
รายงานการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรม 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ที่มาและความส าคัญ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  เป็นหน่วยงำนที่
ให้บริกำรด้ำนวิทยบริกำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ให้แก่นักศึกษำ  ผู้บริหำร บุคลำกร และประชำชนทั่วไป 
ด้วยทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำกหลำย  ทันสมัย  และตอบสนองงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  เพื่อให้
ผู้รับบริกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม และประกำศต่ำง ๆ  ของส ำนัก  และเพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรสนับสนุนและพัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ในตัวช้ีวัดระดับควำมส ำเร็จในกำรประชำสัมพันธ์   

 

2. วัตถุประสงค์ของรายงาน 
 

2.1 เพื่อทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 
2.2 เพื่อทรำบถึงผลกำรประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร  จำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ 

กำรให้บริกำรของส ำนัก 
2.3 เพื่อทรำบถึงข้อมูลเชิงลึกของสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนัก  

 

3. ขอบเขตของการรายงาน 

 

ขอบเขตขงกำรรำยงำนครั้งนี้ ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1  ผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 
ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมินกำรรับรู้ข่ำวสำร 
ส่วนที่ 3  กำรเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกของสื่อสังคมออนไลน์ของส ำนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 

ตารางที่ 1 – 1  ผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพนัธ์ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 
ขั้นตอนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
หมายเหตุ 

1. จดหมำยข่ำวส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

1. จ ำนวนครั้งในกำร
จัดท ำจดหมำย
ข่ำว 

1. ไม่น้อยกว่ำ 10 
ครั้งต่อปี 

จ ำนวน 6 ครั้ง 
(1) จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 153 ประจ ำเดือนตุลำคม 2563 จ ำนวน 1 งำน 
(2) จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 154 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 1 งำน 
(3) จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 155 ประจ ำเดือนธันวำคม 2563 จ ำนวน 1 งำน 
(4) จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 จ ำนวน 1 งำน 
(5) จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 157 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 1 งำน 
(6) จดหมำยข่ำว สวส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 จ ำนวน 1 งำน 

 

2. ส่งข่ำวสำรให้ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 1. จ ำนวนครั้งในกำร
ส่งข่ำวสำรให้
ประชำสัมพันธ์ 

1. ไม่น้อยกว่ำ 10 
ครั้งต่อปี  

จ ำนวน 6 ครั้ง 
(1) ข่ำวประจ ำเดือนตุลำคม 2563 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(2) ข่ำวประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(3) ข่ำวประจ ำเดือนธันวำคม 2563 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(4) ข่ำวประจ ำเดือนมกรำคม 2564 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(5) ข่ำวประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(6) ข่ำวประจ ำเดือนมีนำคม 2564 จ ำนวน 1 ครั้ง 

 

3. งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน Facebook Fan 
Page ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. จ ำนวนครั้งในกำร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ 

2. ไม่น้อยกว่ำ 12 
ครั้งต่อปี 

จ ำนวน    ครั้ง 
(1) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนตุลำคม 2563 จ ำนวน 34 ครั้ง 
(2) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 25 ครั้ง 
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนธันวำคม 2563 จ ำนวน 38 ครั้ง 
(4) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนมกรำคม 2564 จ ำนวน 41 ครั้ง 
(5) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 24 ครั้ง 
(6) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนมีนำคม 2564 จ ำนวน 24 ครั้ง 

 



ขั้นตอนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

หมายเหตุ 

4. งำนประชำสัมพันธ์ผ่ำน OARIT RMUTI 
LINE OFFICIAL ACCOUNT 

3. จ ำนวนครั้งในกำร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์ 

3. ไม่น้อยกว่ำ 12 
ครั้งต่อปี 

จ ำนวน    ครั้ง 
(1) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนตุลำคม 2563 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(2) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนธันวำคม 2563 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(4) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนมกรำคม 2564 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(5) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 1 ครั้ง 
(6) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำเดือนมีนำคม 2564 จ ำนวน 1 ครั้ง 

 

5. งำนออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ 4. จ ำนวนครั้งในกำร
ออกแบบสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่ำ 10 
ครั้งต่อปี 

จ ำนวน 24 งำน 
(1) ป้ำยส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ แผนกงำนศูนย์กำรเรียนด้วยตนเอง ครั้งที่ 

4 - 9  จ ำนวน 6 งำน 
(2) ป้ำยอบรมผู้เรียน (LEARNNER TRAINING) หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft 

