
แผนและขั้นตอนงานประชาสัมพันธ ์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)   เป็นกระบวนการสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริง
ต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน                  
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ  

ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานหนึ่งที่เป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้รับบริการส านัก                  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทราบถึงบริการ 
กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
   
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบถึงการบริการ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป  

2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กลุ่มเป้าหมายรอง 
1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 
 
 



4. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4.1   ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2 กลยุทธ์   
สนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.3   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ 
  การคิดรอบป ี  ปีงบประมาณ  
  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริการที่หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบถึงการบริการ กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ของส านัก อย่างรวดเร็ว 
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ทันสมัย เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้รับบริการ และเข้าถึงตัวผู้รับบริการ
โดยมุ่งหวังให้ผู้บริการทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าถึงบริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส าคัญ  

ส านักจึงก าหนดกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงาน
มีช่องทางในการประชาสมพันธ์และระดมความคิดในการประชาสมพันธ์เชิงรุก โดยมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ 

 
การก าหนดระดับความส าเร็จในการเข้าถึงบริการของส านัก ดังนี้ 

ล าดับ ระดับคุณภาพ 
1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินการประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ (เป็นค าสั่งที่รวมทุกงานประชาสัมพันธ์ไว้ในค าสั่งเดียว) 
2 จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ของส านัก (จัดท าแผนประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ และเสนอบรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติงานของส านัก) 
3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ส านัก (การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนแผน

ให้ส าเร็จ) 
4 วิเคราะห์ผล สรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ การด าเนินงาน ทบทวน 

ปรับปรุง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของส านัก(วิเคราะห์ความส าเร็จของรูปแบบการประชาสัมพันธ์
แต่ละแบบ สรุปเป็นรูปเล่มรายงาน เสนอต่อส านัก) 

5 ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของส านัก 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  2 คะแนน   3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

มีการด าเนินการ
ล าดับที่1 

มีการด าเนินการ
ล าดับที่ 1 - 2 

มีการด าเนินการ
ล าดับที่ 1 - 3 

มีการด าเนินการ
ล าดับที่ 1 - 4 

มีการด าเนินการ
ล าดับที่ 1 - 5 

หลักฐาน 
(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
(2) แผนการประชาสัมพันธ์ของส านัก 
(3) ภาพถ่ายกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ส านัก ระดับ 3 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน แผนกงานประชาสัมพันธ์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการประชาสัมพันธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 

1.งานจดหมายข่าวส านัก 

2.ส่งข่าวสารส านักผ่านสือ่ประชาสัมพันธ์ส านัก 

3.งานประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage 

4.งานประชาสัมพันธ์ผ่าน OARIT:RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT 

5.งานออกแบบและจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ส านัก 

6.งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมส านัก 

7.งานจัดท ารายงานประจ าปสี านัก  

ติดตามผลด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 

วิเคราะหส์รุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 

ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
ในปีงบประมาณ ถัดไป 

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินงานประชาสัมพันธ์                       

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 

2. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ของส านัก 

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ 

4. วิเคราะห์ผล สรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ                        
การด าเนินงาน ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของส านัก 

5. ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของส านัก 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 

ยุทธสาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ 

แผนงานประชาสัมพนัธ์ส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ  
แผนปฏิบัติงานส านกัฯ 

วิเคราะห์ผล สรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ  การ
ด าเนินงาน ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของส านัก 
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1.จ ำนวนคร้ังในกำร

อัพโหลดข้อมูลกำร

ประชำสัมพันธ์

1. จ ำนวนไม่นอ้ย

กวำ่ 12 คร้ังต่อปี

Facebook Fanpage 

ส ำนกัวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3

จดหมำยข่ำว สวส.

3

กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์

       4.1.1 งำนจดหมำยขำ่วส ำนัก

ผู้รั
บผิ

ดช
อบ

1. ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง 1. รำยงำนกำรประชุมคณะ

 กก. ด ำเนนิกำร

ประชำสัมพันธ์1.จ ำนวนคร้ังในกำร

จัดท ำแผน

1.ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง

ต่อปี

แผนกำรประชำสัมพันธ์

ตวับ่งชี้ ค่าเป้าหมาย
เอกสาร/รายงานที่

เก่ียวขอ้ง
1.จ ำนวนคร้ังในกำร

แต่งต้ังคณะกรรมกำร

1. ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง 1. ค ำส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

ประชุม

ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

แผนการประชาสัมพันธส์ านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2562)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ผลการด าเนินงาน
สอดคล้อง

ตัวชี้วัด

ความส าเรจ็

1

-

2

       4.1.2 ส่งขำ่วสำรส ำนักผ่ำนส่ือประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย

       4.1.3 งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook Fanpage ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

ส่งข่ำวของส ำนกั

ผ่ำนส่ือของมห

วทิยำลัย

1. ไม่นอ้ยกวำ่ 10 

คร้ังต่อปี

1. จ ำนวนคร้ังใน

กำรท ำจดหมำยข่ำว

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

แต่งต้ังคณะกรรมกำร

1. ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง 1. ค ำส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมกำร

3

             (2) จดัท ำเนือ้หำ (Content) 

             (3) เผยแพร่เนือ้หำ (Content) ผ่ำนทำง Facebook

              (1) ประสำนงำนขอขอ้มลูขำ่ว กจิกรรม และบริกำร

ต่ำงๆ ของส ำนัก

จดัท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ สวส. ประจ ำปีงบประมำณ 2562

