
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ประจ าปี 2559 
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร  

ล าดับที ่ วนัที่ เร่ือง ความถี่ ช่องทางรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วนัทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ 

แนวทางป้องกนัเพ่ือ
ไม่ให้เกดิเร่ือง
ร้องเรียน 

1 12 ม.ค. 59 อยากให้ซอ่มแซมอปุกรณ์ อาทิ หฟัูง CPU, 
หน้าจอ ให้ดีกวา่นี ้

1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  มี.ค. 59 ห้องสมดุได้ซือ้หฟัูง
ใหมใ่ห้บริการ
เรียบร้อยแล้ว กรณีหู
ฟังเสีย อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ ก็มี
กระดาษให้เขียนแจ้ง
ซอ่ม หรือแจ้ง
ผู้ปฏิบตังิานท่ี
เคาน์เตอร์บริการ
ตอบค าถาม 

2 24 ก.พ. 59 หอ้งน ้ากบัจ านวนผูใ้ชไ้ม่เหมาะสมกนั มีนอ้ย
มาก ท าใหส้กปรกมาก ควรเพิ่มจ านวนห้องน ้า
หรือท าความสะอาดใหบ้่อยกวา่น้ี 

1 กล่องรับความ
คิดเห็นชั้น 3 

นกัศกึษาปริญญาตรี  26 ก.พ.  59 เน่ืองจากหอ้งสมุดมี
พื้นจ ากดัไม่สามารถ
เพิ่มจ านวนหอ้งน ้า
ได ้แต่ไดเ้พิ่มรอบ
การท าความสะอาด
ในแต่ละวนัใหม้าก
ข้ึน 

3 3 มี.ค. 59 ห้องน า้มีน า้ขงัอยูบ่นพืน้ ไมรู้่วา่มาจากมสุลิม
ล้างเท้าหรือท่อร่ัว 

2 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  10 เม.ย .59 แจ้งผู้ดแูลอาคาร 
LRC ด าเนินปรับปรุง
ให้เรียบร้อยแล้ว 



ล าดับที ่ วนัที่ เร่ือง ความถี่ ช่องทางรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วนัทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ 

แนวทางป้องกนัเพ่ือ
ไม่ให้เกดิเร่ือง
ร้องเรียน 

4 21 มี.ค. 59 ผู้ใช้บริการเหยียบชกัโครก 1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  30 มี.ค. 59 ตดิปา้ยแจ้งเตือน 

5 22 เม.ย. 59 Wifi ชั้น 5 เช่ือมต่อไม่ค่อยได ้ 1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  25 เม.ย. 59 ประสานงานกบัศูนย์
คอมพิวเตอร์ช่วย
ตรวจสอบและ
ด าเนินการเรียบร้อย
แลว้ 

7 24 เม.ย. 59  วารสารภาษาหาไม่พบ ไม่ทราบวา่จดัแบบไหน 1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  25 เม.ย. 59 วารสารจดัเรียงตาม
ช่ือวารสาร แต่ละชั้น
จะป้ายบอกต าแหน่ง 
และมีเจา้หนา้ท่ี
ประจ าเคาน์เตอร์ให้
ค  าแนะน า 

8 27 เม.ย. 59 ควรปรับปรุงห้อง study room ใหเ้ก็บเสียงได ้ 3 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  28 เม.ย. 59 การท าหอ้งเก็บเสียง
ตอ้งใชง้บประมาณ
มาก แต่ส านกัฯ ให้
เจา้หนา้ท่ีเดินดูความ
เรียบร้อยเป็นระยะ  

9 27 เม.ย. 59 การเขา้ใชบ้ริการหอสมุด ไม่มีความยติุธรรม 
กางเกงขาสั้นบางคนเขา้ได ้บางคนเขา้ไม่ได ้
ควรจะมีกฎชดัเจนวา่ชุดท่ีถูกตอ้งเป็นแบบไหน 

1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  28 เม.ย. 59 ส านกัฯ อนุญาตให้
ผูใ้ชบ้ริการท่ีนุ่ง
กางเกงขาสั้นเขา้ใช้
บริการไดแ้ต่ 



ล าดับที ่ วนัที่ เร่ือง ความถี่ ช่องทางรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วนัทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ 

แนวทางป้องกนัเพ่ือ
ไม่ให้เกดิเร่ือง
ร้องเรียน 

        เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดก็
จะตกัเตือนช้ีแจงวา่ 
สถานท่ีราชการ
โปรดแต่งกายให้
สุภาพ 