Excel เบื้องต้น (Ads. Facebook, Poster, Banner) จ ำนวน 1 งำน 
(3) ป้ำยจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จ ำนวน 3 ป้ำย คิดเป็น 1 งำน 
(4) ป้ำยปิดให้บริกำรวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันปิยมหำรำช จ ำนวน 1 งำน 
(5) ป้ำยปิดให้บริกำรประชุมบุคลำกร สวส 30 พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 1 งำน 
(6) ป้ำยวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชยคณะรัฐมนตรี จ ำนวน 1 งำน 
(7) ป้ำยปิดให้บริกำรเนื่องในเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2564 จ ำนวน 1 งำน 
(8) ป้ำยปิดให้บริกำร ตำมประกำศ มทร.อีสำน เรื่องปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว COVID19 

จ ำนวน 2 งำน 
(9) ป้ำยปิดให้บริกำรเทศกำลตรุษจีน จ ำนวน 1 งำน 
(10) ป้ำยปิดให้บริกำร วันมำฆบูชำ จ ำนวน 1 งำน 
(11) ใบประกำศบุคลำกรดีเด่น 7 ส จ ำนวน 6 แผ่น คิดเป็น 1 งำน 
(12) ใบประกำศหน่วยงำนดีเด่น 7 ส จ ำนวน 1 งำน 
(13) โปสเตอร์เชิดชูเกียรติบุคลำกร 7 ส ดีเด่น จ ำนวน 1 งำน 
(14) จัดท ำปฏิทินกำรจองใช้บริกำรห้องประชุมเศตำภรณ์อีสำน จ ำนวน 1 ชุด 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

หมายเหตุ 

 5.   (15) Banner สัมมนำออนไลน์ Microsoft Team : Remote Learning Feature Updates 
จ ำนวน 1 งำน 

(16) Banner สัมมนำออนไลน์ Dugga จ ำนวน 1 งำน 
(17) Banner สัมมนำออนไลน์ Microsoft Team : Classroom Experiences Update 

จ ำนวน 1 งำน 
(18) Banner สัมมนำออนไลน์ Microsoft Team : Mobile Devices Experiences Updae 

จ ำนวน 1 งำน 
(19) Banner สัมมนำออนไลน์ Enhance digital productivity with Microsoft 365 

จ ำนวน 1 งำน 
(20) ปกรำยงำน EdPEX จ ำนวน 1 งำน 
(21) ป้ำยประชำสัมพันธ์ ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของกำรใช้งำนสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย 

@RMUTI-One จ ำนวน 1 งำน 
(22) ป้ำยประชำสัมพันธ์ ตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของ

ผู้ใช้บริกำร สวส. ครั้งที่ 2/2563 จ ำนวน 1 งำน 
(23) ป้ำยปิดให้บริกำร เพื่อปรับปรุงกระสไฟฟ้ำอำคำร สวส. จ ำนวน 1 งำน 
โปสเตอร์ค ำขวัญกิจกรรม 7ส สวส จ ำนวน 1 งำน 

 

6. งำนสนับสนุนกำรต้อนรับคณะเย่ียมชม/
ศึกษำดูงำน ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. จ ำนวนครั้งในกำร
ต้อนรับคณะเย่ียม
ชม/ศึกษำดูงำน 

ไม่น้อยกว่ำ 1 
คณะต่อปี 

-  

7. งำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

7. จ ำนวนครั้งในกำร
จัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 

ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง
ต่อปี 

รำยงำนประจ ำปี 2564 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 
 



ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการรับรูข้่าวสาร 

 
 ผลจำกกำรประเมินกำรรับรูข้่ำวสำร  ได้จำกผลส ำรวจควำมพงึพอใจ ควำมไมพ่ึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ผู้ใช้บริกำร  ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2563  ช่วงระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเก็บ
ข้อมูล จ ำนวน 2 ครั้ง  ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่ำงเดือนสิงหำคม – ตุลำคม 2563  และครั้งที่ 2 ระหว่ำงเดือนมกรำคม – 
มีนำคม 2564  โดยมีผลดังนี ้
 
ตารางที่ 2 – 1    แสดงจ ำนวน และร้อยละของเพศผู้ตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำม 

ผูกพันของผู้ใชบ้ริกำร ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 ในภำพรวม 
ของส ำนกั 

เพศ 
จ านวน (คน)  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม ร้อยละ 
ชำย 137 173 310 28.18 
หญิง 403 387 790 71.81 
รวม 540 560 1,100 100.00 

 จำกตำรำงที่ 2 – 1  พบว่ำ มีจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 1,100 คน เพศหญิงตอบแบบควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด จ ำนวน 790 คน คิดเป็นร้อยละ 71.81 รองลงมำ ได้แก่ เพศชำย จ ำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18  
 