4.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

              (2) จดัท ำจดหมำยขำ่ว สวส

              (3) เผยแพร่จดหมำยขำ่ว สวส

              (1) รวบรวมขอ้มลูขำ่วสำร และภำพ

             (1) ประสำนงำนขอขอ้มลูขำ่ว กจิกรรม และบริกำร

ต่ำงๆ ของส ำนัก

             (4) ใหค้ ำตอบแกผู้่สอบถำมบริกำรผ่ำนทำง Facebook

             (2) ส่งขอ้มลูขำ่วสำร และภำพต่อประชำสัมพันธ์

มหำวิทยำลัย

       4.1.4 งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน OARIT:RMUTI Line Official Account

1. ไม่นอ้ยกวำ่ 10 

ฉบบัต่อปี

1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินการประชำสัมพันธ์ ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

ไตรมาส 4

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62
ล าดบั งาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ผู้รั
บผิ

ดช
อบ

ตวับ่งชี้ ค่าเป้าหมาย
เอกสาร/รายงานที่

เก่ียวขอ้งก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62
 ผลการด าเนินงาน

สอดคล้อง

ตัวชี้วัด

ความส าเรจ็

ไตรมาส 4

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62
ล าดบั งาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

31.แบบประเมินควำมพึง

พอใจในกำรต้อนรับ

3

3

3

       4.1.5 งำนออกแบบและจดัท ำส่ือประชำสัมพันธ์

       4.1.6 งำนสนับสนุนกำรต้อนรับคณะเยีย่มชม/ศึกษำดูงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

       4.1.7 จดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

4.2 ติดตำมผลกำรด ำเนินงานประชำสัมพันธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

       4.2.1 กำรรับรู้ขำ่วสำร และกจิกรรม ส ำนักวิทยบริกำร

เทคโนโลยสีำรสนเทศ

ภำพผลงำนส่ือ

ประชำสัมพันธ์
3

1.ร้อยละควำมพงึพอใจ

ในกำรต้อนรับคณะ

เยีย่มชม/ศึกษำดูงำน

1. ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ

 80 ของควำมพึง

พอใจคณะเยีย่มชม/

ศึกษำดูงำน

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

สรุปผลกำร

ด ำเนนิงำน

1.ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง

ต่อปี

1.รำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนนิงำน และประเมิน

กำรรับรู้ข่ำวสำร กิจกรรม

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

จัดท ำรำยงำน

ประจ ำปี

1.ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง

ต่อปี

1.รำยงำนประจ ำปี

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

ออกแบบส่ือ

ประชำสัมพันธ์

1. จ ำนวนไม่นอ้ย

กวำ่ 10 คร้ัง

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

อัพโหลดข้อมูลกำร

ประชำสัมพันธ์

1. จ ำนวนไม่นอ้ย

กวำ่ 12 คร้ังต่อปี

OARIT:RMUTI Line 

Official Account
             (1) ประสำนงำนขอขอ้มลูขำ่ว กจิกรรม และบริกำร

ต่ำงๆ ของส ำนัก

             (2) จดัท ำเนือ้หำ (Content) 

             (4) ประเมนิควำมพึงพอใจของคณะเยีย่มชม/ศึกษำดู

งำน

             (1) รวบรวมขอ้มลูและจดัท ำขอ้มลู

             (2) ออกแบบและจดัท ำรูปเล่ม

             (1) ประสำนงำนออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์

             (2) ออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์

             (4) ใหค้ ำตอบแกผู้่สอบถำมบริกำรผ่ำนทำง 

OARIT:RMUTI Line Official Account

             (1) ประสำนงำนหน่วยงำนทีเ่ยีย่มชม/ศึกษำดูงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

             (2) ด ำเนินกำรจดัเตรียมวีดีทัศน์แนะน ำส ำนัก, ของที่

ระลึก

             (3) ด ำเนินกำรพำคณะเยีย่มชม/ศึกษำดูงำน บริเวณ

ส ำนัก

             (4) ฝ่ำยเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี

             (3) พิสูจน์อกัษร

             (3) เผยแพร่เนือ้หำ (Content) ผ่ำนทำง 

OARIT:RMUTI Line Official Account



ผู้รั
บผิ

ดช
อบ

ตวับ่งชี้ ค่าเป้าหมาย
เอกสาร/รายงานที่

เก่ียวขอ้งก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62
 ผลการด าเนินงาน

สอดคล้อง

ตัวชี้วัด

ความส าเรจ็

ไตรมาส 4

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62
ล าดบั งาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

P

A

P

A

P

A
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       4.2.2 ประเมนิกำรรับรู้ขำ่วสำร กจิกรรม ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยสีำรสนเทศ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน

วิเครำะห ์สรุปผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ 

กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์

ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ส ำนัก ใน

ปีงบประมำณต่อไป

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

วเิครำะห์รูปแบบ กำร

ด ำเนินกำร

ประชำสัมพนัธ์

1.จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่

 1 คร้ัง

1.รำยงำนวเิครำะหผ์ลกำร

ด ำเนนิกำรประชำสัมพันธ ์

สวส.

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

รำยงำน

1.จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่

 1 คร้ัง

1.วำระกำรประชุม

1.จ ำนวนคร้ังในกำร

สรุปผลกำร

ด ำเนนิงำน

1.ไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง

ต่อปี

1.รำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนนิงำน และประเมิน

กำรรับรู้ข่ำวสำร กิจกรรม

5

6



แบบขอสงขอมลูขาวสาร โครงการ/กิจกรรม  

หนวยงานภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อสีาน 

https://goo.gl/forms/hM4YtHFYDrrm3rMj1 

 

https://goo.gl/forms/hM4YtHFYDrrm3rMj1

