กำรนำข้ อเสนอแนะ ครัง้ ที่ 2/2556 มำปรั บปรุ งกำรดำเนินงำน/กำรให้ บริ กำร
(วิทยำเขตสงขลำ)
คำชม
- การบริการในด้ านต่าง ๆ ดีมาก
หัวข้ อ
ด้ ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ

ควำมถี่
2
ควำมถี่

3. อยากให้ มีการอัพเดทหนังสืออยู่เสมอ
- หนังสือเก่าบางประเภทน่าสนใจ แต่ยืมไม่ได้

2
1

- สื่อทรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุดไม่คอ่ ยทันสมัย
- จานวนหนังสือแต่ละเล่มมีน้อย

1
1

- นวนิยายมีไม่เพียงพอ

1

- หนังสือภาษาอังกฤษมีน้อย

1

กำรปรั บปรุ งกำรดำเนินงำน/กำรให้ บริกำร
สานักหอสมุดมีบริ การแนะนาหนังสือใหม่
หนังสือทุกประเภทยืมได้ ทกุ เล่ม ยกเว้ นหนังสืออ้ างอิงและหนังสือในห้ องข้ อมูลท้ องถิ่น
ซึ่งอนุญาตให้ ใช้ ภายในห้ องสมุดเท่านั ้น แต่สามารถนาไปถ่ายเอกสารได้
สานักหอสมุดมีการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศต่อเนื่องและสม่าเสมอ
สานักหอสมุดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีบริ การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศทีห่ น้ า website ของสานักหอสมุด และกล่องรับ
เรื่ องบริ เวณชั ้น1
เนื่องจากนโยบายการจัดหาของสานักหอสมุด ร้ อยละ 80 ต้ องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน ดังนั ้นสานักหอสมุดจัดหานวนิยายปี ละ 1 ครัง้ และในปี การศึกษา
2556 ได้ จดั กิจกรรมเสริม คือ "กิจกรรมBook Share แบ่งความฝั นปั นกันอ่าน" ยืมนิยายได้
ครัง้ ละ 2 เล่ม สามารถแนะนานวนิยายผ่าน website และทีก่ ล่องรับเรื่ องบริเวณชั ้น1
หนังสือภาษาอังกฤษมีราคาสูง มีอตั ราการใช้ น้อย และทางสานักหอสมุดจะจัดซื ้อ
หนังสือภาษาอังกฤษตามทีค่ ณาจารย์เสนอแนะ

หัวข้ อ
- อยากให้ มีวทิ ยานิพนธ์ ในทุกสาขาวิชาให้ มากกว่านี ้

ควำมถี่
กำรปรั บปรุ งกำรดำเนินงำน/กำรให้ บริกำร
1 สานักหอสมุดมีฐานข้ อมูล TDC(ThaiLIS) ซึ่งเป็ นฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม
ทีค่ รอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถดาวน์โหลดข้ อมูลได้ ผา่ นเว็บไซต์ของสานักหอสมุด

ด้ ำนบุคลำกรของห้ องสมุด
- พนักงานไม่คอ่ ยเต็มใจให้ บริ การ
ด้ ำนบริกำรของห้ องสมุด

1

- หนังสือทีช่ ั ้นไม่อยู่ประจาตาแหน่ง ทาให้ หายาก
- การจัดหนังสือเข้ าใจยาก
- มีเสียงดังรบกวนขณะอ่านหนังสือ
- แอร์ ชนั ้ 3 และ 5 ร้ อน
- Internet ช้ ามาก
- อยากให้ เพิ่มเครื่ องคอมพิวเตอร์

2
1
2
1
1
1

- ขยายเวลาเปิ ด-ปิ ดบริ การ

1

- เครื่ องสแกนนิ ้วมือทางเข้ าใช้ เวลานานสแกนนาน น่าจะ
เปลี่ยนเป็ นแบบสแกนบาร์ โค้ ด

1

สานักหอสมุด มีการย ้าเน้ นเรื่ องจิตบริการอย่างสม่าเสมอ
มีการอ่านชั ้นและตรวจสอบความถูกต้ องของหนังสือทีจ่ ดั วางบนชั ้น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
ประจาในแต่ละชั ้นทุกช่วงเวลา รวมทั ้งมีการระดมความคิด และปรับปรุงวิธีการเพื่อให้ การจัดชั ้นมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั ้นยังมีบริ การเสริ มเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ ในการค้ นหาหนังสือ เช่น บริการเพื่อน
ช่วยหาหนังสือ บริการติดตามตัวเล่ม เป็ นต้ น
สานักหอสมุดมีการจัดบริ การให้ การศึกษาแก่ผ้ ใู ช้
มีการขอร้ อง/ตักเตือน ผู้ใช้ บริการให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ/แนะนาให้ ใช้ ห้องศึกษาค้ นคว้ ากลุ่ม
ได้ ดาเนินการซ่อมแซมเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นระบบของมหาวิทยาลัยอยู่เหนือการควบคุมของสานักหอสมุด
ขณะนี ้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการที่ ชั ้น 4 เรียบร้ อยแล้ ว
สานักหอสมุดพิจารณาจากสถิตผิ ้ ใู ช้ จากระบบจัดเก็บข้ อมูล โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุน
และพบว่าสถิตจิ านวนผู้เข้ าใช้ โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาทาการยังมีน้อยมาก หากมีจานวน
ผู้ใช้ บริการเพิ่มมากขึ ้นถึงจุดคุ้มทุน สานักฯ จะนามาเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาปรับเวลาเปิ ด
ให้ บริการ
เนื่องจากอินเตอร์ เน็ตช้ า และ การวางนิ ้วมือของผู้สแกน

