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

 

พ.ศเดือนวันท่ี............... ...................................... …................. 

ตำแหนงช่ือ-นามสกุล...................................................................................... ....................................................................................... 

อีเมลโทรศัพทหนวยงาน................................................................................ ................................... ....................................@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 - ขาวประชาสัมพันธ (ณฏัฐนันทน)

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

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

 ปาย LED Billboard แยกนิดา (ภูมิ)

 NIDA Mobile application (ณฏัฐนันทน)

1. การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ      ใหกลมุงานออกแบบ AW

2. การประชาสัมพันธกอนงาน

 โปสเตอรขาวรายสัปดาห "นิดาวันนี้" (ณัฏฐนันทน)

 โปสเตอรตดิบอรดในสถาบัน (พัชรินทร)

 NIDA Newsletter ราย 6 เดือน (พรพรหม)

 ระบบโทรทัศนภายใน Digital Signage (ภูมิ)

 ปาย LED Billboard ประตู 1, 2 (ณัฏฐนันทน)

 ปายไวนิล หลังอาคารราชพฤกษ (ธญิาดา)  Facebook Page : NIDA THAILAND (ธิญาดา)

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

3. ภาพขาวกิจกรรม (การประชาสัมพันธหลังงาน)

 โปสเตอรขาวรายสัปดาห "นิดาวันน้ี" (ณัฏฐนันทน)  เว็บไซตนิดา www.nida.ac.th - ภาพขาวกิจกรรม (ณัฏฐนันทน)

 NIDA Newsletter ราย 6 เดอืน (พรพรหม)  Facebook Page : NIDA THAILAND (ธิญาดา)

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

เลขที่รับ ………………………………… 

วันที่ ……………………………………… 

เวลา ……………………………………... 

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

)   ( .......................................................................

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

สวนท่ี 2 สำหรับกลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม

/./...

หัวหนากลุมงานส่ือสารองคการฯ 

 ( 

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

  

......... ................... ..........) 

หมายเหตุ : 

1. กรณีมี AW แลว กรุณาสงแบบฟอรมขอใชบริการฯ กอนวันจัดกิจกรรมลวงหนาอยางนอย 5 วัน (ไมรวมวันหยุดราชการ)
2. การออกแบบงาน AW ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห (ไมรวมวันหยุดราชการ) ใหบริการตามลำดับการขอใชบริการ
3. กรณีตองการขอใชบริการถายภาพ/วดีิโอ ใหขอความอนุเคราะหไปยัง กลุมงานโสตทัศนูปกรณ กองกลาง
4. โปรดสอบถามคิวการติดปายไวนิล หลังอาคารราชพฤกษกอนขอใชบริการ โดยหนวยงานผูขอใชบริการตองรับผิดชอบ คาปายไวนิลและคาติดต้ังเอง

รวม 5,700 บาท/ชอง
5. โปรดสงไฟล A/W หรือรายละเอียดการจัดกิจกรรม ไปยัง e-mail: patcharin.k@nida.ac.th
6. กรณีเรงดวนหรือตองการขอใชบริการที่ไมมีรายการในแบบฟอรม โปรดติดตอเจาหนาที่งานประชาสัมพันธ โทร. 3348, 3449

หากตองการประชาสัมพันธนอกเหนือภาษาไทย  

กลุมงานส่ือสารฯ ไมรับแปลภาษา โปรดเตรียมขอมูลใหเรยีบรอยกอนสงขอใชบรกิาร



 

ชองทางการประชาสัมพันธ 

 

1. จดหมายขาวนิดาสัมพันธราย 6 เดือน  

Target : ศิษยเกา  

จำนวนผลิต : ประมาณ 20,000 ฉบับ 
ฉบับท่ี ทีมพีอาร สงเนื้อหา AW ตรวจแกไขตนฉบับ สงโรงพิมพ สงไปรษณีย 

ฉบับท่ี 1 ส.ค.-ม.ค. 15 ม.ค. 16-31 ม.ค. 1-15 ก.พ. 16-28 ก.พ. 1-7 มี.ค. 
ฉบับท่ี 2 ก.พ.-ก.ค. 15 ก.ค. 16-31 ก.ค. 1-15 ส.ค. 16-30 ก.ย. 1-7 ต.ค. 

 

2. เว็บไซตสถาบัน www.nida.ac.th 

3. Social Media : Facebook Fanpage : “NIDA Thailand” และ FB Group “แจงขาวชาวนิดา”  

4. NIDA Mobile Application 

5. จอ LED Billboard แยกนิดา / ประตูทางเขาออกสถาบัน ประตู 1 และ ประตู 2 

6. ปายโฆษณาหลังอาคารราชพฤกษ (อาคาร 6) ขนาด (กวางxสูง) 8.3x5 เมตร คาใชจายประมาณ 5,700 บาท 

   *คาใชจายเรียกเก็บจากหนวยงานท่ีขอใชบริการ   

    ประสานงานลวงหนากอนสงแบบฟอรมคำขอใชบริการ : คุณธิญาดา จิตรมาตร โทร. 027273449  

7. ระบบ Digital Signage (เครือขายโทรทัศนภายในสถาบัน) 

8. ปายประชาสัมพันธติดบอรดตางๆ ภายในสถาบัน ประมาณ 10-15 ปาย ขนาดกระดาษ A3 และ A4 แนวตั้ง 

9. ปายไวนิลท่ีติดบริเวณหนาหองอาหารนิดา , ใตอาคารชุบ กาญจนประกร ขนาด (กวางxยาว) 1x3 เมตร คาใชจาย

ประมาณ 450 บาท/ช้ินงาน *คาใชจายเรียกเก็บจากหนวยงานท่ีขอใชบริการ 

 

หมายเหตุ :  

แบบฟอรมการขอใชบริการประชาสัมพันธ สามารถดาวนโหลดไดท่ี http://ccsr.nida.ac.th เลือกเมนู งาน
ประชาสัมพันธ/บริการประชาสัมพันธ/แบบคำขอประชาสัมพันธ โดยสามารถพิมพลงในชองวาง และ save สง email 
มาพรอมกับรายละเอียดการจัดกิจกรรมได 

 

ติดตอ...กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม ชั้น 3 อาคารนิดาสัมพันธ  

โทร. 02-7273449 (คุณนุน-ธิญาดา จิตรมาตร) 02-7273348 (คุณนัท-ณัฏฐนันทน  สิทธิพงษ) 
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