้ีนานๆ (130/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหมีหองสัมมนากลุม เหมือนที่ LICL บางคะ สัก 7-8 หอง จะดีมากๆ คะ (136/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ประทับใจที่สามารถ download บทความวิจัยจากหองสมุดไดในปริมาณมากและหลากหลาย (139/นักศึกษา ป.ตรี) 

 เพิ่มหองศึกษาคนควาเปนกลุม * ควรจะมีอยางยิ่ง , โตะอานหนังสือชั้นลางนอยเกินไป , ควรเปดเร็วขึ้นประมาณ 10 – 

15 นาที และปดชาลงในชวงกอนสอบ 1 เดือน , บางคนไมมีมารยาทเลย(พนักงาน)คุมการใชเน็ต+แมบาน 

(140/นักศึกษา ป.ตรี) 

 1.บางครั้งแอรเย็นเกินไป ทําใหประสิทธิภาพการอานหนังสือลดลง 

2.บันไดขึ้นชั้น 3 ในหองสมุด บันไดชั้น 4 จากชั้น 2 เหยียบแลวมีเสียงดัง  

3.อยากใหเพิ่มหนังสืออานนอกเวลา + โซฟา +หมอน เพื่อทําใหรูสึกผอนคลาย (141/นักศึกษา ป.ตรี) 

 สถานที่อานหนังสือยังมีนอยเกินไป (โตะเดียว) ไมเพียงพอในชวงใกลสอบ (145/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรเพิ่มหองติว , หองหาขอมูลเปนกลุม , ควรเปดเย็นขึ้น เม่ือใกลสอบกอนประมาณ 1 เดือน  (147/นักศึกษา ป.ตรี) 

 คุณภาพการบริการของหองสมุดอยูในเกณฑที่ดี แตแบบประเมินมีปริมาณเยอะเกินไป อีกทั้งยังแยกเปนหลายระดับ ทํา

ใหผูประเมินบางทานเหน่ือยที่จะประเมิน ทําใหทางหองสมุดอาจไมไดรับขอมูลที่เปนความจริงมากนัก (151/นักศึกษา ป.

ตรี) 

 ปรับปรุงความเร็วของ internet และ wifi (152/นักศึกษา ป.ตรี) 

 โตะที่วางนํ้ากอนเขาหองสมุด วางม่ัว ของใครม้ังก็ไมรู/วางแลวไมกลาเอามากินอีกนาจะอนุโลมเรื่องขวดนํ้าเปลา คนเรา

มันก็ตองมีติดตัวไว เขียนปายวาหามดื่มในหองสมุด ก็จะทําตามคะ ไมดื่มหรอกแตไมอยากวางไวขางนอกคะ 

(154/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหเพิ่มหนังสือแนวสอบสวนสืบสวน , นิยายเรื่องสั้น เพื่อผอนคลายใหนักศึกษา  

(155/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหเจาหนาที่ยิ้มแยมมากกวาน้ี คอยตอนรับนักศึกษาหนอย (156/นักศึกษา ป.ตรี) 

 บางชวงมีผูใชบริการจํานวนมากทําใหพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ และขาดความเงียบสงบเทาที่ควร (178/นักศึกษา ป.ตรี) 

 เพิ่มมุมอานที่เปนสวนตัว , เพิ่ม Text Book ใหเพียงพอตอนักศึกษา (195/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหเปดใชบริการในชวงสอบใหนานกวาน้ี  24 ชั่วโมงเลยก็ดีนะคะ (196/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหเพิ่มหนังสือภายในหองสมุดใหมากกวาน้ี เพราะหนังสือบางเลม ที่นักศึกษาบางกลุมกําลังเรียนอยู มีจํานวนไมพอ

เทาที่นักศึกษาตองการ หรือ บางเลมที่จําเปนตองอางอิง แตไมสามารถหาไดในหองสมุด (208/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหหองสมุดกวางกวาน้ี เพราะจํานวน นศ. และบุคลากรที่มาใชมีจํานวนมาก  

(214/นักศึกษา ป.ตรี) 

 



