สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2562

จดหมายข่ าว สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การเป็ นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ที่ มี ห น้ าที่ ใ ห้ บ ริ ก าร เช่ น เดี ย วกับ ห้ องสมุ ด ก็ มี เ ป้ าหมายเดี ย วกั น
การสารวจความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บริ ก ารจึ ง เป็ นกระบวนการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อนาไปพัฒนาบริ การให้ สามารถตอบสนองต่อความ
ความต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง
ส านัก หอสมุด ได้ ท าการส ารวจระดับ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใ ช้ บ ริ ก าร ประจ าปี การศึก ษา 2561 ตามแนวทางมาตรฐานของ
LibQUAL ซึ่ ง เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ห้ องสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดาใช้ กันอย่างแพร่ หลาย โดยมีข้อคาถามที่
ครอบคลุม ประเด็ น คุณ ภาพ 6 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นผู้ ให้ บ ริ ก าร ด้ าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และด้ านสถานที่ ครุ ภณ
ั ฑ์ และ
บรรยากาศ โดยสอบถามทัง้ อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษาทังระดั
้ บ
ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ รวม
จ านวนแบบส ารวจฯ จ านวน 416 ชุ ด ในระหว่ า งวั น ที่ 2 – 10
พฤษภาคม 2562 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ฯ อยู่ในระดับดี
มีคา่ เฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.09 จาแนกเป็ นรายด้ านได้ คา่ เฉลีย่ ดังนี ้
- ด้ านผู้ให้ บริ การ คะแนน 4.26
- ด้ านสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์ และบรรยากาศ คะแนน 4.23
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 4.08
- ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล คะแนน 4.04
- ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ คะแนน 3.99
- ด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คะแนน 3.97

เมื่อวิเคราะห์ความต้ องการในการปรับปรุงบริ การสานักหอสมุด
มีผลการวิเคราะห์เรี ยงตามลาดับ ดังนี ้ ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
มาอันดับ 1 (409 คะแนน) รองลงมาได้ แก่ ด้ านสถานที่ ครุ ภณ
ั ฑ์
และบรรยากาศ (376 คะแนน) ด้ านการเข้ าถึ ง ข้ อมู ล (357
คะแนน) ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (333 คะแนน) ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร (220 คะแนน) และด้ านบุคลากร
ผู้ให้ บริ การ (101 คะแนน) ซึ่งสานักหอสมุดจะได้ นาผลที่ได้ ไปใช้ ใน
การกาหนดแผนงาน โครงการฯ รวมทังงบประมาณให้
้
สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ใช้ บริ การสาหรับปี การศึกษาต่อไป

เชิญชมนิทรรศการฯ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชมนิทรรศการ “กาลครัง้ หนึ่ง...ในความทรงจา
และโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ของรั ชกาลที่ 9 ในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี ”
เพื่อร าลึกถึ งการเสด็จ พระราชดาเนินมายังจังหวัด ปทุมธานี และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ต่างๆ ในพืน้ ที่จังหวัด ปทุมธานี เนื่ องในวัน คล้ ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริ เวณ
ชัน้ 3 สานักหอสมุด ตังแต่
้ วนั ที่ 9 ตุลาคม - 31ธันวาคม 2562

ศึกษาดูงาน 5ส
นางจุรีรัตน์ เกลี ้ยงแก้ ว หัวหน้ าสานักงานเลขานุการ นางกาญจนา เพ็งคาศรี บรรณารักษ์ แผนกบริ การ และ
นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ บรรณารักษ์ แผนกเทคนิค สานักหอสมุด ให้ การต้ อนรับบุคลากรจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริ การ ในโอกาสมาศึกษาดูงานและขอคาแนะนาในการดาเนินงานกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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