ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2557
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 สำนักหอสมุดมีหนังสือที่ตรงควำมต้องกำรของ
นิสิตน้อย เสนอแนะมำก็ไม่จัดซื้อ

1.2 อยำกให้มีกำรสำรวจแต่ละวิชำเอกว่ำต้องให้
จัดซื้อหนังสือแนวไหน
1.3 ถ้ำใช้แผนสำรวจแต่ละเอก อย่ำงน้อยเอก
ภำษำจีน ญี่ปุ่น เกำหลี มลำยู อังกฤษ จะได้มี
ทำงเลือกในกำรเลือกหนังสืออ่ำน
1.4 อยำกให้มีกำรอัพเดทหนังสือเพื่อกำรศึกษำ
เรื่อยๆ รวมทั้งงำนวิจัย เพรำะสืบค้นทีไร เจอแต่
หนังสือเก่ำ ๆ ขำดกำรอัพเดท
1.5 หนังสือในห้องสมุดไม่มีกำรอัพเดท ต้องไปอ่ำน
หนังสือที่ที่มหำวิทยำลัยข้ำง ๆ
1.6 จัดหำหนังสือใหม่ และทำสำเนำหนังสือที่ขำด
แคลน

แนวทางแก้ไข/ตอบประเด็นสงสัย
1. สำนักหอสมุดได้ให้อำจำรย์, นิสิตร่วมเสนอรำยชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือกเข้ำให้บริกำรในสำนักหอสมุด
1.1 มีโครงกำรอำสำสมัครร่วมจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุด (ตัวแทนนิสิตจำกทุกคณะฯ)
1.2 อำจำรย์, นิสิตสำมำรถเสนอรำยชื่อหนังสือผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบ OPAC e-Mail ใบเสนอรำยชื่อ
หนังสือ ร่วมคัดเลือกหนังสือในงำน Bookfair ฯลฯ
2. สำนักหอสมุดได้รำยงำนผลกำรจัดซื้อหนังสือแต่ละปีกำรศึกษำไปยังคณะวิชำทุกคณะ
3. ในกระบวนกำรจัดหำหนังสือนั้น หนังสือบำงส่วนอยู่ระหว่ำงกำรจัดหำจำกร้ำนค้ำ หนังสือบำงส่วนร้ำนค้ำไม่
สำมำรถจัดหำให้ได้ (เลิกพิมพ์, ไม่มีวำงจำหน่ำย ฯลฯ)
1. สำนักหอสมุดได้ให้อำจำรย์, นิสิตร่วมเสนอรำยชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือกเข้ำให้บริกำรในสำนักหอสมุด
1.1 มีโครงกำรอำสำสมัครร่วมจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเข้ำห้องสมุด (ตัวแทนนิสิตจำกทุกคณะฯ)
1.2 อำจำรย์, นิสิตสำมำรถเสนอรำยชื่อหนังสือผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบ OPAC e-Mail ใบเสนอรำยชื่อ
หนังสือ ร่วมคัดเลือกหนังสือในงำน Bookfair ฯลฯ
2. สำนักหอสมุด ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรหนังสือ/วำรสำร ไปยังคณะวิชำเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกำร
จัดสรรงบประมำณที่ครอบคลุมทุกคณะวิชำ โดยใช้วิธีกำรคำนวณแบบเดียวกับห้องสมุดอื่นๆ ทั่วประเทศ
3. สำนักหอสมุดมีบริกำรเพื่อนช่วยหำหนังสือ กรณีหำตัวเล่มไม่พบ โดยติดต่อบรรณำรักษ์ในแต่ละจุด
ให้บริกำร