 นาจะมีโซนที่ใหคุยปรึกษาเปนกลุมได (228/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหจัดซ้ือหนังสือใหมๆ(ในบางเรื่องหนังสือที่มีเกามาก ไมมีใหมๆ เลย) , เพิ่มปริมาณหนังสือ , ขยายเวลาเปดปด 

และจํานวนวันเปนทุกวัน (233/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรมีหองหาความรูดวยเปนกลุม (237/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรมีหองติวสวนตัวเปนกลุม (240/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ควรมีหนังสือวิชาอ่ืนที่นอกเหนือวิทยและคณิต เพราะบางครั้งมีเรียน เชน เศรษฐศาสตร แตไมสามารถหาอานได 

(242/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ขอบคุณคะ สําหรับคลังความรูขนาดใหญของหนู (247/นักศึกษา ป.ตรี) 

 นาจะมีขนมของวางบริการ (248/นักศึกษา ป.ตรี) 

 มีการตรวจสอบบุคคลที่เขามาใชบริการหองสมุด เพื่อปองกันสิ่งของสูญหายอีก โดยอาจใชระบบสแกนบารโคดกอนเขา

หองสมุด(เหมือนที่ศาลายา) เน่ืองจากแคแขวนบัตร แลวมองผานๆ ก็อาจมีการปลอมแปลงบัตรไดอีก (251/นักศึกษา ป.

ตรี) 

 ดีมากคะ แตหนังสือบางอยางนอยไปตามที่เขียนไวคะ เพราะหนังสือดีงกลาวอาจารยแนพนํามา แตพอจะมาอานก็ไม

เหลือใหอานแลว ก็นาเสียดายคะ , วารสาร Text Book Online ที่เปน E-book ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสวนใหญไม

ทราบวิธีการเขาถึงทางอินเทอรเน็ต จึงไมสามารถเขาไปคนควาขอมูลไดคะ (254   /นักศึกษา ป.ตรี) 

 โดยรวมดีมากแลวคะ แตอยากใหเพิ่ม Journal ดาน Biochemistry และ Cancer บางเพราะบาง Journal 

มหาวิทยาลัยไมไดเปนสมาชิกจะโหลดทาง Internet ก็ทําไมได ขอบคุณคะ (258/ นักศึกษา ป.โท) 

 ควรแยกสถานที่สําหรับการศึกษาหาความรูแบบกลุมและแบบบุคคลออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อไมใหเปนการรบกวน

ของอีกฝาย (273/ นักศึกษา ป.โท) 

 ถาเปนไปไดอยากใหเพิ่ม จํานวนโตะ เกาอ้ี ใหมากขึ้นนะคะ  และมีที่น่ังสําหรับน่ังอานหนังสือคนเดียวใหมากขึ้นจะดีมาก

คะ ขอบคุณคะ (284 / นักศึกษา ป.โท) 

 อยากใหมีหนังสือใหมๆ  และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา (287/นักศึกษา ป.โท) 

 อยากใหมีการปรับขยายหองสมุดเน่ืองจากเพื่อรองรับผูใชบริการ  ปริมาณหนังสือที่เพิ่มขึ้นและลดความแออัดลงไป  และ

อยากใหมีหองสําหรับศึกษาเปนกลุมมากกวาน้ี  และมีการเขาถึงสําหรับการใชบริการไดงายขึ้น  เน่ืองจากในชวงฤดูฝนจะ

เปนปญหาในการอานหนังสือเปนอยางมาก  เน่ืองจากที่ภายนอกหองสมุดจะเปยก  แลวเม่ือเขามาคนจะแออัดมาก  

พื้นที่สําหรับการ discuss ก็ไมมี (290/ นักศึกษา ป.โท) 

 พึงพอใจตอการบริการของหองสมุด  ตลอดจนบุคคลากรทุกทาน  มีหัวใจบริการและมีศักยถาพในการเปนผูใหคําปรึกษา  

ชวยเหลือในการคนควา  หาตํารา ตางๆ ไดตองมีประสิทธิภาพ  (พี่ปอมนารักที่สุด เปนเจาหนาที่ที่มีหัวใจบริการ  และมี

