
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร  
1 เมษำยน 2563 – 30 กนัยำยน 2563 

 

ล ำดับที ่ วนัที่ เร่ือง ควำมถี่ ช่องทำงรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

วนัทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

แนวทำงป้องกนัเพ่ือไม่ให้
เกดิเร่ืองร้องเรียน 

1 17 เม.ย. 63 

หอสมุดควรปรับปรุงลิฟทด์ว้ย  
เพราะปิดเร็วมากและท าใหเ้กิด
อนัตรายกบันกัศึกษารวมถึง
ผูใ้ชบ้ริการดว้ย  

1 Line ส านกัฯ นกัศึกษา 

  ด าเนินการปรับการตั้งค่า
เวลาปิดลิฟตเ์รียบร้อยแลว้ 

2 17 เม.ย.  63 แอร์เยน็เกินไป กดัจนมือแดงเลย 1 Line ส านกัฯ นกัศึกษา 

  ก าชบัผูใ้หบ้ริการให้
ติดตามอุณหภูมิภายใน
ส านกัฯใหม้ากข้ึน เพื่อ
แจง้ช่างปรับปรุงอุณหภูมิ 
และทางผูใ้ชบ้ริการก็
สามารถแจง้บรรณารักษ์
บริการตอบค าถามเพื่อ
ประสานงานปรับอุณหภูมิ
ไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

 

 



3 17 เม.ย.  63 

อยากร้องเรียนใหท้่านอธิการบดี
ทราบวา่นกัศึกษาบณัฑิตหลายคน
ไดรั้บความเดือดร้อนในกรณีของ
การโหลด papers จากฐานขอ้มูล
ต่าง ๆ และโปรแกรมต่าง ๆ  
เพื่อใชใ้นการหาขอ้มูลส าหรับ 
การท าวจิยัส าหรับบาง papers ท่ี
ส่วนใหญ่แลว้ไม่สามารถโหลดได ้
ท าใหต้อ้งขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆ หรือรุ่นพี่มหาวทิยาลยัอ่ืน
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัวทิยา
สิริเมธี (VISTEC) เป็นตน้ 
อยากใหม้หาวทิยาลยัปรับปรุงให้
สามารถโหลด papersได้
หลากหลายเหมือนเม่ือก่อนหรือ
ดีกวา่ปัจจุบนัน้ี  
รวมไปถึงการสนบัสนุนในการ
โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ดว้ย 

 E-DOC นกัศึกษา 

  ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้น
งบประมาณ มหาวทิยาลยั
ไม่สามารถซ้ือทรัพยากร
จ านวนมากได ้แต่ส านกัฯ 
จะหาเอกสารท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ตอ้งการจากมหาวทิยาลยั
อ่ืนมาใหผ้า่นบริการยมื
ระหวา่งห้องสมุด 

 

 

 



4 28 เม.ย. 63 
อยากใหข้ยายวนัยมืเพิ่มเป็น 10 วนั
หรือนานกวา่น้ี  

 
ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ี
ส านกัฯ 

นกัศึกษา 

  ปัจจุบนันกัศึกษาปริญญา
ตรียมืไดค้ร้ังละ 7 วนั และ
สามารถยมืต่อไดอี้ก 4 
คร้ัง ทางออนไลน์ ทาง
โทรศพัท ์หรือดว้ยตวัเอง 
รวมเป็น 35 วนั 

5 28 เม.ย. 63 

อยากใหเ้พิ่มเวลาเปิดปิดห้องสมุด 
วนัเสาร์-อาทิตย ์ให้นานข้ึน ไม่ใช่
เพิ่มแค่ช่วงสอบ เพราะบางวิชา
ตอ้งใชค้วามฝึกฝน ท าบ่อย ๆ เร่ือง
การจองโตะ๊ท่ีชั้น 6 จะเจอบ่อย 
เห็นคนอ่ืนจองบ่อยก็จะจองบา้ง 
และอยากใหเ้พิ่มท่ีนัง่ 

 
ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ี
ส านกัฯ  

นกัศึกษา
ปริญญาตรี 
คณะวศิวฯ 

  ปัจจุบนัส านกัฯ ใหบ้ริการ
ในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 
8.30-22.30 น. วนัเสาร์-
อาทิตย ์เวลา 9.00-20.00 
น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสม
กบัทั้งจ  านวนผูเ้ขา้ใช้
บริการ และก าลงั
เจา้หนา้ท่ี หากผูใ้ชบ้ริการ
ตอ้งการพื้นท่ีส าหรับอ่าน
หนงัสือสามารถอ่านไดท่ี้
บริเวณดา้นหนา้ส านกัฯ 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 

 

 



ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญงิหลง อรรถกระวสุีนทร  
1 ตุลำคม 2562  ถึง 31 มีนำคม 2563 

 

ล ำดับที ่ วนัที่ เร่ือง ควำมถี่ ช่องทำงรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

วนัทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

แนวทำงป้องกนัเพ่ือไม่ให้
เกดิเร่ืองร้องเรียน 

1 10 ต.ค.62 

หอสมุดควรปรับปรุงลิฟทด์ว้ย 
เพราะปิดเร็วมากและท าใหเ้กิด
อนัตรายกบันกัศึกษารวมถึง
ผูใ้ชบ้ริการดว้ย  

1 Line ส านกัฯ นกัศึกษา 

  รับทราบ และจะแจง้
ผูดู้แลอาคาร LRC 
ปรับปรุงลิฟท ์

2 10 ต.ค. 62 
อยากใหเ้ปิดถึง 23.00 น. ในช่วง
สอบ 

1 ตูรั้บความคิดเห็น นกัศึกษา 
  ปัจจุบนัในช่วงสอบ

หอ้งสมุดขยายเวลาเปิด
บริการถึง 23.00 น. 

