
  รายงานวิเคราะห์ความส าเร็จการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

1. ที่มาและความส าคัญ 
รายงานวิเคราะห์ความส าเร็จการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ส านักวิทยบริการและเทคโ นโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายใต้การด าเนิน ตาม
แผนปฏิบัติงานของส านัก และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนและการพัฒนาด้านวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์  และรายงานเล่มนี้ ได้สรุปผลการ
ด าเนินการดังกล่าว และความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ของส านัก  รวมทั้ง ทบทวน 
ปรับปรุง รูปแบบ และขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ของส านัก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ของรายงาน 

2.1 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.2 เพ่ือทบทวน ปรับปรุง รูปแบบ และขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ของส านัก  
 

3. ขอบเขตของรายงาน 
ส่วนที่ 1  ผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินการรับรู้ข่าวสาร 
ส่วนที่ 3  วิเคราะห์ความส าเร็จการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1  ผลการด าเนนิงานประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความส าเร็จการ

ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน
สื่อสารองค์กร ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประจ าปีงบประมาณ 

1.ขอรายชื่อเพื่อจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการด าเนินงานสื่อสาร
องค์กร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจ าปีงบประมาณ 

1.จ านวนครั้งในการ
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

1.ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 1. ค าสั่ง สวส. เลขที่ 048/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสื่อสาร
องค์กร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. ค าสั่ง สวส. เลขที่ 048/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสื่อสาร
องค์กร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

   

2. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ประจ าปี
งบประมาณ 

2.พิจารณาการด าเนินงาน และผล
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อ
ประกอบการจัดท าแผน
ด าเนินงานประชาสัมพันธ ์
ประจ าปีงบประมาณ  

1.จ านวนครั้งในการ
จัดท าแผน 

1.ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 1. แผนการประชาสัมพันธ์ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   

3. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนประชาสัมพันธ์
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 จดหมายขา่วส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดท าจดหมายขา่ว 

1.ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
ต่อปี 

ได้จัดท าจดหมายข่าวส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 10 
ฉบับ 
1. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 145 ประจ าเดือนกันยายน 2562 
2. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 146 ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
3. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 147 ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 
4. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 148 ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
5. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 149 ประจ าเดือนมกราคม 2563 
6. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 150 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
7. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 151 ประจ าเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

2563 

   



ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความส าเร็จการ

ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

    8. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 15 ฉบบัที่ 152 ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
9. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 15 ฉบบัที่ 153 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
10.จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 15 ฉบับที่ 154 ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

   

3.2 ส่งข่าวสารให้ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

 

1.จ านวนครั้งในการ
ส่งข่าวสารให้
ประชาสัมพันธ์
ส านัก 

1.ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
ต่อปี 

ได้ประสานงานส่งข่าวสารให้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จ านวน 19 ครั้ง 
1. ส่งข่าวเดือนกันยายน 2562 จ านวน 1 ครั้ง 
2. ส่งข่าวเดือนตุลาคม 2562 จ านวน 1 ครัง้ 
3. ส่งข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวน 1 คร้ัง 
4. ส่งข่าวเดือนธันวาคม 2562 จ านวน 1 ครั้ง 
5. ส่งข่าวเดือนมกราคม 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
6. ส่งข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
7. ส่งข่าวเดือนมีนาคม 2563 จ านวน 7 ครั้ง 
8. ส่งข่าวเดือนเมษายน 2563 จ านวน 2 ครั้ง 
9. ส่งข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
10. ส่งข่าวเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
11. ส่งข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
12. ส่งข่าวเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 1 ครั้ง 

   

3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 
Fan Page ส านักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.
อีสาน 

1.จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ ์

1.ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
ต่อปี 

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Fan Page ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 429 คร้ัง 
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนตุลาคม  จ านวน 28 ครั้ง 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนพฤศจิกายน  จ านวน 26 ครั้ง 
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนธันวาคม  จ านวน 27 ครั้ง 
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนมกราคม  จ านวน 32 ครั้ง 
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนกุมภาพันธ์  จ านวน 37 ครั้ง 
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนมีนาคม  จ านวน 58 ครั้ง 
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนเมษายน  จ านวน 49 ครั้ง 
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนพฤษภาคม  จ านวน 30 ครั้ง 

   



ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความส าเร็จการ

ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

    9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนมถิุนายน  จ านวน 30 ครั้ง 
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนกรกฎาคม  จ านวน 36 ครั้ง 
11. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนสิงหาคม  จ านวน 46 ครั้ง 

  
 