ความสามารถในการเปนผูชวยเหลือคนควาเปนอยางดี)  (298/นักศึกษา ป.โท) 

 การตออายุสมาชิก ถา link ทั่วถึงกันไดหมดนาจะดี  เพราะบางทีตองเขามาคณะสังกัดเพื่อตออายุ (303/นักศึกษา ป.โท) 

  หองสมุดคณะวิทยดีที่สุด (303/นักศึกษา ป.โท) 

 ชอบตรงที่มีบริการโทรศัพทใหยืมหนังสือตอไดคะ (307/นักศึกษา ป.โท) 

  นาจะหองสําหรับคนควาศึกษาเปนกลุม จะไดติวหนังสือเวลาใกลสอบ (311/นักศึกษา ป.โท) 



 จากเหตุการณคนเขามาขโมยสิ่งของ นศ. ในหองสมุด อยากใหมีความเขมงวดในการดูแล และตรวจสอบบุคคลเขาออก

หองสมุด (312/นักศึกษา ป.โท) 

 หนังสือดานภาษาควรเพิ่ม ถึงแมเราเปนคณะวิทยาศาสตรแตภาษาอังกฤษแทบจะเปนภาษาของวิทยาศาสตร ใน

การศึกษาหรือคนควา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหรือบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรดานภาษา อาจจะจัด Zone / 

มุมหนังสือภาษาพรอม media ชวยพัฒนาทักษะภาษาได (314/นักศึกษา ป.เอก) 

 ขอบคุณเจาหนาที่หองสมุดสตางค มงคลสุข ทุกทานที่พยายามพัฒนาคุณภาพหองสมุดและแกไขขอบกพรอง ขอดอยใน

ทุกดาน ทําใหหองสมุดมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม และมีขอเสนอแนะในเรื่องการใชอุปกรณคอมพิวเตอรของ นศ. หรือ 

นศพ.บางกลุมที่ชอบไปคุย น่ังมากกวา 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ทําใหสงเสียงรบกวน ผูน่ังอานหนังสือคะ ขอบคุณ

คะ (324/นักศึกษา ป.เอก) 

 หองสมุดสตางคเปนหองสมุดที่ดีที่สุดแหงหน่ึงในประเทศไทยเลยครับ ถาจะใหดีกวาน้ี ในอนาคตถามีบริการใหกับ

นักศึกษาที่เปนศิษยเกาไดใชทรัพยากรสําหรับคนควา งานวิจัยรวมดวยก็จะดีมากครับ (330/นักศึกษา ป.เอก) 

 อยากใหทําเอกสารเผยแพร เก่ียวกับนักวิทยาศาสตรดีเดนทั้ง 11 ทาน เพราะเน้ือความที่ติดอยูอานแลวไดแรงบันดาลใจ

มาก (333/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร หรือบุคลากรสายสนับสนุน) 

 อยากใหมีการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรที่หลากหลายขึ้น e.s. Flash , Indesign  , Access , Excel (Advenced ) , 

โดยรวมแลวประทับใจในบริการของหองสมุดครับ , อยากใหมี pdf. File ของ Text Book ที่ใชบอยสําหรับนักศึกษาเพื่อ

นําไปศึกษาตอที่บาน (337/อาจารย) 

 มีฝุนเยอะคะ เจาหนาที่สุภาพ นารักคะ แอรเย็นสบายดี แตนาจะมีรานถายเอกสารภายในหองสมุด เหมือนที่อ่ืน ๆ จะ

สะดวกกวาน้ีคะ (339/นักศึกษา ป.โท) 

 จากที่เคยใชบริการหองสมุดมาหลายแหง คอนขางประทับใจคุณภาพบริการของหองสมุดสตางคมากคะ ขอเปนกําลังใจ

ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกนะคะ การบริการดวยรอยยิ้มยิ่งเพิ่มความประทับใจมากขึ้นอีกคะ 

(350/บุคลากรภายนอก) 

 อยากใหมีหนังสือมากขึ้น (363/บุคลากรภายนอก) 

 

 


