
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร  
1 เมษำยน 2562 ถึง 30 กันยำยน 2562 

 

ล ำดับที ่ วนัที่ เร่ือง ควำมถี่ ช่องทำงรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

วนัทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

แนวทำงป้องกนัเพ่ือไม่ให้
เกดิเร่ืองร้องเรียน 

1 1 เม.ย. 62 

อยากใหเ้พิม่ปลัก๊ไฟ เน่ืองจากบาง
จุดไม่มี และนกัศึกษาบางท่านใช้
ปลัก๊ไฟในการชาร์จโทรศพัท ์โดย
ไม่เผือ่แผบุ่คคลอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ
ท างานจริง ๆ อยากให้ติดป้าย
ประกาศ พร้อมกบัแจง้นกัศึกษา
ดว้ย 

1 ตูรั้บความคิดเห็น น.ศ. ป.ตรี 

  หอ้งสมุดแกไ้ขปัญหา
เบ้ืองตน้โดยใหย้มืปลัก๊
พว่ง เพื่อใหส้ามารถชาร์จ
อุปกรณ์ไดพ้ร้อมกนัหลาย 
ๆ เคร่ือง หลงัจากน้ีจะให้
ช่างไฟฟ้า เพิ่มปลัก๊ไฟจุด
ต่าง ๆ  

2 23 เม.ย. 62 

อยากใหมี้ Wi-Fi ใหบ้ริการส าหรับ
บุคลภายนอกดว้ย เน่ืองจากสมยัน้ี
การเขา้ถึงสารสารเทศตอ้งใช้
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัทเ์พื่อ
การสืบคน้ 

1 ตูรั้บความคิดเห็น บุคคลภายนอก 

  ไม่สามารถใหบ้ริการได้
เน่ืองจากบริการ
อินเตอร์เน็ตไม่ไดเ้ป็น
บริการของหอ้งสมุดแต่
เป็นบริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ รวมถึงยงัมี
ขอ้จ ากดัตามพรบ.
คอมพิวเตอร์อีกดว้ย 

3 26 เม.ย. 62 
อยากใหช่้วยลดแอร์ในช่วงเวลา
ปกติซ่ึงไม่ใช่ช่วงใกลส้อบ 
เน่ืองจากคนนอ้ยท าใหแ้อร์เยน็เกิน 

1 ตูรั้บความคิดเห็น น.ศ. ป.ตรี 
  หอ้งสมุดมีแนวปฏิบติัคือ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
อุณหภูมิท่ีเทอร์โมมิเตอร์ 



ล ำดับที ่ วนัที่ เร่ือง ควำมถี่ ช่องทำงรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

วนัทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

แนวทำงป้องกนัเพ่ือไม่ให้
เกดิเร่ืองร้องเรียน 

หากช่วยลดแอร์จะประหยดัค่าไฟ
และช่วยลดโลกร้อนอีกดว้ย 

หากอุณหภูมิต ่ากวา่ 25 
องศา จะแจง้ช่างแอร์ปรับ
อุณหภูมิ 

4 26 เม.ย. 62 
อยากใหบ้ริการกระดาษช าระฟรี
ในหอ้งน ้า 

1 ตูรั้บความคิดเห็น น.ศ. ป.ตรี 
  หอ้งสมุดมีบริการกระดาษ

ช าระจ าหน่ายหนา้หอ้งน ้า  

5 1 พ.ค. 62 เพิ่มโตะ๊ ไม่มีโตะ๊อ่านหนงัสือ  ตูรั้บความคิดเห็น น.ศ. ป.ตรี 
  ช่วงสอบจะเพิ่มท่ีนัง่อ่าน

โดยเปิดหอ้งเพลินจิตซ่ึง
อยูด่า้นหนา้ของห้องสมุด  

6 7 พ.ค. 62 
ไม่สามารถจองหอ้ง study room 
ได ้

 ตูรั้บความคิดเห็น น.ศ. ป.ตรี 

  ใหน้กัศึกษาแจง้เจา้หนา้ท่ี
บริการชั้น 6 เพื่อแกไ้ข
ปัญหาการจองห้อง study 
room ให้ 