3.4  งานประชาสัมพันธ์ผ่าน 
OARIT RMUTI LINE Official 
Account 

1.จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ ์

1.ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
ต่อปี 

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน  OARIT RMUTI LINE Official Account 
จ านวน 13 ครั้ง   
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนกันยายน  จ านวน 1 คร้ัง 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนตุลาคม  จ านวน 1 คร้ัง 
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนพฤศจิกายน  จ านวน 1 คร้ัง 
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนธันวาคม  จ านวน 1 ครั้ง 
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนมกราคม  จ านวน 1 ครั้ง 
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนกุมภาพันธ ์ จ านวน 1 คร้ัง 
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนมีนาคม  จ านวน 1 คร้ัง 
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนเมษายน  จ านวน 1 คร้ัง 
9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนพฤษภาคม  จ านวน 2 ครั้ง 
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนมิถุนายน  จ านวน 1 คร้ัง 
11. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนกรกฎาคม  จ านวน 1 คร้ัง 
12. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจ าเดือนสิงหาคม  จ านวน 1 ครั้ง 

 

 

 

3.5  งานออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

1.จ านวนครั้งในการ
ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

1.ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
ต่อปี 

ได้ด าเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน  119 งาน  
 

 

3.6  การต้อนรับคณะเยี่ยมชม/
ศึกษาดูงาน ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จ านวนครั้งในการ
ต้อนรับคณะเยี่ยม
ชม/ศึกษาดูงาน 

1.ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง
ต่อปี 

ได้ด าเนินการต้อนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน จ านวน 5 ครั้ง  

 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความส าเร็จการ
ประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 3.7 งานจัดท ารายงานประจ าปี
งบประมาณ ส านักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดท ารายงาน
ประจ าป ี

1.ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง
ต่อปี 

ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

   

4. วิเคราะห์ผล สรุปผล              
การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละ
รูปแบบการด าเนินงาน 
ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบ
การประชาสัมพันธ ์

4.1 วิเคราะห์ความส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ 
สรุปเป็นเล่มรายงาน เสนอต่อ
ส านัก 

1. จ านวนครั้งในการ
จัดท ารายงาน 

1. มีไม่น้อยกวา่ 1 
เล่ม 

ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน 2 เล่ม ดังนี้ 
1. รายงานผลการรับรู้ข่าวสาร และกจิกรรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2. รายงานวิเคราะห์ความส าเร็จการด าเนินงานประชาสัมพันธ ์ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   

5. ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบ
การประชาสัมพันธ ์

5.1 เสนอวาระเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก  

1. จ านวนครั้งในการ
จัดท ารายงาน 

1.ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง
ต่อปี 

วาระการประชุม    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร 

 
2.1 การรับรู้ข่าวสารจากแบบส ารวจ 

ผลการประเมินการรับรู้ข่าวสารในครั้งนี้  ได้จากผลการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ แลความ
ผูกพันของผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  (ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563)  ได้รายงานในรายงานการรับรู้
ข่าวสาร และกิจกรรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 

 
 
 
2.2 การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกของสื่อสังคมออนไลน์ของส านัก 

ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมในการติดตามข่าวสาร สาระน่ารู้  การแสดง
ความคิดเห็น และสามรถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย Facebook Fan Page ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน และ 
OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT ของส านัก 
 
  Data of Facebook Fan Page 
 
ภาพที่ 1   แสดงจ านวนเพศ และอายุของผู้กดติดตามเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน  
 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 
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จากภาพที่ 1 พบว่า  เพศที่กดติดตามเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน  มากที่สุด 
ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 ช่วงอายุที่เพศหญิงติดตามเพจมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00  รองลงมา ได้แก่ 
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00  และช่วงอายุที่เพจชายติดตามเพจมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี 
และชาวงอายุ 25 – 34 ปี ทั้งสองช่วงอายุมีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.00  
 
ภาพที่ 2   แสดงจ านวนเพศ และอายุของผู้กดถูกใจเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน  
 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 

 
 จากภาพที่ 2 พบว่า  เพศที่กดถูกใจเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน  มากที่สุด 
ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 ช่วงอายุที่เพศหญิกดถูกใจเพจมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00  รองลงมา ได้แก่ 
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และช่วงอายุที่เพจชายกดถูกใจเพจมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี 
และชาวงอายุ 25 – 34 ปี ทั้งสองช่วงอายุมีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.00  
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ภาพที่ 3   แสดงจ านวนเพศ และอายุของผู้เข้าถึงเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน  
 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 

 
 จากภาพที่ 3 พบว่า  เพศที่เข้าถึงเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน  มากที่สุด 
ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.00  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.00 
 ช่วงอายุที่เพศหญิงเข้าถึงเพจมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00  รองลงมา ได้แก่ 
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.00  และช่วงอายุที่เพจชายเข้าถึงเพจมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 21.00 รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 
ภาพที่ 4   แสดงจ านวนเพศ และอายุของผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.