10  10 ส.ค. 59 ท าไมท าความสะอาดหอ้งน ้าพร้อมกนั  บอร์ดแสดง
ความคิดเห็น 

บุคคลภายนอก  15 ส.ค. 59 ก าหนดเวลาท าความ
สะอาดหอ้งน ้าไม่ให้
พร้อมกนั :ซ่ึงในแต่
ละชั้นมีตารางเวลา
ท าความสะอาดติดท่ี
หนา้หอ้งน ้า 

11 10 ส.ค. 59 อยากใหห้อ้งสมุดมีตูล้๊อกเกอร์ฝากของ   นกัศกึษาบณัฑิต
วิทยาลยั 

 11 ส.ค. 59 มีตูล้๊อกเกอร์บริการ 
อยูท่ี่ชั้น 6 

12 1 ก.ย. 59 แอร์หนาวมาก ควรมีเซ็นเซอร์ตรวจจบัอณุหภมูิ
ในแตล่ะพืน้ท่ี เพราะบางทีฝนตกอากาศเย็นอยู่
แล้วก็ไมค่วรเร่งอณุหภมูิ เปิดแอร์เย็นขนาดนี ้
ไมใ่ห้คนเข้าใช้บริการหรือไล่กนัทางอ้อมชดั ๆ  

1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาบณัฑิต
วิทยาลยั 

 2 ก.ย. 59 ประสานงานกบั
ผู้ดแูลอาคาร LRC 
เพ่ือปรับอณุหภมูิให้
เหมาะสม 

13. 3 ก.ย. 59 ห้อง study room ชว่งบา่ยสองของวนัท่ี 3 
กนัยายน 2559 ห้องใกล้เคียงเสียงดงัมากไม่
เกรงใจ ไมเ่คารพสถานท่ี ควรตกัเตือน หรือ
ปรับปรุงเป็นห้องเก็บเสียง 

1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาบณัฑิต
วิทยาลยั 

 5 ก.ย. 59 ให้เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมดุเดินดคูวาม
เรียบร้อยเป็นระยะ 

         



ล าดับที ่ วนัที่ เร่ือง ความถี่ ช่องทางรับเร่ือง ผู้ร้อง 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

วนัทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ 

แนวทางป้องกนัเพ่ือ
ไม่ให้เกดิเร่ือง
ร้องเรียน 

14 
 

9 ก.ย.59  ควรมีหนงัสือส าหรับเด็กมธัยมปลาย 1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

บคุคลทัว่ไป  10 ก.ย.59 แจง้ฝ่ายจดัหา
ทรัพยากรพิจารณา
ด าเนินการ 

15 19 ก.ย. 59 ควรเปิด 24 ชม. 3 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี   คณะกรรมการ
บริหารส านกัฯ 
พิจารณาและ
เห็นสมควรให้
หอ้งสมุดเปิดบริการ
ถึงเวลา 23.30  น.
ในช่วงก่อนสอบสอง
อาทิตย ์

16 19 ก.ย. 59 เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยสีหนา้ไม่ดี 1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  20 ก.ย. 59 แจง้ผูป้ฏิบติังาน
รับทราบ และส านกั
ฯ มีการอบรมเร่ืองจิต
บริการใหก้บั
ผูป้ฏิบติังาน 

17. 29 ก.ย. 59 เพิ่มหนงัสือเด็ก (ความรู้ภาษาต่างประเทศ, 
ภาษาไทยใหม้ากข้ึน) 

1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

บุคคลทัว่ไป  30 ก.ย. 59 แจง้ฝ่ายจดัหา
ทรัพยากรพิจารณา
ด าเนินการ 

18. 29 ก.ย. 59 พนกังานไม่ค่อยยิม้แยม้ 1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

บุคคลทัว่ไป  30 ก.ย. 59 แจง้ผูป้ฏิบติังาน และ
มีการอบรมเร่ืองจิต
บริการใหก้บั



ผูป้ฏิบติังาน 
19. ต.ค. 59 ช่วงเชา้เวลา 9.00-10.00 น. บางวนัแม่บา้นท า

ความบริเวณชั้น 5 เสียงดงัเกินไป ทั้งลากเกา้อ้ี
และยกโตะ๊ 

1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

บุคคลทัว่ไป  ต.ค. 59 แจง้แม่บา้นให้
ระมดัระวงัเร่ืองการ
เคล่ือนยา้ยโตะ๊เกา้อ้ี 

20 4 ต.ค. 59 อยากใหมี้หนงัสือนวนิยายแปลวรรณกรรม
เยาวชนของต่างประเทศเยอะ ๆ มีแต่ 
นวนิยายเก่า ๆ  

1 กล่องรับความ
คิดเห็น 

นกัศกึษาปริญญาตรี  ต.ค. 59 แจง้ฝ่ายจดัหา
ทรัพยากรพิจารณา 

 


