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รายงานวิเคราะหค์วามส าเร็จการด าเนินงานประชาสัมพันธ ์

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  เป็นหน่วยงำน 
ทีส่นับสนุนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบและทันสมัย แก่ผู้รับบริกำร อำทิ คณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ภำยใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ำ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล  
 กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน ได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนและพัฒนำด้ำนวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำร
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรทรำบถึงบริกำร กิจกรรม และข่ำวสำรต่ำง ๆ ของส ำนัก อย่ำงรวดเร็ว ภำยใต้
รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสม ทันสมัย และเข้ำถึงผู้รับบริกำร จึงเกิดเป็นรำยงำนฉบับนี้ 

รำยงำนวิเครำะห์ควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่วนที่ 2 วิเครำะห์ควำมส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและ 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

รายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินประชำสัมพันธ์ เป็นรำยงำนผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรประชำสัมพันธ์ ตำมยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุน
และพัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผลกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการประชาสัมพันธ ์

งาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กำรประชำสัมพันธ์ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 

1. ไม่น้อยกว่ำ 1 
ครั้ง 

ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เลขที่ 058/2562
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 

   

2. จัดท ำแผน
ประชำสมัพันธ์ของส ำนัก 

แผนกำรประชำสมัพันธ์
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 (ตุลำคม 
2561 – กันยำยน 2562) 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดท ำแผน 

1. ไม่น้อยกว่ำ 1 
ครั้ง 

แผนกำรประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 

   

3. กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 

3.1)  จดหมำยข่ำวส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดท ำ
จดหมำยข่ำว 

1.ไม่น้อยกว่ำ 
10 ฉบับต่อป ี

จ านวน 11 ฉบับ 
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 133 ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 134 ประจ ำเดือนพฤศจกิำยน 2562  
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 135 ประจ ำเดือนธันวำคม 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 136 ประจ ำเดือนมกรำคม 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 137 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562   

   

ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 



ห น้ า  | 3 

 

ระดับความส าเร็จ 
ในการประชาสัมพันธ ์

งาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

    - จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 138 ประจ ำเดือนมีนำคม 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 139 ประจ ำเดือนเมษำยน 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 13 ฉบบัที่ 140 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 141 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 142 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 143 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562   
- จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 144 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562   

   

3.2)  ส่งข่ำวสำรส ำนักผ่ำน
สื่อประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลยั 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรส่งข่ำวของ
ส ำนักผ่ำนสื่อ
ของ
มหำวิทยำลยั 

1.ไม่น้อยกว่ำ 
10 ฉบับต่อป ี

จ านวน 11 คร้ัง 
- FM34-04 เดือนตุลำคม 2562 
- FM34-04 เดือนพฤศจิกำยน 2562 
- FM34-04 เดือนธันวำคม 2562 
- FM34-04 เดือนมกรำคม 2562 
- FM34-04 เดือนกุมภำพันธ์ 2562 
- FM30-01 เดือนมีนำคม 2562 
- FM30-02 เดือนเมษำยน 2562 
- FM30-03 เดือนพฤษภำคม 2562 
- FM30-03 เดือนมิถุนำยน 2562 
- FM30-03 เดือนกรกฎำคม 2562 

- FM30-03 เดือนสิงหำคม 2562 

   

ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการประชาสัมพันธ ์

งาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 



ห น้ า  | 4 

 

 3.3) งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน 
Facebook Fanpage ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรอัพโหลด
ข้อมูลกำร
ประชำสมัพันธ์ 

1.ไม่น้อยกว่ำ 
12 ครั้งต่อป ี

จ านวน 415 คร้ัง 
- เดือนตุลำคม 2562 จ ำนวน 34 ครั้ง 
- เดือนพฤศจิกำยน 2562 จ ำนวน 32 ครัง้ 
- เดือนธันวำคม 2562 จ ำนวน 36 ครั้ง 
- เดือนมกรำคม 2562 จ ำนวน 45 ครั้ง 
- เดือนกุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวน 29 ครั้ง 
- เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 20 ครั้ง 
- เดือนเมษำยน 2562 จ ำนวน 41 ครั้ง 
- เดือนพฤษภำคม 2562 จ ำนวน 64 ครั้ง 
- เดือนมิถุนำยน 2562 จ ำนวน 23 ครั้ง 
- เดือนกรกฎำคม 2562 จ ำนวน 41 ครั้ง 
- เดือนสิงหำคม 2562 จ ำนวน 25 ครั้ง 