อีสาน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 
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 จากภาพที่ 3 พบว่า  เพศที่มีส่วนร่วมกับเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน  มาก
ที่สุด ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.00 
 ช่วงอายุที่เพศหญิงส่วนร่วมกับเพจมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00  รองลงมา 
ได้แก่ ช่วงอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00  และช่วงอายุที่เพจชายส่วนร่วมกับเพจมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 
– 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00  
 
ภาพที่ 4   แสดงจ านวนรวมการกดติดตามเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 

 
จากภาพแสดงจ านวนรวมการกดถูกใจเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ข้อมูล

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 พบว่า มีจ านวนกดถูกใจเพจทั้งหมด 5,107 User  เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 
จ านวน 655 User 
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ภาพที่ 5    จ านวนรวมการกดถกูใจเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 

 
จากภาพแสดงจ านวนรวมการกดถูกใจเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ข้อมูล

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 พบว่า มีจ านวนกดถูกใจเพจทั้งหมด 5,034 User  เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 
จ านวน 583 User 

 
ภาพที่ 6  แสดงจ านวนการเข้าถึงโพสต์บนเพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 
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  Data of OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT  
 
ภาพที่ 8   แสดงจ านวนเพศของผู้ติดตาม OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT  
    (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563) 

  
 จากภาพที่ 8  พบว่า  เพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชาย  โดย เพศหญิงจ านวนร้อยละ 54.30  เพศชายมี
จ านวน 45.30  และไม่ระบุเพศของผู้ใช้งาน 0.40% 
 
 
ภาพที่ 9  แสดงข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดตาม OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT 

 
หมายเหตุ  

ทาร์เก็ตรีช หมายถึง จ านวนผู้ตดิต ามใน LINE Official Account ที่คงเหลือจากจ านวนคนท่ีเพิม่เพื่อนเข้ามา โดยลบออกจากจ านวน
ผู้ติดตามที่บล็อคและเป็นลูกค้าที่สามารถระบุ Target ได้ เช่น มีข้อมูลเพศ อายุ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.30%
45.30%

เพศชาย
เพศหญิง 

ไม่ระบุเพศ 
0.40% 



ส่วนที่ 3 
วิเคราะห์ความส าเร็จการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สื่อประชาสมัพันธข์องส านกั ขั้นตอนการเผยแพร่ 
แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา                

เพ่ือความส าเร็จของการประชาสมัพันธ ์
1. จดหมายข่าวส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เผยแพร่ทางระบบสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-document) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
- 

2. ส่งข่าวสารส านักผา่นสื่อ
ประชาสมัพันธ์ของ
มหาวิทยาลยั 

1. รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม โดยส่งก่อนวันที่ 23 
ของแต่ละเดือน พร้อมแบบค าร้องขอรับบริการ 
(FM30-02) ส่งไปยัง งานประชาสมัพันธ์และ
การเผยแพร่ กองกลาง เพื่อเผยแพร่ในจดหมาย
ข่าว มทร.อีสาน และสื่อตา่งๆของมหาวิทยาลยั 

- 

3. งานประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook Fan Page ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.อสีาน 

1. รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม ของส านัก และ
เผยแพรส่าระน่ารูเ้พื่อการส่งเสริมการเรยีนรู้แก่
ผู้ติดตาม Facebook Fan Page 

- 

4. งานประชาสัมพันธ์ผ่าน OARIT 
RMUTI LINE OFFICIAL 
ACCOUNT  

1. รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม ของส านัก แก่
ผู้ติดตาม Line Official Account 

- 

5. งานออกแบบและจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

1.รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม ของส านัก และ
ออกแบบและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพรไ่ปยังสื่อต่างๆ  

- 
 
 
 
 

6. งานสนับสนุนการต้อนรับคณะ
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในส านัก 
ในการน าเยี่ยมชม 

- 

7. จัดท ารายงานประจ าปี 2562 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในของ
ส านัก เพื่อจัดท ารูปเลม่ 
2.เผยแพร่ทางเว็บไซตส์ านัก 

1. จัดท าเป็นรูปแบบ e-book ในปีงบประมาณ
ถัดไป 
 

8. อื่นๆ  - - 

 


