รายงานวิเคราะห์ความสาเร็จการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ที่มาและความสาคัญ
รายงานวิ เ คราะห์ ค วามส าเร็ จ การด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโ นโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน ประจาปีงบประมาณ 2563 เป็นการรายงานผลการ
ดาเนิ น งานด้า นประชาสั มพัน ธ์ข องส านั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ภายใต้ก ารดาเนิน ตาม
แผนปฏิ บั ติ ง านของส านั ก และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุ ทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนและการพัฒ นาด้ านวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จในการประชาสัมพันธ์ และรายงานเล่มนี้ ได้สรุปผลการ
ดาเนิ น การดังกล่ าว และความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการด้านการประชาสั มพันธ์ของสานัก รวมทั้ง ทบทวน
ปรับปรุง รูปแบบ และขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ของสานัก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของรายงาน
2.1 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานักประจาปีงบประมาณ 2563
2.2 เพื่อทบทวน ปรับปรุง รูปแบบ และขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ของสานัก
3. ขอบเขตของรายงาน
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการรับรู้ข่าวสาร
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสาเร็จการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จการ
ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
1.ขอรายชื่อเพื่อจัดทาคาสั่ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานสื่อสาร
สื่อสารองค์กร สานักวิทย
องค์กร สานักวิทยบริการและ
บริการและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อีสาน ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
2. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ 2.พิจารณาการดาเนินงาน และผล
สานักวิทยบริการและ
การดาเนินงานในปีท่ผี ่านมา เพื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการจัดทาแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์
มงคลอีสาน ประจาปี
ประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ
3. ติดตามผลการดาเนินงาน
3.1 จดหมายข่าวสานักวิทยบริการ
ตามแผนประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน

ความสาเร็จ

ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

1.จานวนครั้งในการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

1.ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

1. คาสั่ง สวส. เลขที่ 048/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสื่อสาร
องค์กร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีการศึกษา 2563
1. คาสั่ง สวส. เลขที่ 048/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสื่อสาร
องค์กร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีการศึกษา 2563



1.จานวนครั้งในการ
จัดทาแผน

1.ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

1. แผนการประชาสัมพันธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ 2563



1.จานวนครั้งในการ
จัดทาจดหมายข่าว

1.ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
ต่อปี

ได้จัดทาจดหมายข่าวสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 10
ฉบับ
1. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 145 ประจาเดือนกันยายน 2562
2. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 146 ประจาเดือนตุลาคม 2562
3. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 147 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
4. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 148 ประจาเดือนธันวาคม 2562
5. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 149 ประจาเดือนมกราคม 2563
6. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 150 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
7. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 151 ประจาเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2563



บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จการ
ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.2 ส่งข่าวสารให้ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้

1.จานวนครั้งในการ
ส่งข่าวสารให้
ประชาสัมพันธ์
สานัก

3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 1.จานวนครั้งในการ
Fan Page สานักวิทยบริการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.
ประชาสัมพันธ์
อีสาน

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

8. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 15 ฉบับที่ 152 ประจาเดือนมิถุนายน 2563
9. จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 15 ฉบับที่ 153 ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
10.จดหมายข่าว สวส. ปีที่ 15 ฉบับที่ 154 ประจาเดือนสิงหาคม 2563
1.ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ได้ประสานงานส่งข่าวสารให้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จานวน 19 ครั้ง
ต่อปี
1. ส่งข่าวเดือนกันยายน 2562 จานวน 1 ครั้ง
2. ส่งข่าวเดือนตุลาคม 2562 จานวน 1 ครัง้
3. ส่งข่าวเดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน 1 ครั้ง
4. ส่งข่าวเดือนธันวาคม 2562 จานวน 1 ครั้ง
5. ส่งข่าวเดือนมกราคม 2563 จานวน 1 ครั้ง
6. ส่งข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จานวน 1 ครั้ง
7. ส่งข่าวเดือนมีนาคม 2563 จานวน 7 ครั้ง
8. ส่งข่าวเดือนเมษายน 2563 จานวน 2 ครั้ง
9. ส่งข่าวเดือนพฤษภาคม 2563 จานวน 1 ครั้ง
10. ส่งข่าวเดือนมิถุนายน 2563 จานวน 1 ครั้ง
11. ส่งข่าวเดือนกรกฎาคม 2563 จานวน 1 ครั้ง
12. ส่งข่าวเดือนสิงหาคม 2563 จานวน 1 ครั้ง
1.ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Fan Page สานักวิทยบริการและ
ต่อปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 429 ครั้ง
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนตุลาคม จานวน 28 ครั้ง
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนพฤศจิกายน จานวน 26 ครั้ง
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนธันวาคม จานวน 27 ครั้ง
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนมกราคม จานวน 32 ครั้ง
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนกุมภาพันธ์ จานวน 37 ครั้ง
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนมีนาคม จานวน 58 ครั้ง
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนเมษายน จานวน 49 ครั้ง
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนพฤษภาคม จานวน 30 ครั้ง

