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วนัที.่.............. เดอืน...................................... พ.ศ…................. 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................... ต าแหน่ง.................................................................................. 
หน่วยงาน................................................................................ โทรศพัท.์.................................. อเีมล.............................@nida.ac.th 
มคีวามประสงคจ์ะใหด้ าเนินการประชาสมัพนัธ ์รายละเอยีดดงันี้        
ชื่อโครงการ/กจิกรรม............................................................................................................................................................................ 
ช่วงเวลาจดักจิกรรม (วนั/เวลา/สถานที)่……………………….................……………………….……………………………………........... 

1. การออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ ์      ใหก้ลุ่มงานออกแบบ AW  ม ีAW แลว้ (ไฟล ์jpg และ project file - ถา้ม)ี 
2. การประชาสมัพนัธก่์อนงาน 
 โปสเตอรข์า่วรายสปัดาห ์"NIDA NOW" (ณฏัฐนันทน์)  เวบ็ไซตน์ิดา้ www.nida.ac.th/th - ขา่วประชาสมัพนัธ ์(ณฏัฐนันทน์) 
 โปสเตอรต์ดิบอรด์ในสถาบนั (พรพรหม)    NIDA Mobile application / UApp (ณฏัฐนันทน์) 
 ระบบโทรทศัน์ภายใน Digital Signage (ภมู)ิ   ป้าย LED Billboard ประตู 1, 2 (ณฏัฐนันทน์)   
 Facebook Page : NIDA THAILAND (ธญิาดา)    ป้ายไวนิล หลงัอาคารราชพฤกษ์ (ธญิาดา) 
** ช่องทาง FB จะประชาสมัพนัธข์่าวสาร/กจิกรรม ทีเ่ป็น Public เท่านัน้ กรณีตอ้งการ PR เฉพาะกลุ่มบุคลากรภายใน ทางหน่วยงานสามารถ   
   ด าเนินการ PR ไดเ้องผ่านช่องทาง FB Group : แจง้ขา่ว ชาวนิดา้    
 Instagram : nidawisdom (กุลญาดา) 
**ส าหรบัช่องทาง IG รบกวนจดัส่ง AW Square ขนาด 1080x1080 px / Portrait ขนาด 1080x1350 px / Landscape ขนาด 1080x566 px 
 

 บรกิารอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอยีดใหช้ดัเจน) .....................................................................................................................................
 

3. การประชาสมัพนัธห์ลงังาน (ภาพขา่วกจิกรรม) 
     โปสเตอรข์า่วรายสปัดาห ์"NIDA NOW"  (ณฏัฐนันทน์)    เวบ็ไซตน์ิดา้ www.nida.ac.th - ภาพขา่วกจิกรรม (ณฏัฐนันทน์)  
     Facebook Page : NIDA THAILAND (ธญิาดา) **การประชาสมัพนัธ์หลงังานกรุณาส่งรปูภาพ+เน้ือหาทีต่อ้งการลงประชาสมัพนัธ์   

 (หากตอ้งการประชาสมัพนัธข์อ้มลูในภาษาต่างประเทศ โปรดเตรยีมขอ้มลูทีแ่ปลเรยีบรอ้ยแลว้และน าส่งมาพรอ้มการขอใชบ้รกิาร) 
4.  งานพิธีกร (เฉพาะงานพธิกีาร/งานส่วนกลางสถาบนั) ** โปรดตดิต่อสอบถาม/นัดหมายควิงานล่วงหน้า ทีเ่บอร ์3449 อย่างน้อย 5 วนัท าการ   
                  หากไดร้บัการยนืยนัควิงานเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดเตรยีมขอ้มลู Script ทีจ่ าเป็นส าหรบัพธิกีรล่วงหน้า 3 วนัท าการ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลขทีร่บั ……………………....… 
วนัที ่…………………………...… 
เวลา …………………………….. 

 ลงชื่อ .............................................................. ผูข้อใชบ้รกิาร 
                ( .............../................./................) 

ส่วนท่ี 1  ส าหรบัหน่วยงานผูข้อใช้บริการประชาสมัพนัธ ์(กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถว้น) 

หมายเหตุ :    

1.  กรณีม ีAW แล้ว กรุณาส่งแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารฯ ก่อนวนัจดักจิกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั (ไม่รวมวนัหยุดราชการ) 
2.  การออกแบบงาน AW ใชเ้วลาประมาณ 1 สปัดาห ์(ไม่รวมวนัหยุดราชการ) ใหบ้รกิารตามล าดบัการขอใชบ้รกิาร 
3.  กรณีตอ้งการขอใชบ้รกิารถ่ายภาพ/วดิโีอ/LIVE โปรดขอความอนุเคราะหไ์ปยงั กลุ่มงานโสตทศันูปกรณ์ กองกลาง 
4.  โปรดสอบถามควิการตดิป้ายไวนิลหลงัอาคารราชพฤกษ์ก่อนขอใชบ้รกิาร โดยหน่วยงานผูข้อใชบ้รกิารตอ้งรบัผดิชอบ ค่าป้ายไวนิล 
    และค่าตดิตัง้เอง รวม 5,700 บาท/ช่อง 
5. ส่งแบบฟอรม์ออนไลน์ / ไฟล ์AW หรือรายละเอียดการจดักิจกรรม ไปยงั e-mail: patcharin.k@nida.ac.th 



 

ช่องทางการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการประชาสัมพันธ์  

 

❖ เว็บไซต์ http://ccsr.nida.ac.th เลือกเมนู งานประชาสัมพันธ์/บริการประชาสัมพันธ์/แบบคำขอ
ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถพิมพ์ลงในช่องว่าง และ save ส่ง email มาพร้อมกับรายละเอียดการจัด
กิจกรรม 

❖ SharePoint กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม 
https://nida365.sharepoint.com/sites/CCSR 

 

 

 


	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	toggle_5: Off
	toggle_7: Off
	toggle_9: Off
	toggle_4: Off
	toggle_6: Off
	toggle_8: Off
	toggle_10: Off
	Instagram  n: Off
	toggle_12: Off
	toggle_14: Off
	toggle_13: Off
	toggle_15: Off
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 