   

3.4)  งำนประชำสัมพันธ์
ผ่ำน OARIT:RMUTI   
LINE OFFICIAL 
ACCOUNT  
 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรอัพโหลด
ข้อมูลกำร
ประชำสมัพันธ์ 

1.ไม่น้อยกว่ำ 
12 ครั้งต่อป ี

จ ำนวน 21 ครั้ง 
- เดือนตุลำคม 2562 จ ำนวน 1 ครั้ง 
- เดือนพฤศจิกำยน 2562 จ ำนวน 1 คร้ัง 
- เดือนธันวำคม 2562 จ ำนวน 1 คร้ัง 
- เดือนมกรำคม 2562 จ ำนวน 1 คร้ัง 
- เดือนกุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวน 1 คร้ัง 
- เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 1 คร้ัง 

 

   

ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการประชาสัมพันธ ์

งาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

    - เดือนเมษำยน 2562 จ ำนวน 3 คร้ัง  
- เดือนพฤษภำคม 2562 จ ำนวน 3 คร้ัง  
- เดือนมิถุนำยน 2562 จ ำนวน 3 คร้ัง  
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- เดือนกรกฎำคม 2562 จ ำนวน 3 คร้ัง  
- เดือนสิงหำคม 2562 จ ำนวน 3 ครั้ง  

3.5)  งำนออกแบบและ
จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ ์

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรออกแบบสื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

1.จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 10 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ตารางท่ี 1 แสดงผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการประชาสัมพันธ ์

งาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

 3.6)  งำนสนับสนุนกำร
ต้อนรับคณะเยีย่มชม ศึกษำ

1.ร้อยละควำม
พึงพอใจในกำร
ต้อนรับคณะ

1.ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของ
ควำมพึงพอใจ

ควำมพึงพอใจในกำรต้อนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำน มีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด โดยมีคำ่เฉลีย่เท่ำกับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.61   

  รำยงำนผลควำมพึง
พอใจในกำรตอ้นรบั
คณะเยี่ยมชม/ศึกษำดู
งำน  
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ดูงำน ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เยี่ยมชม/ศึกษำ
ดูงำน 

จำกคณะเยี่ยม
ชม/ศึกำดูงำน 

3.7)  จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
2561 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำป ี

1.ไม่น้อยกว่ำ 1 
ครั้งต่อป ี

รำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน เผยแพร่ที่ 
http://www.rmuti.ac.th/oarit/index.php/th/about-oarit/2015-05-28-10-29-50# 

   

4. วิเครำะห์ สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์
ในแต่ละรปูแบบ 

รำยงำนวิเครำะหผ์ลกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 

1.จ ำนวนครั้งใน
กำรวิเครำะห์
รูปแบบ กำร
ด ำเนินกำร
ประชำสมัพันธ์ 

1.ไม่น้อยกว่ำ 1 
ครั้งต่อป ี

    

5. ทบทวน ปรับปรุง รุป
แบบกำรประชำสัมพันธ์ 
ในปีงบประมำณถัดไป 

วำระกำรประชุม 1.จ ำนวนครั้งใน
กำรรำยงำน 

1.จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ครั้ง 

    

 

 
 

http://www.rmuti.ac.th/oarit/index.php/th/about-oarit/2015-05-28-10-29-50
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ส่วนที่ 2 
รายงานวเิคราะห์ความส าเร็จจากผลการด าเนนิงานประชาสัมพันธ ์

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน มีกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรหลำกหลำยช่องทำง เพ่ือให้ผู้รับบริกำรทรำบข่ ำวสำร 
กิจกรรม และประกำศของส ำนัก ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยส ำนักมีสื่อต่ำงๆ ดังนี้ 

1. จดหมำยข่ำวส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. ส่งข่ำวสำรส ำนักผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย 
3. งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook Fanpage ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
4. งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน OARIT:RMUTI  LINE OFFICIAL ACCOUNT  

5. งำนออกแบบและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
6. งำนสนับสนุนกำรต้อนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษำดูงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ตารางท่ี 2 วิเครำะห์ควำมส ำเร็จจำกผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สื่อที่ใช้ในการประชาสมัพันธ ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนการเผยแพร่ 
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา  

เพ่ือความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์  หลัก รอง 
1. จดหมำยข่ ำวส ำนั กวิทย

บ ริ ก ำ ร แ ล ะ เ ทค โน โ ลยี
สำรสนเทศ 

1. คณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย 

2. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
3. บุคลำกรสำยสนับสนุน 

1. นักศึกษำ มทร.อีสำน 

2. กลุ่มประชำชนทั่วไป 
1. เผยแพรผ่่ำนทำงระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-

document) ประจ ำทุกเดือน โดยกลุ่มเป้ำหมำยหลัก
ที่รับทรำบผ่ำนระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
จ ำนวน 1,088 คน (อ้ำงอิงจำก ตำรำงสรุปจ ำนวน
บุคลำกร มทร.อีสำน ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 ; 
กองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำ
ชมงคอีสำน) 

2. เผยแพร่ทำงเว็บไซตส์ ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

1.ได้จัดท ำ แบบบริกำรขอส่งข้อมูลข่ำวสำร โครงกำร/
กิจกรรม หน่วยงำนภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.อสีำน 
https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8  

 

2. ส่งข่ำวสำรส ำนักผำ่นสื่อ
ประชำสมัพันธ์ของ
มหำวิทยำลยั 

1. คณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย 

2. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
3. บุคลำกรสำยสนับสนุน 
4. นักศึกษำ มทร.อีสำน 
5. กลุ่มประชำชนทั่วไป 

- รวบรวมข่ำว กิจกรรม ในแตล่ะเดอืน โดยส่งก่อนวันที่ 
23 ของแต่ละเดือน พร้อมแบบค ำร้องขอรับบริกำร 
(FM30-02) ส่งไปยัง งำนประชำสมัพันธ์และเผยแพร่ 
กองกลำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน 
เพื่อเผยแพร่ในจดหมำยข่ำว มทร.อีสำน  

- 

3. งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน 
Facebook Fanpage 
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. นักศึกษำ มทร.อีสำน 
2. กลุ่มประชำชนทั่วไป 
3. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
 

1. คณะผู้บริหำร 
2. บุคลำกรสำย

สนับสนุน 

รวบรวมข่ำวสำรและกิจกรรมของส ำนัก กรอกแบบ
บริกำรขอส่งข้อมลูข่ำวสำร โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วยงำนภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทร.อสีำน 
https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8  

   เผยแพร่ผ่ำนทำง Facebook Fanpage 

- 

http://www.human.rmuti.ac.th/human/?page_id=1828
http://www.human.rmuti.ac.th/human/?page_id=1828
http://www.human.rmuti.ac.th/human/?page_id=1828
http://www.human.rmuti.ac.th/human/?page_id=1828
https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8
https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8
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ตารางที่ 2 (ต่อ) วิเครำะห์ควำมส ำเร็จจำกผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สื่อที่ใช้ในการประชาสมัพันธ ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนการเผยแพร่ 
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา  
เพ่ือความส าเร็จในกาประชาสัมพันธ์ หลัก รอง 

   โดยมผีู้ตดิตำม 3,957 USER (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 
สิงหำคม 2562) 

 

4. งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน 
OARIT:RMUTI LINE 
OFFICIAL ACCOUNT  

 

1. นักศึกษำ มทร.อีสำน 
2. กลุ่มประชำชนทั่วไป 
3. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
 

1. คณะผู้บริหำร 
2. บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

รวบรวมข่ำวสำรและกิจกรรมของส ำนัก กรอกแบบ
บริกำรขอส่งข้อมลูข่ำวสำร โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วยงำนภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทร.อสีำน 
https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8  

   เผยแพร่ผ่ำนทำง OARIT:RMUTI LINE 
OFFICIAL ACCOUNT โดยมีผูต้ิดตำม 2,159 

USER (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 สิงหำคม 2562) 

เนื่องด้วยจ ำนวนผูต้ิดตำมมีจ ำนวนมำก และกอปรด้วยถ้ำ
ต้องกำรส่งข่ำวสำร และกจิกรรมถงึผู้ติดตำมทุกคน ผูดู้แล
ต้องช ำระเงินรำยเดือนสูง ดังนั้น ผู้ดูแลมองว่ำควรน ำระบบ 
CHAT BOT เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินกำร 