ตารางที่ 2 – 2    แสดงจ ำนวน และร้อยละของอำยุผู้ตอบแบบส ำรวจคงำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำม 

ผูกพันของผู้ใชบ้ริกำร ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 ในภำพรวม 
ของส ำนกั 

อาย ุ
จ านวน (คน) 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 รวม ร้อยละ 
ต่ ำกวำ 18 ป 2 2 4 0.36 
18 – 25 ป 486 426 912 82.91 
26 – 40 ป 38 103 141 12.82 
41 – 60 ป 14 29 43 3.91 

รวม 540 558 1,100 100.00 
 จำกตำรำงที่ 2 – 2 พบว่ำ ช่วงอำยุ 18 – 25 ปี ตอบแบบส ำรวจมำกที่สุด จ ำนวน 912 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.91  รองลงมำ ได้แก่ ช่วงอำยุ 26 – 40 ปี จ ำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 ช่วงอำยุ 41 – 60 ปี จ ำนวน 43 
คน และช่วงอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36 
 
  
 



ตารางที่ 2 –3    แสดงจ ำนวน และร้อยละของสถำนะผู้ตอบแบบส ำรวจคงำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำม 
ผูกพันของผู้ใชบ้ริกำร ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2563 ในภำพรวม 
ของส ำนกั 

สถานะ 
จ านวน (คน) 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 รวม ร้อยละ 
นักศึกษำระดับ ปวส. 171 63 234 21.27 
นักศึกษำระดับ ป.ตร ี 313 367 680 61.82 

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 8 11 19 1.73 
อำจำรย ์ 17 43 60 5.45 
เจ้ำหน้ำที ่ 31 70 101 9.18 

ประชำชนทั่วไป 0 6 6 0.55 
รวม 540 560 1,100 100.00 

 จำกตำรำงที่ 2 – 3  พบว่ำ  นักศึกษำระดับปริญญำตรี ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 680 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.82  นักศึกษำระดับ ปวส. จ ำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27  เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.18  ตำมล ำดับ   
 
 ตั้งแต่ตารางที่ 2 – 4 ถึงตารางที่ 2 – 8 ผู้ตอบแบบส ารวจ 1 คน สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
จ าแนกผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 – 4  แสดงจ ำนวนควำมถี่และร้อยละกำรรับรู้ข่ำวสำร จ ำแนกตำมประเภทของสือ่ประชำสัมพันธ์ส ำนัก 

สถานะ 
จ านวน (คน) 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 รวม ร้อยละ 
จดหมำยข่ำว สวส. 32 60 92 5.58 
บอร์ดประชำสัมพันธ ์ 60 113 173 10.50 
ป้ำยไวนิลหน้ำส ำนัก 31 52 83 5.04 
โปสเตอร์กจิกรรม 23 58 81 4.92 
บุคลำกรของส ำนัก 50 110 160 9.71 
Facebook Fan Page มทร.อสีำน 219 361 580 35.19 
Facebook Fan Page สวส. มทร.อีสำน 147 252 399 24.21 
OARIT RMUTI Line Official Account 12 68 80 4.85 

รวม 574 1074 1648 100.00 
 จำกตำรำงที่ 2 – 4  พบว่ำ กำรส ำรวจกำรรับรู้ข่ำวสำรของส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำแนกตำมประเภทของสื่อประชำสัมพันธ์ โดยผู้ตอบแบบส ำรวจสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ พบว่ำ ผู้ตอบบแบบ

ส ำรวจเปิดรับสือ่จำก Facebook Fan Page มทร.อีสำน มำกที่สุด จ ำนวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 รองลงมำ 



ได้แก่ Facebook Fan Page สวส. มทร.อีสำน จ ำนวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 และบอร์ดประชำสัมพันธ์ 

จ ำนวน -173 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตำมล ำดับ 

 
ตารางที่ 2 – 5  แสดงจ ำนวนควำมถี่และร้อยละของวัตถุประสงค์ในกำรติดตำมข่ำวสำรของผู้ตอบแบบสอบถำม  

วัตถุประสงค ์
จ านวน (คน) 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 รวม ร้อยละ 
บริกำรต่ำงๆ ของส ำนัก 177 325 502 36.70 
ข่ำวสำรและกิจกรรมของส ำนัก 210 333 543 39.69 
สำระน่ำรู ้ 109 214 323 23.61 
อื่นๆ 
(ลดคา่เทอม 10%, กยศ., การใช้เครื่องมอืสารสนเทศอื่นๆช่วงโควิค-19, 
การฝึกอบรม, หน่วยกิต) 