7 28 ส.ค. 62 อยากใหข้ยายเวลาเปิดหอสมุด 1 Google form น.ศ. ป.ตรี 

  ปัจจุบนัห้องสมุดมีก าลงัท่ี
จะขยายเวลาเปิดบริการได้
ถึง 23.30 น.เท่านั้นค่ะ 
นกัศึกษาสามารถอ่าน
หนงัสือ 24 ชัว่โมงไดท่ี้ท่ี
นัง่อ่านบริเวณดา้นหนา้
หอ้งสมุดค่ะ  
    



ล ำดับที ่ วนัที่ เร่ือง ควำมถี่ ช่องทำงรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

วนัทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

แนวทำงป้องกนัเพ่ือไม่ให้
เกดิเร่ืองร้องเรียน 

8 28 ส.ค. 62 
ตรงบริเวณร้านกาแฟเก่า อยากให้
เปิดบริการเป็น 24 ชม เห็น 
มหาวทิยาลยัอ่ืนท ากนั 

1 Google form 
บคลากรสาย
สนบัสนุน 

  พื้นท่ีดงักล่าว อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการปรับปรุง
บริเวณร้านกาแฟเก่า เป็น 
co-working space ตาม
แผนของมหาวทิยาลยั 
   

 

 

9 29 ส.ค. 62 
อยากใหเ้ปิด 24ชม. หรือมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากไดช่้วงก่อนสอบ 

1 Google form น.ศ. ป.ตรี 

  ปัจจุบนัห้องสมุดมีก าลงัท่ี
จะขยายเวลาเปิดบริการได้
ถึง 23.30 น.เท่านั้น 
นกัศึกษาสามารถอ่าน
หนงัสือ 24 ชัว่โมงไดท่ี้ท่ี
นัง่อ่านบริเวณดา้นหนา้
หอ้งสมุด  
    

10 29 ส.ค. 62 

นกัศึกษาท่ีเขา้มาถ่ายรูปสวมชุด
ครุยและมีช่างถ่ายรูปมาดว้ย ควรมี
การก าหนดบริเวณท่ีอนุญาต 
เพราะรบกวนผูใ้ชห้อ้งสมุด 

1 Google form 
น.ศ.บณัฑิต
วทิยาลยั 

  ทางหอ้งสมุดจะประกาศ
ใหบ้ณัฑิต และญาติ ๆ 
หา้มพูดเสียงดงั 



ระมดัระวงัการรบกวน
ผูอ่ื้นในช่วงรับปริญญา 

11 29 ส.ค. 62 
อยากใหมี้การแนะน าการยมื
หนงัสืออีกเพราะบางคร้ังนกัศึกษา
อาจจะยงัยมืไม่เป็น 

1 Google form น.ศ. ป.ตรี 

  นกัศึกษาสามารถขอ
ค าแนะน าไดจ้าก
บรรณารักษบ์ริการตอบ
ค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถิติการรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

1 ตุลำคม 2561- 31 มีนำคม 2562 
 

ล าดับ
ที ่

วันที่ เรื่อง ช่องทางรับเรื่อง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วันที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้
เกิดเรื่องร้องเรียน 

1 23 ตุลำคม 2561 ผู้ใช้บริกำรเปิดทีวีเสียงดัง รบกวน
ห้องข้ำง ๆ 

อีเมล์ นักศึกษำ  ตุลำคม 2561 -ผู้ปฏิบัติงำนแจ้งผู้ใช้บริกำร
ลดระดับควำมดังเสียงแล้ว 
-น ำเสนอผู้บริหำรปรับปรุง
ห้อง movie  

 
2 

2 กุมภำพันธ์ 2562 เจ้ำหน้ำที่คุยกันเสียงดัง กล่องรับควำมคิดเห็น นักศึกษำ  กุมภำพันธ์ 2562 แจ้งผู้ปฏิบัติงำนระมัดระวัง
กำรให้บริกำร และหัวหน้ำ
ฝ่ำยติดตำมผลกำรท ำงำน 

3 7 กมุภำพันธ์ 2562 สัญญำณ Wi fi ไม่ดี กล่องรับควำมคิดเห็น นักศึกษำ  กุมภำพันธ์ 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
ปรับปรุงระบบ Wi fi  ส ำนัก
ฯ ระหว่ำงวันที่ 11-23 
กุมภำพันธ์ 2562 

4 15 กมุภำพันธ์ 2562 กลอนประตูห้องน ้ำชำยชั้น 6 ห้อง
แรกริมสุดเสีย ไม่มีกลอนประตู 

