สํานักหอสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

จดหมายข่ าวสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรั งสิต
ปี ที่ 14 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2560

ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การเป็ นเป้าหมายสูงสุดของ
องค์กรที่มีหน้ าที่ให้ บริ การ เช่นเดียวกับห้ องสมุดก็มีเป้าหมาย
เดี ย วกั น การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ ก ารจึ ง เป็ น
กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เพื่ อ นํ า ไปพัฒ นาบริ ก ารให้
สามารถตอบสนองต่อความความต้ องการได้ อย่างแท้ จริง
สํานักหอสมุดได้ ทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การ ประจําปี การศึกษา 2559 ตามแนวทางมาตรฐาน
ของ LibQUAL ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดาใช้ กันอย่างแพร่ หลาย โดยมีข้อ
คําถามที่ครอบคลุมประเด็นคุณภาพด้ านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านผู้ให้
บริ ก าร ด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศ ด้ า นการเข้ าถึ ง ข้ อมูล
ด้ านเครื่ องมือและอุปกรณ์ และด้ านสถานที่ โดยสอบถามทัง้
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นั ก ศึ ก ษาทั ง้ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 101 หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการอีก 54 หน่วยงาน รวมแบบสํารวจฯ จํานวน 1,226 ชุด
ในระหว่ า งวัน ที่ 20 มี น าคม – 7 เมษายน 2560 ผลการ
สํา รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารฯ อยู่ ใ นระดั บ ดี มี
ค่ าเฉลี่ยรวมเท่ ากับ 3.96 จําแนกเป็ นรายด้ านได้ คา่ เฉลี่ย ดังนี ้
ประเภทของผู้ตอบแบบสํารวจฯ

- ด้ านผู้ให้ บริการ มีคา่ เฉลี่ย 4.14
- ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ มีคา่ เฉลี่ย 3.87
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่ เฉลี่ย 3.89
- ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.99
- ด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีคา่ เฉลี่ย 3.94
ั ฑ์ และบรรยากาศ มีค่าเฉลี่ย 3.91
- ด้ านสถานที่ ครุภณ

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามต้ องการในการปรั บ ปรุ ง บริ ก าร
สํานักหอสมุด มีผลการวิเคราะห์เรี ยงตามลําดับ ดังนี ้ ด้ าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (1,041 คะแนน) ด้ านทรั พ ยากร
สารสนเทศ (1,027 คะแนน) ด้ า นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล (907
คะแนน) ด้ านสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์ และบรรยากาศ (686 คะแนน)
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร (559 คะแนน) และด้ าน
บุคลากรผู้ให้ บริการ (275 คะแนน) ทังนี
้ ้สํานักหอสมุดจะได้ นํา
ผลสํารวจที่ได้ ไปใช้ ในการกํ าหนดแผนงาน โครงการฯ รวมทัง้
งบประมาณให้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บริ ก าร
สําหรับปี การศึกษาต่อไป
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งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต ร่ วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม
2560 เวลา 09.00 - 10.30 น.

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
สํานักหอสมุดขอเชิ ญชมนิ ทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร รั ชกาลที่ 10 ให้ความรู้ เกี่ ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณี ยกิจ พระอัจฉริ ยภาพ หนังสื อและสื่ อโสตทัศน์เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นิ ทรรศการนี้ จัดขึ้น ณ บริ เวณโถง
นิทรรศการ ชั้น 3 อาคารหอสมุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป

กิจกรรมปรับปรุ งสวนลอยฟ้ า
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ร่ วมกัน ทํากิ จ กรรมปรั บ ปรุ งสวนลอย
ฟ้ า ด้วยการรื้ อต้นไม้เก่าบริ เวณโดยรอบ
ก่ อนจะนําต้นไม้ใหม่ ม าปลูก เพื่อ เพิ่ม
ความร่ มรื่ นสวยงาม ชั้ น 2 อาคาร
หอสมุด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
เจ้ าของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463

URL : http://library.rsu.ac.th

อีเมล : library@rsu.ac.th