ความสาเร็จ
บรรลุ





ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จการ
ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

3.4 งานประชาสัมพันธ์ผ่าน
1.จานวนครั้งในการ
OARIT RMUTI LINE Official
เผยแพร่ข้อมูลการ
Account
ประชาสัมพันธ์

1.ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
ต่อปี

3.5 งานออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์

1.ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
ต่อปี

3.6 การต้อนรับคณะเยี่ยมชม/
ศึกษาดูงาน สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.จานวนครั้งในการ
ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์
1.จานวนครั้งในการ
ต้อนรับคณะเยี่ยม
ชม/ศึกษาดูงาน

1.ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี

ผลการดาเนินงาน
9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนมิถุนายน จานวน 30 ครั้ง
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนกรกฎาคม จานวน 36 ครั้ง
11. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนสิงหาคม จานวน 46 ครั้ง
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน OARIT RMUTI LINE Official Account
จานวน 13 ครั้ง
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนกันยายน จานวน 1 ครั้ง
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนตุลาคม จานวน 1 ครั้ง
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนพฤศจิกายน จานวน 1 ครั้ง
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนธันวาคม จานวน 1 ครั้ง
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนมกราคม จานวน 1 ครั้ง
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนกุมภาพันธ์ จานวน 1 ครั้ง
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนมีนาคม จานวน 1 ครั้ง
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนเมษายน จานวน 1 ครั้ง
9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนพฤษภาคม จานวน 2 ครั้ง
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนมิถุนายน จานวน 1 ครั้ง
11. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนกรกฎาคม จานวน 1 ครั้ง
12. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจาเดือนสิงหาคม จานวน 1 ครั้ง
ได้ดาเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 119 งาน

ได้ดาเนินการต้อนรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน จานวน 5 ครั้ง

ความสาเร็จ
บรรลุ







ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จการ
ประชาสัมพันธ์

4. วิเคราะห์ผล สรุปผล
การดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละ
รูปแบบการดาเนินงาน
ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
5. ทบทวน ปรับปรุง รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์

ความสาเร็จ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.7 งานจัดทารายงานประจาปี
งบประมาณ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 วิเคราะห์ความสาเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ
สรุปเป็นเล่มรายงาน เสนอต่อ
สานัก

1.จานวนครั้งในการ
จัดทารายงาน
ประจาปี
1. จานวนครั้งในการ
จัดทารายงาน

1.ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี

ได้ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2562 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ



1. มีไม่น้อยกว่า 1
เล่ม



5.1 เสนอวาระเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารสานัก

1. จานวนครั้งในการ
จัดทารายงาน

1.ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี

ได้ดาเนินการจัดทารายงาน 2 เล่ม ดังนี้
1. รายงานผลการรับรู้ข่าวสาร และกิจกรรม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2563
2. รายงานวิเคราะห์ความสาเร็จการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาปีงบประมาณ 2563
วาระการประชุม

บรรลุ



ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2
ประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร
2.1 การรับรู้ข่าวสารจากแบบสารวจ
ผลการประเมินการรับรู้ข่าวสารในครั้งนี้ ได้จากผลการสารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ แลความ
ผูกพันของผู้ ใช้บ ริการ สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563) ได้รายงานในรายงานการรับรู้
ข่าวสาร และกิจกรรมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
CLICK

