
แบบฟอรมขอใชบริการประชาสัมพันธ 
กลุมงานสื่อสารองคการและกจิกรรมเพ่ือสังคม 
Tel. 0 2727 3449, 3347, 3340  Fax. 0 2375 4279 

 

วันท่ี............... เดือน...................................... พ.ศ…................. 

ช่ือ-นามสกุล...................................................................................... ตําแหนง....................................................................................... 

หนวยงาน................................................................................ โทรศัพท................................... อีเมล....................................@nida.ac.th 

มีความประสงคจะใหดําเนินการประชาสัมพันธ รายละเอียดดังน้ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม....................................................................................................................................................................... 

ชวงเวลาจัดกิจกรรม (วัน/เวลา/สถานท่ี)………………………......................……………………………………………………………………………… 

 มี AW แลว (ไฟล jpg และ project file - ถามี)

 เว็บไซตนิดา www.nida.ac.th/th (ณัฏฐนันทน)

 เว็บไซตนิดา www.nida.ac.th/en (ณัฏฐนันทน)

 เว็บไซตปฏิทินกิจกรรม itc.nida.ac.th/event (ประภัตรา)

 ระบบโทรทัศนภายใน Digital Signage (ภูมิ)

 สัมภาษณสดวิทยุ FM 101 วันศุกร 8.40-9.00 น. (ผศ.ดร.วรัชญ)

 บันทึกเทปโทรทัศนรายการ "WISDOM for Change" (ญาดา)

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.00 น. ทาง Nation TV

 บริการอ่ืนๆ....................................................................... 

1. การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ       ใหกล มุงานออกแบบ AW

2. การประชาสัมพันธกอนงาน

 โปสเตอรขาวรายสัปดาห "นิดาวันนี้" (ณัฏฐนันทน)

 โปสเตอรตดิบอรดในสถาบนั (พรพรหม)

 NIDA News ราย 2 เดือน (ประภตัรา)

 NIDA Newsletter ราย 6 เดือน (พรพรหม)

 ปาย LED Billboard ประต ู1, 2 (ณัฏฐนนัทน)

 ปาย LED Billboard แยกนิดา (ภูมิ)

 ปายไวนิล หลังอาคารราชพฤกษ (ญาดา)

 Facebook Page : NIDA THAILAND (ญาดา)

 NIDA Mobile application (ณัฏฐนันทน)

3. ภาพขาวกิจกรรม (การประชาสัมพันธหลังงาน)

 โปสเตอรขาวรายสัปดาห "นิดาวันน้ี" (ณัฏฐนันทน)   เว็บไซตนิดา www.nida.ac.th (ณัฏฐนันทน)  Facebook Page : NIDA THAILAND (ญาดา)

 NIDA News ราย 2 เดือน (ประภตัรา)     NIDA Newsletter ราย 6 เดือน (พรพรหม)

4. ภาษา   ไทย    อังกฤษ    อ่ืนๆ ........................................ 

เลขที่รับ ………………………………… 

วันที่ ……………………………………… 

เวลา ……………………………………... 

ลงช่ือ .............................................................. ผูขอใชบริการ 

  ( ........./................./................) 

สวนท่ี 1  สําหรับคณะ/ศูนย/สํานัก/หนวยงาน (กรุณากรอกขอมลูใหครบถวน)

สวนท่ี 2 สําหรับกลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม

โปรดดําเนินการตามคําขอใชบริการ .............................................................. 

  หัวหนากลุมงานส่ือสารองคการฯ 

 ( ........./................./................) 

หมายเหตุ : 

1. กรณีมี AW แลว กรุณาสงแบบฟอรมขอใชบริการฯ กอนวันจัดกิจกรรมลวงหนาอยางนอย 5 วัน
2. การออกแบบงาน AW ใชเวลาประมาณ 1 สปัดาห ใหบรกิารตามลําดับการขอใชบริการ
3. กรณีตองการขอใชบริการถายภาพ/วิดีโอ ใหขอความอนุเคราะหไปยัง กลุมงานโสตทัศนูปกรณ กองกลาง
4. หากตองการใหสัมภาษณสดออกรายการวิทยุ หรือ บันทึกเทปรายการโทรทัศน โปรดนัดหมายกับผูประสานงาน กอนขอใชบริการ
5. โปรดสอบถามคิวการติดปายไวนิล หลังอาคารราชพฤกษกอนขอใชบริการ โดยหนวยงานผูขอใชบริการตองรับผิดชอบ คาปายไวนิลและคาติดตั้งเอง 