5. งำนออกแบบและจัดท ำ
สื่อประชำสัมพันธ์ 

 

1. นักศึกษำ มทร.อีสำน 
2. คณะผู้บริหำร 
3. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
4. บุคลำกรสำยสนับสนุน 

1. กลุ่มประชำชนทั่วไป รวบรวมข่ำวสำรและกิจกรรมของส ำนัก กรอกแบบ
บริกำรขอส่งข้อมลูข่ำวสำร โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วยงำนภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทร.อสีำน 
https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8  

   เผยแพร่ผ่ำนป้ำยไวนลิประชำสมัพันธ์, Facebook 
Fanpage ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ, OARIT:RMUTI LINE OFFICIAL 
ACCOUNT 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8
https://forms.gle/VScE15vywxkQS22t8
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) วิเครำะห์ควำมส ำเร็จจำกผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สื่อที่ใช้ในการประชาสมัพันธ ์
กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนการเผยแพร่ 
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา  
เพ่ือความส าเร็จในกาประชาสัมพันธ์ หลัก รอง 

6. งำนสนับสนุนกำรต้อนรับ
คณะเยี่ยมชม ศึกษำดูงำน 
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

1. กลุ่มประชำชนทั่วไป 1. นักศึกษำ มทร.อีสำน 
2. คณะผู้บริหำร 
3. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
4. บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

1.ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในส ำนัก
ประสำนงำนห้องประชุมในกำรต้อนรับ จัดเตรียมวีดี
ทัศน์ และของที่ระลึก 
2.เผยแพร่ข่ำวสำรและภำพกิจกรรมต้อนรับคระเยี่ยมชม 
ศึกษำดูงำน ทำงจดหมำยข่ำวส ำนกั Facebook 
Fanpage ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ,    

- 

7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
2561 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

1. คณะผู้บริหำร 
 

1. บุคลำกรสำยวิชำกำร 
2. บุคลำกรสำยสนับสนุน 
3. นักศึกษำ มทร.อีสำน 
4. กลุ่มประชำชนทั่วไป 

1.ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในส ำนัก เพื่อ
จัดท ำรำยงำนประจ ำป ี
2.เผยแพร่ทำง 
http://www.rmuti.ac.th/oarit/index.php/th/about-oarit/2015-
05-28-10-29-50# 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

http://www.rmuti.ac.th/oarit/index.php/th/about-oarit/2015-05-28-10-29-50
http://www.rmuti.ac.th/oarit/index.php/th/about-oarit/2015-05-28-10-29-50
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
Facebook Fan page ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละข้อมูลประชำกรศำสตร์ของ Facebook Fan page ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.อีสำน 

ข้อมูล 
 
อาย ุ

ส่วนที่ 1 
แฟนเพจของคุณ(1) 

ส่วนที่ 2 
ผู้ติดตามของคุณ(2) 

ส่วนที่ 3 
คนที่เข้าถึง(3) 

ส่วนที่ 4 
ผู้ที่มีส่วนร่วม(4) 

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 
13 – 17 ปี 0.43 0.08 0.43 0.08 1.00 0.33 1.00 0.00 
18 – 24 ปี 36.00 19.00 36.00 16.00 42.00 22.00 46.00 21.00 
25 – 34 ปี 18.00 17.00 18.00 17.00 13.00 10.00 11.00 7.00 
35 – 44 ปี 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 6.00 4.00 
45 – 54 ปี 0.78 1.00 0.78 1.00 2.00 0.96 2.00 2.00 
55 – 64 ปี 0.38 0.40 0.38 0.35 0.34 0.28 0.50 0.50 
65 ปีขึ้นไป 0.20 0.51 0.23 0.50 0.41 0.43 1.00 0.25 

รวม 59.00 41.00 59.00 41.00 63.00 37.00 67.00 33.00 
 
หมายเหตุ 

(1) แฟนเพจของคุณ หมำยถึง ข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์ที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับคนที่ถูกใจเพจของคุณ แบ่งตำมข้อมูล
เกี่ยวกับอำยุและเพศท่ีระบุไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ จ ำนวนนี้เป็นค่ำประมำณ 