2.2 การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกของสื่อสังคมออนไลน์ของสานัก
ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อสมัยใหม่ที่ได้รับความนิ ยมในการติดตามข่าวสาร สาระน่ารู้ การแสดง
ความคิดเห็ น และสามรถโต้ตอบได้อย่ างรวดเร็ว ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย Facebook Fan Page ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มทร.อีส าน และ
OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT ของสานัก
Data of Facebook Fan Page
ภาพที่ 1 แสดงจานวนเพศ และอายุของผู้กดติดตามเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)
35%

40.00%

40.00%

เพศชาย

18 - 24 ปี

25 -34 ปี

ผู้หญิง

35 - 44 ปี

ผู้ชาย

0.29%
0.49%

13 - 17 ปี

0.43%
0.35%

0.47%
0.09%

4%
3%

10.00%
0.00%

60.00%

1%
1%

20.00%

เพศหญิง

19%
17%

17%

30.00%

45 - 54 ปี

55 - 64 ปี

มากกว่า 65 ปี

จากภาพที่ 1 พบว่า เพศที่กดติดตามเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน มากที่สุด
ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.00
ช่วงอายุที่เพศหญิงติดตามเพจมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา ได้แก่
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00 และช่วงอายุที่เพจชายติดตามเพจมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี
และชาวงอายุ 25 – 34 ปี ทั้งสองช่วงอายุมีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.00
ภาพที่ 2 แสดงจานวนเพศ และอายุของผู้กดถูกใจเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)
34%

40.00%

40.00%

เพศชาย

18 - 24 ปี

25 -34 ปี

ผู้หญิง

35 - 44 ปี

0.29%
0.49%

13 - 17 ปี

0.43%
0.35%

0.43%
0.09%

4%
3%

10.00%
0.00%

60.00%

1%
1%

20.00%

เพศหญิง

20%
17%

17%

30.00%

45 - 54 ปี

55 - 64 ปี

มากกว่า 65 ปี

ผู้ชาย

จากภาพที่ 2 พบว่า เพศที่กดถูกใจเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 และช่วงอายุที่เพจชายกดถูกใจเพจมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 24 ปี
และชาวงอายุ 25 – 34 ปี ทั้งสองช่วงอายุมีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.00

ภาพที่ 3 แสดงจานวนเพศ และอายุของผู้เข้าถึงเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)
33%

40.00%

42.00%

เพศชาย

25 -34 ปี

35 - 44 ปี

ผู้หญิง

0.47%
0.45%

18 - 24 ปี

0.42%
0.47%

13 - 17 ปี

58.00%

2%
1%

0.00%

0.96%
0.34%

10.00%

5%
3%

20.00%

เพศหญิง

17%
15%

21%

30.00%

45 - 54 ปี

55 - 64 ปี

มากกว่า 65 ปี

ผู้ชาย

จากภาพที่ 3 พบว่า เพศที่เข้าถึงเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 แสดงจานวนเพศ และอายุของผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.
อีสาน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)
33%

40.00%

39.00%

เพศชาย

18 - 24 ปี

35 - 44 ปี

ผู้หญิง

ผู้ชาย

0.00%
2.00%

13 - 17 ปี

61.00%

0.77%
0.77%

12%

25 -34 ปี

6%

10%
11%

0.00%

2.00%
0.00%

10.00%

16%

20.00%

เพศหญิง

2%
3%

30.00%

45 - 54 ปี

55 - 64 ปี

มากกว่า 65 ปี

จากภาพที่ 3 พบว่า เพศที่มีส่วนร่วมกับเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน มาก
ที่สุด ได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.00
ช่วงอายุที่เพศหญิงส่วนร่วมกับเพจมากที่สุด 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 แสดงจานวนรวมการกดติดตามเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
ประจาปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)
5200
5067