- - 0 0.00 

รวม 496 872 1368 100.00 
 จำกตำรำงที่ 2 – 5  พบว่ำ  กำรส ำรวจวัตถุประสงค์ในกำรติดตำมข่ำวสำรของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด  
ได้แก่  ข่ำวสำรและกิจกรรมของส ำนัก จ ำนวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 39.69  รองลงมำ ได้แก่ บริกำรต่ำงๆ ของ
ส ำนัก จ ำนวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 และสำระน่ำรู้ จ ำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61 
 
ตารางที่ 2 – 6  แสดงจ ำนวนควำมถี่และร้อยละของหัวข้อข่ำวสำร ในกำรตดิตำมข่ำวสำรของผู้ตอบแบบสอบถำม  

หัวขอ้ 
จ านวน (คน) 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 รวม ร้อยละ 
ลดค่ำปรับหนังสือเกินก ำหนดส่ง 50% 177 325 177 21.71 

ข่ำวสำรและกิจกรรมของส ำนัก 210 333 210 52.03 

ประกำศปิดให้บริกำร 109 214 109 25.93 

อื่นๆ 
(ลดคา่เทอม 10%, กยศ., การใช้เครื่องมอืสารสนเทศอื่นๆช่วงโควิค-19, 
การฝึกอบรม, หน่วยกิต) 

- - - 0.33 

รวม 408 822 1648 100.00 
 จำกตำรำงที่ 2 – 6  พบว่ำ  กำรส ำรวจในกำรติดตำมข่ำวสำรของผู้ตอบแบบส ำรวจมำกที่สุด  ได้แก่ ข่ำวสำร
และกิจกรรมของส ำนัก จ ำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.03 รองลงมำ ได้แก่ ลดค่ำปรับหนังสือเกินก ำหนดส่ง 
50% จ ำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 และประกำศปิดให้บริกำร จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 – 7  แสดงจ ำนวนควำมถี่และร้อยละของช่วงเวลำ ในกำรติดตำมข่ำวสำรของผู้ตอบแบบสอบถำม  

หัวขอ้ 
จ านวน (คน) 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 รวม ร้อยละ 
00.01 – 07.00 น. 14 76 90 6.24 
07.01 – 12.00 น. 105 204 309 21.41 
12.01 – 16.00 น. 189 286 475 32.92 
16.01 – 22.00 น. 294 275 569 39.43 
22.01 – 00.00 น. 83 154 237 16.42 

รวม 602 841 1443 100.00 
จำกตำรำงที่ 2 – 7  พบว่ำ  กำรส ำรวจชว่งเวลำ ในกำรติดตำมข่ำวสำรของผูต้อบแบบสอบถำมมำกที่สุด  

ได้แก่ ช่วงเวลำ 16.01 – 22.00 น. จ ำนวน 569 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 รองลงมำ ได้แก่ ช่วงเวลำ 12.01 – 16.00 
น. จ ำนวน 475 คน คิดเป็นร้อยละ 32.92  ช่วงเวลำ 07.01 – 12.00 น. จ ำนวน  309 คน คิดเป็นร้อยละ 21.41 
ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงลึกสื่อสังคมออนไลน์ของส านัก 

 
 ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด  ด้วยกำรเข้ำถึงข่ำวสำร และแสดงควำมคิดเห็น 
และสำมำรถตอบโต้ได้อย่ำงรวดเร็ว  ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประกอบด้วย Facebook Fan Page ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.อีสำน  และ OARIT RMUTI 
LINE Official Account  
 ในส่วนนี้ เป็นกำรเปรียบเทียบข้อมูฃเชิงลึกของ 2 แอพพลิเคชัน ที่ส ำนักใช้ในกำรประชำสัมพันธ์  เพื่อน ำ
ข้อมูลที่ได้มำใชใ้นกำรวิเครำะหส์ ำเร็จของกำรประชำสัมพันธ์ต่อไป  โดยมีขอ้มูล ดังนี้ 
 
                  DATA OF FACKBOOK FAN PAGE 

 
ภาพที่ 1   แสดงจ ำนวนกำรกดถูกใจเพจส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.อีสำน  
 ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 (ขอ้มูล เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564)  
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ภาพที่ 2   แสดงจ ำนวนกำรติดตำมเพจส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.อีสำน  
 ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 (ขอ้มูล เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564)  

 
 

 
ภาพที่ 2   แสดงจ ำนวนกำรติดตำมเพจส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.อีสำน  
 ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 (ขอ้มูล เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564)  
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                  OARIT RMUTI LINE Official Account  
 