รวม 5,700 บาท/ชอง

6. โปรดสงไฟล A/W หรือรายละเอียดการจัดกิจกรรม ไปยัง e-mail: patcharin.k@nida.ac.th
7. กรณีเรงดวนหรือตองการขอใชบริการที่ไมมีรายการในแบบฟอรม โปรดติดตอเจาหนาที่งานประชาสัมพันธ โทร. 3340, 3449, 3347 

หากตองการประชาสัมพันธนอกเหนือภาษาไทย  

กลุมงานส่ือสารฯ ไมรับแปลภาษา โปรดเตรียมขอมูลใหเรียบรอยกอนสงขอใชบรกิาร



ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 
1.รายการสนามข่าว 101 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 น. ทางสถานีวิทยุ FM 101 MHz 

ผู้ประสานงานรายการ : ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ โทร. 089 455 7035 
อีเมล warat.ka@hotmail.com 

 
2.รายการโทรทัศน์ “WISDOM for Change” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 9.30-10.00 น. ทางสถานี NATION TV 

ผู้ประสานงานรายการ : ญาดา จิตรมาตร โทร. 094 885 4241  
อีเมล yada.e@nida.ac.th 

 
3.จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ราย 6 เดือน 

ฉบับ 
วันสุดท้ายของการ

ส่งเนื้อหา 
จัดท า A/W ตรวจแก้ไข ส่งโรงพิมพ์ ส่งเผยแพร่ 

ฉบับ 1 สิงหาคม-มกราคม 15 ม.ค. 16-31 ม.ค. 1-20 ก.พ. 21 ก.พ. 1-7 มี.ค. 
ฉบับ 2 กุมภาพันธ-์กรกฎาคม 15 มิ.ย. 16-30 มิ.ย. 1-20 ก.ค. 21 ก.ค.. 1-7 ส.ค. 

 Target : ศิษย์เก่า 
จ านวนผลิต : ประมาณ 45,000 ฉบับ 

 
4.จดหมายข่าวนิด้าราย 2 เดือน 

ฉบับ 1 วันสุดท้าย AW ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ส่งโรงพิมพ์ ติดหน้าซองส่ง
ไปรษณีย ์

ฉบับ กันยายน-ตุลาคม  30 ต.ค. 1-10 พ.ย. 11-17 พ.ย. 18-22 พ.ย. 
ฉบับ พฤศจิกายน-ธันวาคม  30 ธ.ค. 1-10 ม.ค. 11-17 ม.ค. 18-22 ม.ค. 
ฉบับ มกราคม-กุมาภาพันธ ์ 28 ก.พ. 1-10 มี.ค. 11-17 มี.ค. 18-22 มี.ค. 
ฉบับ มีนาคม-เมษายน  30 เม.ย. 1-10 พ.ค. 11-17 พ.ค. 18-22  พ.ค. 
ฉบับ พฤษภาคม-มิถุนายน  30 มิ.ย. 1-10 ก.ค. 11-17 ก.ค. 18-22 ก.ค. 
ฉบับ กรกฎาคม-สิงหาคม  30 ส.ค. 1-10 ก.ย. 11-17 ก.ย. 18-22 ก.ย. 

Target : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย 
จ านวนผลิต : ประมาณ 6,500 ฉบับ 

 
5. เว็บไซต์สถาบัน www.nida.ac.th 
6. Social Media : Facebook “NIDA Thailand” / Twitter  
7. จอ LED billboard แยกนิด้า / ประตูทางเข้าออกสถาบัน 
8. Mobile Application (ส่งขา่วสาร+notification) ส าหรับผู้ที ่download mobile application NIDA เท่านั้น 
9. ป้ายโฆษณาหลังอาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 6) ขนาด (กว้าง*สูง) 8.3*5 m ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังประมาณ 5,700 บาท *
ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ 

ผู้ประสานงานจองคิวการขอใช้พ้ืนที่ : ญาดา จิตรมาตร โทร. 094 885 4241 อีเมล yada.e@nida.ac.th 
10.ระบบ Digital Signage (เครือข่ายโทรทัศน์ภายในสถาบัน) 
11.ป้ายประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดต่างๆ ภายในสถาบัน ประมาณ 10-15 ป้าย ขนาดกระดาษ A3 และ A4 
12.ป้ายไวนิลติดบริเวณใต้หลังคาทางเดินอาคารชุบ กาญจนประกร ขนาด (กว้าง*ยาว) 1*3 m ค่าใช้จ่ายประมาณ 450 บาท / 
ชิ้นงาน *ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ 
 ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การก่อนติดป้าย 
 
ข้อ 1+2 ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ หากเวลามีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ 
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