5000

5104 5107

+37

+3

+373

4800

4694
4670

+24

4600
4452

4400
4276

4200
4000

3989

3983

+6

-5

3984

-2

3982

+6

3998

3993

+283

+167

+176
จานวนรวมกดติดตาม
เพจ

5,107

User

-5

3800

ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

จากภาพแสดงจานวนรวมการกดถูกใจเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ข้อมูล
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 พบว่า มีจานวนกดถูกใจเพจทั้งหมด 5,107 User เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563
จานวน 655 User

ภาพที่ 5 จานวนรวมการกดถูกใจเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
ประจาปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)
5200
4997

5000
4800
4637

5032

+35

5034

+2

+360

4618

4600
4451

4400

4286

+19

+167

+165
จานวนรวมกดถูกใจเพจ

4200
3985

4000

3988

+3

-4

3984

-3

3981

3997

+16

5,034

3993 +293

-3

User

3800

ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

จากภาพแสดงจานวนรวมการกดถูกใจเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ข้อมูล
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 พบว่า มีจานวนกดถูกใจเพจทั้งหมด 5,034 User เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563
จานวน 583 User
ภาพที่ 6 แสดงจานวนการเข้าถึงโพสต์บนเพจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน
ประจาปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)
100000
88974

80000

60000

63065

54304

40000
20000
9125

10474

3845

6330

10316

6176

19083
7347

0

12718
1,293

ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

จานวนเข้าถึงโพสต์

293,050 ครั้ง

Data of OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT
ภาพที่ 8 แสดงจานวนเพศของผู้ติดตาม OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)

เพศชาย
45.30%

ไม่ระบุเพศ
0.40%
เพศหญิง
54.30%

จากภาพที่ 8 พบว่า เพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชาย โดย เพศหญิงจานวนร้อยละ 54.30 เพศชายมี
จานวน 45.30 และไม่ระบุเพศของผู้ใช้งาน 0.40%

ภาพที่ 9 แสดงข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดตาม OARIT RMUTI LINE OFFICIAL ACCOUNT

หมายเหตุ
ทาร์เก็ตรีช หมายถึง จานวนผู้ตดิ ตามใน LINE Official Account ที่คงเหลือจากจานวนคนที่เพิม่ เพื่อนเข้ามา โดยลบออกจากจานวน
ผู้ติดตามที่บล็อคและเป็นลูกค้าที่สามารถระบุ Target ได้ เช่น มีข้อมูลเพศ อายุ เป็นต้น

ส่วนที่ 3
วิเคราะห์ความสาเร็จการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อประชาสัมพันธ์ของสานัก

ขั้นตอนการเผยแพร่

1. จดหมายข่าวสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่งข่าวสารสานักผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. เผยแพร่ทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
(e-document) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1. รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม โดยส่งก่อนวันที่ 23
ของแต่ละเดือน พร้อมแบบคาร้องขอรับบริการ
(FM30-02) ส่งไปยัง งานประชาสัมพันธ์และ
การเผยแพร่ กองกลาง เพื่อเผยแพร่ในจดหมาย
ข่าว มทร.อีสาน และสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัย
1. รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม ของสานัก และ
เผยแพร่สาระน่ารูเ้ พื่อการส่งเสริมการเรียนรู้แก่
ผู้ติดตาม Facebook Fan Page

แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
เพื่อความสาเร็จของการประชาสัมพันธ์
-

3. งานประชาสัมพันธ์ผ่าน
Facebook Fan Page สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.อีสาน
4. งานประชาสัมพันธ์ผ่าน OARIT 1. รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม ของสานัก แก่
RMUTI LINE OFFICIAL
ผู้ติดตาม Line Official Account
ACCOUNT
5. งานออกแบบและจัดทาสื่อ
1.รวบรวมข่าวสาร กิจกรรม ของสานัก และ
ประชาสัมพันธ์
ออกแบบและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ

-

6. งานสนับสนุนการต้อนรับคณะ
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. จัดทารายงานประจาปี 2562
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. อื่นๆ

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในสานัก
ในการนาเยี่ยมชม

-

1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในของ
สานัก เพื่อจัดทารูปเล่ม
2.เผยแพร่ทางเว็บไซต์สานัก
-

1. จัดทาเป็นรูปแบบ e-book ในปีงบประมาณ
ถัดไป

-

-

-

