รายงานสรุปผลการดาเนินงาน และประเมินการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรม
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
ด้วยสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ได้จัดทำ
แผนและขั้นตอนงำนประชำสัมพันธ์ของสำนัก และแผนดังกล่ำวได้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ที่ 1 ของสำนัก คือ
กำรสนับสนุนและพัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ตลอดชีวิต กำร
ประชำสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดควำมสำเร็จของสำนัก จึงมีกำรกำหนดระดับควำมสำเร็จในกำรเข้ำถึง
บริกำรของสำนัก
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน และประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร กิจกรรม ของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม 2561 – มีนำคม
2562) เป็นรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของสำนัก และประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำรของผู้ใช้บริกำร
ได้แก่ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย นักศึกษำ และบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อนำผลที่ได้ในครั้งนี้
นำมำวิเครำะห์ ทบทวน ปรับปรุง กระบวนกำรประชำสัมพันธ์ของสำนักต่อไป
ในกำรนี้ รำยงำนฉบั บ นี้ แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 รำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน
ประชำสัมพันธ์ของสำนัก ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562 และส่วนที่ 2 ประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร
กิจกรรมของสำนัก ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562

ส่วนที่ 1
รายงานสรุปผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานัก
ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ปัจจุบันสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน มีสื่อ
ประชำสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริกำรได้รับข่ำวสำร กิจกรรมของสำนัก ผ่ำนช่องทำงกำประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
เช่ น จดหมำยข่ ำ ว สวส. ประกำศ นิ ท รรศกำร รำยงำนประจ ำปี ป้ ำ ยไวนิ ล ประชำสั ม พั น ธ์ ห น้ ำ ส ำนั ก
Facebook Fanpage Line Official Accountเป็นต้น โดยมีผลกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานักในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ลาดับ
งาน
1 งำนจดหมำยข่ำวสำนัก

2

ส่งข่ำวสำรสำนักผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัย

3

งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook Fanpageสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4

งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน OARIT:RMUTI Line Official
Account

5

งำนออกแบบและจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ชองสำนัก

6

งำนสนับสนุนกำรต้อนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
จำนวนครั้งในกำรทำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
จดหมำยข่ำว
10 ฉบับต่อปี

ผลการดาเนินการ
ดำเนินกำรจัดทำจดหมำยข่ำวสำนัก จำนวน 6 ฉบับ
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562

จำนวนครั้งในกำรส่ง
ข่ำวของสำนักผ่ำน
สื่อของมหำวิทยำลัย
จำนวนครั้งในกำร
อัพโหลดข้อมูลกำร
ประชำสัมพันธ์
จ ำนวนครั้ ง ในกำร
อั พ โหลดข้ อ มู ล กำร
ประชำสัมพันธ์
จำนวนครั้งในกำร
ออกแบบสื่อ
ประชำสัมพันธ์
ร้อยละควำมพึง
พอใจในกำรต้อนรับ
คณะเยี่ยมชม/ศึกษำ
ดูงำน

จำนวนไม่น้อยกว่ำ
10 ฉบับต่อปี

ดำเนินกำรส่งข่ำวสำรสำนักเพื่อผ่ำนประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อของมหำวิทยำลัย จำนวน 7 ครั้ง

จำนวนไม่น้อยกว่ำ
12 ครั้งต่อปี

ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook
Fanpage ของสำนัก จำนวน 196 ครั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. จดหมำยข่ำว สวส. ประจำเดือนตุลำคม 2561
2. จดหมำยข่ำว สวส. ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2561
3. จดหมำยข่ำว สวส. ประจำเดือนธันวำคม 2561
4. จดหมำยข่ำว สวส. ประจำเดือนมกรำคม 2562
5. จดหมำยข่ำว สวส. ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2562
6. จดหมำยข่ำว สวส. ประจำเดือนมีนำคม 2562
1.FM34-04 จำนวน 7 ฉบับ

1.Facebook Fanpage สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน OARIT:RMUTI Line
12 ครั้งต่อปี
Official Account จำนวน 10 ครั้ง (อัพโหลดข้อมูล
และตอบข้อมูลผู้ใช้บริกำร)
จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ ดำเนินกำรออกแบบป้ำยประชำสัมพันธ์ของสำนัก
10 ครั้งต่อปี
จำนวน 6 ครั้ง

1.OARIT:RMUTI Line Official Account

ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 80 ของค วำ ม พึ ง
พอใจคณะเยี่ยมชม/
ศึกษำดูงำน

-

ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานักในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ลาดับ
งาน
7 จัดทำรำยงำนประจำปี 2561 สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
8

ติดตำมผลกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตัวบ่งชี้
จำนวนครั้งในกำร
จัดทำรำยงำน
ประจำปี
จำนวนครั้งในกำร
สรุปผลกำร
ดำเนินงำน

ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 1 ครั้ ง ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนประจำปี 2561 สำนักวิทย
ต่อปี
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 1 ครั้ ง ดำเนินกำรรวบรวมรำยงำนสรุปผลกำร
ต่อปี
ดำเนินงำน และประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร

กิจกรรม ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 –
มีนำคม 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.รำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1.รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน และประเมินกำร
รั บรู้ ข่ ำ วสำร กิ จ กรรม ของส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน ปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม 2561 –
มีนำคม 2562)

ส่วนที่ 2
ประเมินการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมของสานัก
ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ในส่ว นที่ 2 เป็น กำรประเมิน กำรรับรู้ข่ำวสำร และกิจกรรมของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จั ดทำเป็ นแบบประเมินออนไลน์กำรรับรู้ข่ำวสำรและกิจกรรมของสำนัก ผู้ตอบแบบสอบถำม
จำนวน 26 คน มีผลกำรประเมินดังนี้
ข้อ 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม

ข้อ 2 อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม

ข้อ 3 สถำนะของผู้ตอบแบบสอบถำม

ข้อ 4 ท่ำนใช้เวลำในกำรเล่นอินเทอร์เน็ตนำนเท่ำไร

ข้อ 5 สื่อออนไลน์ที่ท่ำนใช้บ่อยที่สุด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

ข้อ 6. ช่วงเวลำที่ท่ำนใช้สื่อออนไลน์เป็นประจำ

ข้อ 7 ท่ำนรับทรำบข่ำวสำรหรือกิจกรรมของสำนัก ในสื่อใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

ข้อ 8. ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ สำนักมีกำรจัดงำนตลำดนัดกำร
เรียนรู้ ครั้งที่ 11 (Learning Fair 11)

ข้อ 9 ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ สำนักมีกิจกรรมลดค่ำปรับ
หนังสือเกินกำหนดส่ง 50%

ข้อ 10 ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ สำนักขยำยเวลำให้บริกำร
ในช่วงสอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค

ข้อ 11 ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 – เดือนมีนำคม 2562 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ สำนักแจ้งประชำสัมพันธ์กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2562

แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
1. ระบบส่งข้อมูลข่ำวสำร โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนภำยใน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทร.อีสำน https://forms.gle/jjxxDs8PF4YE6u1K8
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน พร้อมทั้งปรับปรุงและทบทวน รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ใน
ปีงบประมำณถัดไป
o ช่วงเวลำกำรนำเสนอ กันยำยน 2562