กำรทำสำเนำ มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมำยลิขสิทธิ์

ข้อเสนอแนะ
1.7 หนังสือสำขำวิทยำศำสตร์เก่ำและมีน้อย บำง
เล่มเนื้อหำไม่ทันสมัยแล้ว

แนวทางแก้ไข/ตอบประเด็นสงสัย

1. เนื่องจำกคณะวิทยำศำสตร์ได้ย้ำยไปเปิดที่วิทยำเขตพัทลุง กำรสั่งซื้อหนังสือโดยอำจำรย์ที่สังกัดคณะ
วิทยำศำสตร์จึงต้องนำหนังสือให้บริกำรในห้องสมุด วิทยำเขตพัทลุง แต่ในปีกำรศึกษำ 2557 ได้กำหนดให้ผู้
สั่งซื้อระบุว่ำ ประสงค์จะให้ใช้ในวิทยำเขตสงขลำ หรือวิทยำเขตพัทลุง
2. หนังสือทุกเล่มของวิทยำเขตพัทลุง นิสิตจำกวิทยำเขตสงขลำทุกคนสำมำรถยืมใช้ได้ โดยติดต่อบรรณำรักษ์
เคำท์เตอร์บริกำรตอบคำถำม ชั้น 1 เพื่อใช้บริกำรยืมข้ำมสำขำ ใช้เวลำดำเนินกำรประมำณ 1 วันทำกำร
1.8 หนังสือประวัติศำสตร์แดงคร่ำครึ
1. หนังสือบำงเล่มไม่มีกำรจัดพิมพ์ใหม่ ไม่สำมำรถหำซื้อมำทดแทนได้
2. ตำมธรรมชำติคอลเลคชั่นของหนังสือประวัติศำสตร์ ข้อมูลยิ่งเก่ำยิ่งน่ำเชื่อถือ
3. หนังสือบำงเล่มเข้ำข่ำยเป็นหนังสือหำยำก
1.9 หนังสือที่สืบค้นพบในระบบ OPAC ซึง่ ระบบ
1. สำนักหอสมุด ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำทีร่ ับผิดชอบชั้นหนังสือ ดูแลและตรวจสอบควำมถูกต้องในกำร
บอกว่ำมี แต่ไปหำจริง ๆ ไม่มี
จัดเรียงหนังสือบนชั้นตลอดทั้งวัน
2. สำนักหอสมุดมีบริกำรเพื่อนช่วยหำหนังสือ และบริกำรติดตำมตัวเล่มเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกำรหำตัวเล่ม
โดยติดต่อบรรณำรักษ์ในทุกจุดที่ให้บริกำร
1.10 นิสิตแจ้งว่ำ "มีอำจำรย์ท่ำนหนึ่ง ซึ่งอยู่มำนำน 1. สำนักหอสมุดมีกำรจัดสรรงบประมำณที่ชัดเจนในแต่ละ Collection ของหนังสือ
กว่ำชื่อ ม.ทักษิณ บอกว่ำในห้องสมุดมีแต่นิยำยน้ำ 2. สัดส่วนหนังสือนวนิยำยมีจำนวน 4,803 เล่ม จำกหนังสือภำษำไทยและภำษำอังกฤษในวิทยำเขตสงขลำ
เน่ำที่บุคลำกรอยำกอ่ำนก็สั่งซื้อมำ พออ่ำนแล้วก็เอำ ทั้งหมด 163,781 เล่ม คิดเป็น 2.93 เปอร์เซนต์
ไปวำงแทนที่จะเอำเงินไปซื้อหนังสือที่มีประโยชน์
3. เนื่องจำกงบประมำณส่วนใหญ่เน้นหนังสือวิชำกำร บรรณำรักษ์จึงจัดโครงกำร Book Shared โดยนำ
หลำกหลำย”
หนังสือนวนิยำยส่วนตัว ที่ซื้อด้วยเงินเดือนของตนเอง นำมำแบ่งปันให้นิสิตที่มีนิสัยรักกำรอ่ำนนวนิยำยและ
เป็นคนคอเดียวกันได้ยืมใช้บริกำร
2. ด้านการให้บริการ
2.1 กำรหยุดหรือปิดห้องสมุด ควรแจ้งหรือติดป้ำย 1. สำนักหอสมุด ดำเนินกำรแจ้งล่วงหน้ำทุกครั้งที่ปิดบริกำรหรือเปลี่ยนแปลงเวลำทำกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์
ประกำศให้ชัดเจนและแจ้งล่วงหน้ำ
2. สำนักหอสมุดจะเพิ่มจุดในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรปิดให้บริกำร
2.2 ขยำยช่วงเวลำเปิดช่วงสอบหรือก่อนสอบให้นำน จำกสถิติกำรเข้ำใช้งำนในช่วง 19.00 – 20.30 น. พบว่ำมีจำนวนผู้ใช้บริกำรค่อนข้ำงน้อย ถ้ำหำกมีจำนวน
กว่ำเวลำปกติ
ผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นจนถึงจุดคุ้มทุน สำนักหอสมุดยินดีจะพิจำรณำขยำยเวลำให้บริกำร

ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข/ตอบประเด็นสงสัย

2.3 ต้องสแกนลำยนิ้วมือหลำยครั้ง กว่ำจะได้เข้ำใช้
บริกำร

1. ระบบสแกนลำยนิ้วมือจะต้องเชื่อมโยงเข้ำกับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตขัดข้องอำจ
ส่งผลให้ระบบทำงำนล่ำช้ำได้
2. นิสิตควรวำงนิ้วเพื่อสแกนให้ถูกต้อง โดยวำงให้เต็มนิ้วมือและรอจนกว่ำเครื่องจะอ่ำนข้อมูลลำยนิ้วมือเสร็จ
สำนักหอสมุด จำเป็นต้องมีมำตรกำรรักษำสิทธิประโยชน์ให้กับสมำชิก ซึง่ สลิปฯ ไม่สำมำรถพิสูจน์ตัวตนผู้ยืมที่
แท้จริงได้ หำกสำมำรถพิสูจน์ตัวตนได้ว่ำเป็นผู้ยืมที่แท้จริงจะอนุญำตเป็นรำยกรณี

2.4 หนังสือที่ยืมแล้วนำเข้ำไปอ่ำนในหอสมุด และ
ลืมนำบัตรสมำชิกมำ ทำไมไม่ให้เอำกลับบ้ำนทั้งที่มี
สลิปอยู่และยังไม่ถึงกำหนดคืน
2.5 ห้องคำรำโอเกะถ้ำทำเป็นเรื่องเป็นรำวจะดีกว่ำ
นี้
3. ด้านเจ้าหน้าที่
3.1 เจ้ำหน้ำที่บำงคน ไม่เต็มใจให้บริกำร

1. ภำรกิจหลักของสำนักหอสมุดคือกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนวิชำกำร
2. ภำรกิจรองคือกำรให้บริกำรด้ำนควำมบันเทิง โดยจะปรับปรุงและพัฒนำเท่ำที่งบประมำณจะเอื้ออำนวย
1. สำนักหอสมุดมีกำรเน้นย้ำเรื่องจิตบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
2. นิสิตสำมำรถร้องเรียนได้จำกทุกช่องทำงเมื่อไม่ได้รับกำรบริกำรที่เหมำะสม

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2557
ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ไข/ตอบประเด็นสงสัย

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 หนังสือของคณะนิติศำสตร์ต้องกำรมีควำม สำนักหอสมุดยินดีรับข้อเสนอเพื่อนำไปพิจำรณำร่วมกับงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
หลำกหลำยของนักเขียน
1.2 ต้องกำรให้มีวรรณกรรมซีไรต์ครบทุกเล่ม

ข้อเสนอแนะ
1.3 อยำกให้จัด BookFair ที่หอพักนิสิต
2. ด้านการให้บริการ
2.1 ขอขยำยกำรเปิดโอทีช่วงสอบจำก 22.00
น. เป็น 24.00 น.
2.2 เด็กเล็กส่งเสียงดัง
2.3 หมอนและที่รองนั่งมีกลิ่น

แนวทางแก้ไข/ตอบประเด็นสงสัย
จำกสถิติกำรเข้ำใช้งำนในช่วง 20.00 – 22.00 น. พบว่ำมีจำนวนผู้ใช้บริกำรค่อนข้ำงน้อย ถ้ำหำกมีจำนวน
ผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นจนถึงจุดคุ้มทุน สำนักหอสมุดยินดีจะพิจำรณำขยำยเวลำให้บริกำร
สำนักหอสมุดได้กำชับเจ้ำหน้ำที่ให้เข้มงวดกับเด็กๆ ที่เข้ำมำใช้บริกำรให้ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นๆ
สำนักหอสมุดได้กำชับเจ้ำหน้ำที่ตรวจเช็คควำมสะอำด (ในช่วงฤดูฝน ไม่สำมำรถนำหมอนและที่รองนั่งออกไปตำก
แดดได้)

สาเหตุการไม่เข้าห้องสมุด
- ช่วงปี 1 – 2 อำจำรย์ไม่สั่งงำน จึงไม่เข้ำห้องสมุด
- ช่วงสอบต้องกำรควำมเงียบ เนื่องจำกห้องสมุดคนพลุ่งพล่ำน
- ถ้ำมีวันหยุดยำวจะกลับบ้ำน
- จัดโซนที่นั่งบริเวณโถงกลำง (นอกห้องสมุด) เพื่ออำนวยควำมสะดวกในช่วงสอบ
- ต้องกำรห้องผ่อนคลำย / - ต้องกำรห้องศึกษำแบบเดียว
- ถ้ำอำจำรย์สั่งหนังสือภำษำอังกฤษ อยำกให้มีหนังสือฉบับภำษำไทยเพื่ออ่ำนประกอบด้วย