กล่องรับควำมคิดเห็น นักศึกษำ  กุมภำพันธ์ 2562 ให้ช่ำงซ่อมแซมเรียบร้อย
แล้ว 

5 28 กมุภำพันธ์ 2562 แว่นตำที่ตัดท่ีร้ำนขำยแว่นหน้ำ
ห้องสมุด คุณภำพไม่ดี 

ไลน์ นักศึกษำ  กุมภำพันธ์ 2562 สอบถำมเจ้ำของร้ำนขำย
แว่นตำ และคืนเงินแก่



นักศึกษำท่ีไม่พอใจใน
คุณภำพของสินค้ำ 

6 8 มีนำคม 2562 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่   Internet 
Zone เสีย และบำงเครื่องช่อง
เสียบหูฟังช ำรุด 

กล่องรับควำมคิดเห็น นักศึกษำ พฤษภำคม 
2562 

 -แจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 
และซ่อมแซม 
-ส ำนักฯ ก ำหนดตรวจสอบ
และปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร   
Internet ทั้งหมดในวันที่ 
27-31 พฤษภำคม 2562 

7 15 มีนำคม 2562 แอร์เย็นมำก กล่องรับควำมคิดเห็น นักศึกษำ  มีนำคม 2562 -แจ้งช่ำงปรับอณุหภูมิ  
-ย ้ำเตือนแนวปฏิบัติให้
บุคลำกรส ำนักฯ ช่วยกัน
สังเกตอุณหภูมิภำยใน เพ่ือ
แจ้งให้ช่ำงปรับอุณหภูมิ 
-ศึกษำค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิ
ภำยในส ำนักฯ เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรมกำรปรับปรุง
อุณหภูมิภำยในส ำนักฯ ใน
อนำคต 

 

 

 



 

 

 

 

12 29 ส.ค. 62 อยากใชฐ้านขอ้มูล CNKI 1 Google form อาจารย ์

  อาจารยส์ามารถท า
หนงัสือขอเสนอซ้ือ
ฐานขอ้มูล ผา่นคณะมาได้
ค่ะ และจะมีการพิจารณา
ซ้ือในท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประจ าส านกัฯ ซ่ืง
ประกอบดว้ยคณบดีจาก
คณะต่าง ๆ  

13 4 ก.ย. 62 ควรมีตู ้ATM  Google form น.ศ. ป.ตรี 
  มีตู ้ATM ใหบ้ริการท่ีชั้น 

1 อาคาร LRC ค่ะ 

14 4 ก.ย. 62 ควรลดแอร์เวลาฝนตก  ตูรั้บความคิดเห็น  

  หอ้งสมุดมีแนวปฏิบติัคือ 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
อุณหภูมิท่ีเทอร์โมมิเตอร์ 
หากอุณหภูมิต ่ากวา่ 25 
องศา จะแจง้ช่างแอร์ปรับ
อุณหภูมิ 



15 5 ก.ย. 62 

อยากใหป้รับปรุง Computer Zone 
ชั้น 3 ใหดี้กวา่น้ี และ Software ท่ี
ติดตั้งในส่วนของ Antivirus แจง้
หมดอาย ุสร้างความร าคาญทุก ๆ 
 5 นาที 

1 Google form น.ศ. ป.ตรี 

  รับทราบ และแจง้
โปรแกรมเมอร์ปรับปรุง
แลว้ 

 

 

16 10 ก.ย. 62 

ชั้น 5 มีคนคุยกนัเสียงดงัมาก 
รบกวนสมาธิของคนอ่ืน อยากให้
เจา้หนา้ท่ีมาเดินตรวจสอบและ
ตกัเตือน 

1 Google form น.ศ. ป.ตรี 

  ในช่วงสอบจะมีเจา้หนา้ท่ี
เดินตรวจความเรียบร้อย 
ขออภยัท่ียงัมีการคุยกนั
เสียงดงัอีกค่ะ 

17 16 ก.ย. 62 

ไม่พอใจวธีิการทวงหน้ีสินของ
หอ้งสมุดท่ีโทรศพัทไ์ปทวงเม่ือไม่
เจอเจา้ตวัแลว้ฝากขอ้ความไวก้บั
ผูอ่ื้น 