3 25 ต.ค. 62 
อาจารยค์ณะสัตวแ์พทยศาสตร์
อยากใหเ้พิ่มปริมาณการยมื
หนงัสือ จาก 15 เล่ม เป็น 20 เล่ม 

1 ร้องเรียนดว้ยตนเอง อาจารย ์

  ปรับปรุงระเบียบการใช้
หอ้งสมุดใหม่ โดยใน
ประกาศฉบบัปี 2562 ให้
อาจารยย์มืได ้คร้ังละ 30 
เล่ม 

4 20 พ.ย. 62 

ชั้น 4 โซนหนา้ศูนยข์อ้มูลภาคใตมี้
ผูใ้ชบ้ริการอ่านหนงัสือ, เขียน
รายงานค่อนขา้งมาก แต่ไม่มีการ
เปิดไฟ ขณะท่ีไฟบริเวณชั้น
หนงัสือเปิดสวา่งจา้ สวนทางกบั
การใหบ้ริการท่ีไม่มีคนคน้หา

1 ตูรั้บความคิดเห็น อาจารย ์

  แจง้ผูรั้บผดิชอบให้
ปรับปรุงการเปิด-ปิดไฟ 



ล ำดับที ่ วนัที่ เร่ือง ควำมถี่ ช่องทำงรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

วนัทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

แนวทำงป้องกนัเพ่ือไม่ให้
เกดิเร่ืองร้องเรียน 

หนงัสือ จึงควรปรับปรุง เพิ่มแสง
สวา่งโซนท่ีคนนัง่ใชบ้ริการ เพราะ
จะท าใหสุ้ขภาพสายตาแยล่ง 

5 20 พ.ย. 62 
ศ.สมปอง  เขา้ใช ้plant cell ใน
ฐานขอ้มูล Springer ไม่ได ้

1 Line ส านกัฯ อาจารย ์
  แจง้ส านกัพิมพเ์พื่อ

ปรับปรุงหมายเลข IP ของ
มหาวทิยาลยั 

6 20 พ.ย. 62 
อ. แสง  เขา้ใชง้านจากฐานขอ้มูล 
IEEE ไม่ได ้

1 Line ส านกัฯ อาจารย ์
  แจง้ส านกัพิมพเ์พื่อ

ปรับปรุงหมายเลข IP ของ
มหาวทิยาลยั 

7 13 ธ.ค. 62 

บตัรนกัศึกษาหาย กรอกรหสั
นกัศึกษาเพื่อขอบาร์โคด้แสกนเขา้
หอ้งสมุด เคร่ืองคอมฯไม่มีคุณภาพ 
เคร่ืองคา้ง กดรหสัเป็น 10 รอบ 
เคร่ืองชา้มาก กดคนแรกแลว้คา้ง
ทุกที รบกวนปรับปรุงดว้ย 

1 ตูรั้บความคิดเห็น นกัศึกษา 

  ปรับปรุงโปรแกรมพิมพ์
บาร์โคด้ผูใ้ชบ้ริการลืม
บตัรแลว้ 

8 3 ก.พ. 63 

อยากใหห้อสมุดใหบ้ริการยมื
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาคนอ่ืน
ท าหายเป็นเวลานานได ้เพื่อความ
สะดวกแก่ทุกคน และสามารถน า
ส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ชน้ ากลบัมาใชใ้หม่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1 ตูรั้บความคิดเห็น นกัศึกษา 

  คดัเลือกอุปกรณ์บาง
ประเภท เช่น เคร่ืองคิดเลข 
ส าหรับใหบ้ริการยมืคืนท่ี
เคาน์เตอร์ 



ล ำดับที ่ วนัที่ เร่ือง ควำมถี่ ช่องทำงรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

วนัทีด่ ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

แนวทำงป้องกนัเพ่ือไม่ให้
เกดิเร่ืองร้องเรียน 

 19 ก.พ. 63 

มีนกัศึกษาน ารหสัของเพื่อนไป
จองห้อง study room โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบ ท าให้เพื่อนไม่
สามารถจองห้องไดเ้น่ืองจากเกิน
สิทธิการจอง 

1 e-mail นกัศึกษา 

  ปรับปรุงโปรแกรมจอง
หอ้ง study room   ใหม่ 
เพิ่มการป้องกนัการใช้
รหสัผูอ่ื้นจองหอ้ง 

 19 ก.พ. 63 

แผงครอบหลอดไฟในหอ้งน ้ า
ผูห้ญิงชั้น 3 เม่ือเงยข้ึนไปดู 
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นผูท่ี้ใชง้าน
อีกหอ้งอยา่งชดัเจน ขอความกรุณา
ปรับปรุงด่วนดว้ย 

1 ร้องเรียนดว้ยตนเอง นกัศึกษา 

  ทางส านกัฯ ไดต้รวจสอบ
พื้นท่ีดงักล่าว พบวา่มีภาพ
เงาเพียงราง ๆ ไม่ชดัเจน 

 18 มี.ค. 63 

ควรซ่อมแซมปลัก๊ไฟ 3 อนัใช้
ไม่ไดท้ั้งหมด และควรปรับปรุง
ระบบการเขา้ห้องสมุดส าหรับคน
ไม่มีบตัร เพราะใชเ้วลานานเกินไป 

1 ตูรั้บความคิดเห็น นกัศึกษา 

  1. ใหช่้างตรวจสอบ
ปลัก๊ไฟฟ้าทุกจุด 

2. ปรับปรุง
โปรแกรมพิมพ์
บาร์โคด้
ผูใ้ชบ้ริการลืม
บตัรแลว้ 

 

 

 