(2) ผู้ติดตามของคุณ หมำยถึง  ผู้คนท่ีติดตำมเพจของคุณ จ ำนวนนี้เป็นค่ำประมำณ 
(3) คนที่เข้าถึง หมำยถึง จ ำนวนคนท่ีมีเนื้อหำจำกหน้ำของคุณหรือเกี่ยวกับหน้ำของคุณเข้ำสู่หน้ำจอของพวกเขำ 
(4) ผู้ที่มีส่วนร่วม หมำยถึง จ ำนวนผู้คนท่ีพูดถึงเพจแบ่งตำมอำยุและเพศ จ ำนวนน้ีเป็นค่ำประมำณ 
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ภาพที่ 1  แสดงจ ำนวนร้อยละช่วงอำยุของคนที่กดถูกใจแฟนเพจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มทร.อีสำน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แสดงจ ำนวนร้อยละช่วงอำยุของคนที่ติดตำมแฟนเพจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มทร.อีสำน   
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ภาพที่ 3  แสดงจ ำนวนร้อยละช่วงอำยุของคนที่เข้ำถึงแฟนเพจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มทร.อีสำน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แสดงจ ำนวนร้อยละช่วงอำยุของคนที่เข้ำถึงแฟนเพจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มทร.อีสำน   
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สถิติผู้ติดตามเพจและผู้กดถูกใจ Fan Page 
 

ข้อมูล 
เดือน 

 

จ านวนผู้ติดตามเพจ จ านวนผู้กดถกูใจเพจ 
ตุลำคม 2561 3,679 3,679 

พฤศจิกำยน 2561 3,693 3,693 
ธันวำคม 2561 3,697 3,696 
มกรำคม 2562 3,714 3,711 

กุมภำพันธ์ 2562 3,722 3,719 
มีนำคม 2562 3,728 3,725 
เมษำยน 2562 3,724 3,720 

พฤษภำคม 2562 3,804 3,805 
มิถุนำยน 2562 3,931 3,917 
กรกฎำคม 2562 3,974 3,959 
สิงหำคม 2562 3,972 3,957 
กันยำยน 2562 - - 

  *ข้อมูล ณ วันที ่15 สิงหาคม 2562 
 
 

 
 
 
 
 

3,679 
3,693 3,697 

3,714 3,722 3,728 3,724 

3,804 

3,931 

3,974 3,972 

3,679 
3,693 3,696 

3,711 
3,719 3,725 3,720 

3,805 

3,917 

3,959 3,957 

 3,600

 3,650

 3,700

 3,750

 3,800

 3,850

 3,900

 3,950

 4,000

ตค2561 พย2561 ธค2561 มค2562 กพ2562 มีค2562 เมย2562 พค2562 มิย2562 กค2562 สค2562

จ ำนวนผู้ติดตำมเพจ จ ำนวนผู้กดถูกใจเพจ
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2.1.1 ช่วงเวลาแฟนเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออนไลน์ 
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จ านวนคนออนไลน์
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ภาคผนวก ข  

OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT 
 
ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ในส่วนของข้อมูลประชำกรศำสตร์ ของ OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT นั่น 
ระบบไม่สำมำรถเปิดข้อมูลได้ เนื่องจำกผู้ดูแลระบบต้องสมัครใช้แพ็กเก็จของ LINE OFFICIAL ตั้งแต่ระดับ 
Strarter ขึ้นไป ถึงจะสำมำรถเห็นข้อมูลประชำกรศำสตร์ เช่น เพศ อำยุ ดังภำพ 
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สถิติเกี่ยวกับจ านวนติดตาม OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT 
ข้อมูล 

เดือน 

 

จ านวนผู้ติดตาม 
ตุลำคม 2561 1,293 

พฤศจิกำยน 2561 1,300 
ธันวำคม 2561 1,302 
มกรำคม 2562 1,306 

กุมภำพันธ์ 2562 1,307 
มีนำคม 2562 1,307 
เมษำยน 2562 1,307 

พฤษภำคม 2562 1,308 
มิถุนำยน 2562 2,157 
กรกฎำคม 2562 2,159 
สิงหำคม 2562 - 
กันยำยน 2562 - 
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จ ำนวนผู้ติดตำมเพจ