 โทรศพัท ์
บุคลากรสาย
สนบัสนุน 

  ทางหอ้งสมุดรับทราบ 
และแจง้ผูป้ฏิบติังานให้
เปล่ียนแปลงวธีิการท างาน
แลว้   

18 16 ก.ย. 62 

หอ้งสมุดไดท้วงหน้ีสินโดย
ผูใ้ชบ้ริการแจง้วา่ไม่ไดค้า้ง อีกทั้ง
หอ้งสมุดไดป้ล่อยปละละเลยเป็น
เวลาถึง 10 ปี แลว้เพิ่งทวง 

 ร้องเรียนดว้ยตนเอง อาจารย ์

  ทางหอ้งสมุดปรับเปล่ียน
วธีิการทวงเป็นเชิงรุกมาก
ข้ึน ท าใหมี้การทวงหน้ีสิน
ท่ีคา้งไวน้านแลว้ดว้ย 
   



19 18 ก.ย. 62 แอร์เยน็เกินไป เปลืองไฟ 1 Google form น.ศ. ป.ตรี 
  ก าชบัผูป้ฏิบติังานใหแ้จง้

ช่างปรับอุณหภูมิเม่ือ
อากาศเยน็เกินไป 

20 20 ก.ย. 62 

ผูใ้ชง้านหอ้ง study room ส่งเสียง
ดงัค่อนขา้งบ่อย บางคร้ังเหมือน
เล่นอะไรกนัจนรบกวนสมาธิมาก 
อยากใหมี้วธีิการจดัการ เช่น มี
พนกังานคอยตกัเตือนถา้มีการส่ง
เสียงดงัอยา่งต่อเน่ืองจนเกินความ
เหมาะสม 

 E-mail นกัศึกษา 

  ก าชบัผูป้ฏิบติังานชั้น 6 
ใหดู้แลความเรียบร้อยของ
การใชห้อ้ง study room  
  

21 20 ก.ย. 62 บริเวณชั้น 5 ไม่มีถงัน ้าด่ืม   ร้องเรียนดว้นตนเอง นกัศึกษา 
  ถงัน ้าเดิมเสีย รอจดัหา

ใหม่ 

22 20 ก.ย. 62 หอ้ง study room แอร์ไม่ค่อยเยน็  ตูรั้บความคิดเห็น นกัศึกษา 
  แจง้ช่างตรวจสอบระบบ

ปรับอากาศบริเวณ study 
room แลว้   

23 25 ก.ย. 62 

ปลัก๊ไฟบางจุดใชไ้ม่ได ้บางโตะ๊
ไม่มีปลัก๊ไฟ เกา้อ้ีบางจุดไม่มีความ
แขง็แรง ในช่วงสอบพื้นท่ีอ่าน
หนงัสือไม่เพียงต่อจ านวน
นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการ 

1 Google form น.ศ. ป.ตรี 

  แจง้ผูรั้บผดิชอบ
ตรวจสอบ แกไ้ข และใหมี้
ระบบการตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ท่ี
ใหบ้ริการ 

24 25 ก.ย. 62 
ในช่วงเวลาการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค จ านวนโตะ๊เกา้อ้ีไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ เท่าท่ี

 Google form น.ศ. ป.ตรี 
  รับทราบ และทาง

หอ้งสมุดจะทบทวน



สังเกตพบวา่มีบุคคลภายนอก ไม่
วา่จะเป็นนกัเรียนชั้น ประถม  
ม.ตน้ และม.ปลาย เขา้มาใชบ้ริการ
เป็นจ านวนมาก ท าใหน้กัศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เอง 
ไม่มีท่ีนัง่เพียงพอ  อยากจะขอ
ความกรุณาใหท้างหอสมุด งดให้
บุคคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ
ในช่วงระยะเวลาสอบกลางภาค 
และปลายภาค  

นโยบายการเปิดบริการ
ส าหรับบุคคลภายนอก 

 

25 25 ก.ย. 62 
ท่ีอ่านหนงัสือไม่พอ   เสียงดงั     
หอ้งเฉพาะกลุ่มนอ้ยไป 

 Google form 25 ก.ย. 62 

  ขออภยั ทางห้องสมุดจะ
ปรับปรุงวธีิด าเนินการ 
เช่นตรวจตราความ
เรียบร้อย เพื่อไม่ใหส่้ง
เสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 

26 30 ก.ย. 62 
ควรปิดแอร์บางส่วน เน่ืองจาก
อากาศหนาวมาก 

 ตูรั้บความคิดเห็น 25 ก.ย. 62 
   

 


