
Google Form: PR SoLA Online

https://goo.gl/k9HtxY

หมายเหตุ: 1. กรอกแบบฟอรมกอนการจัดกิจกรรม ลวงหนาอยางนอย 10 วัน 

2. เวลาดำเนินการ นับจากไดรับขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง

3. กรุณาสงไฟลขอความที่ตองการผลิต พรอมทั้งระบุขอความที่มีครบถวนและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมายังงานประชาสัมพันธหรือ

ที่E-mail: parichat.mua@kmutt.ac.th

4. โปรดอานขอกำหนดการประชาสัมพันธและ กระบวนการประชาสัมพันธของคณะศิลปศาสตร (ดานหลัง)

5. ทานสามารถกรอกแบบฟอรมออนไลน ไดที่  https://goo.gl/k9HtxY หรือ QR Code ที่อยูดานลาง

* กรณีเผยแพรขาวมหาวิทยาลัย เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

เนื่องดวย (ชื่อ) ....................................................................................หนวยงาน.....................................................มีความประสงคจะใหดำเนินการ

ประชาสัมพันธโครงการ...............................................................................................................................................................................................

จัดขึ้นวันที่........./........../..........ณ...................................................................................................เวลา........................โทรศัพท................................

แบบฟอรมขอใหดำเนินการประชาสัมพันธ

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่..............เดือน..............................พ.ศ..............

ลงชื่อ................................................................(ผูขอใชบริการ)

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

วัน/เดือน/ป

E-Mail................................................................................. 

1. กลุมเปาหมาย  

 นักศึกษา    อาจารย        บุคลากร             บุคคลทั่วไป 

2.1 ประชาสัมพันธกอนจัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม      

ประชาสัมพันธในลิฟทและหนาลิฟท (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

ผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร (เวลาดำเนินการ 3 วัน)  

ผานเฟสบุคคณะศิลปศาสตร (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

ผานทางLine@ คณะศิลปศาสตร (เวลาดำเนินการ 2 วัน) 

ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย ฯ (เวลาดำเนินการ 3 วัน) 

ผานทาง E-mail (เวลาดำเนินการ 3 วัน) 

อื่น ๆ ............................................................      

2.2 กิจกรรมในวันงาน

ถายภาพกิจกรรมวันงาน 

ถายวิดีโอกิจกรรมวันงาน

อื่น ๆ ............................................................    

 2.3 ประชาสัมพันธหลังจัดกิจกรรม 

เขียนขาวเผยแพรเว็บไซต มจธ. (Who’s News) *  (เวลาดำเนินการ 5 วัน)

เขียนขาวเผยแพรเว็บไซตคณะ ฯ (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

เขียนขาวเผยแพรLine@ คณะ ฯ  (เวลาดำเนินการ 2 วัน)

อื่น ๆ ............................................................    

  ** ฝายประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร ขอสงวนสิทธิ์ การเผยแพรประชาสัมพันธตามความเหมาะสม

2. การประชาสัมพันธ (กรุณาเลือก / ในชองวาง  สามารถเลือกไดมากกวา 1 ชอง)

(กรุณาเลือก / ในชองวาง  สามารถเลือกไดมากกวา 1 ชอง)



ขอกำหนดของการประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร

1. ในกรณีที่ทานเขียนขาวมา ขอความอนุเคราะห สงขาว 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ความยาวประมาณ 7-9 บรรทัด  Font  Angsana ขนาด 14 เนื่องจากคณะศิลปศาสตรมีนโยบายสงเสริมความเปนสากล

2.  ลักษณะขาวตองนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตรเปนหลัก ไมเนนการนำเสนอบุคคลหรือ

สิ่งของเปนการเฉพาะ

3. รูปภาพตองคมชัด สอดคลองกับเนื้อขาว ขนาดรูปไมต่ำกวา 4X6 นิ้ว Resolution 300 dpi จำนวน 4-6 รูป

4.ระยะเวลาในการสงขาว ควรสงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ไมเกิน 1-2 วัน

5. กรณีที่เปนขาวที่ทานไปอบรมหรือเปนวิทยากรใหแกสถาบันตาง ๆ  ขาวของทานจะถูกเผยแพรทาง Facebook 

และ Website ของคณะฯ เทานั้น
(อางอิงจากขอกำหนด Who’s News  กลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

กระบวนการทำงานของประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร

สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

งานประชาสัมพันธ กลุมงานแผนและสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

นางสาวปาริฉัตร เมืองประแกว (ปาน)  โทร.02-470-8790

ขอกำหนดของการประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร  มจธ.

1.เนื้อหาประชาสัมพันธ

1.1 ลักษณะขาวตองนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตรเปนหลัก ไมเนนการนำเสนอบุคคลหรือ

         สิ่งของเปนการเฉพาะ

    1.2 กรณีที่ตองการประชาสัมพันธกอนจัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม กรุณาสงขอมูลใหสมบูรณ 

         กอนจัดกิจกรรม/โครงการ 10 วัน

    1.3 ในกรณีที่ทานเขียนขาวมา ความยาวประมาณ 7-9 บรรทัด  Font  Angsana ขนาด 14 

    1.4 ขอความอนุเคราะห สงขาวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เนื่องจากคณะศิลปศาสตรมีนโยบายสงเสริม

         ความเปนสากล (กรณีที่สงเฉพาะภาษาไทย จะตองใชเวลาแปลภาษา เพิ่มเปน 1-2 วัน)

2. รูปภาพตองคมชัด สอดคลองกับเนื้อขาว ขนาดรูปไมต่ำกวา 4X6 นิ้ว Resolution 300 dpi จำนวน 4-6 รูป

3. ระยะเวลาในการสงขาว ควรสงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ไมเกิน 1-2 วัน

4. ฝายประชาสัมพันธ ขอสงวนสิทธิ์ การเผยแพรขาวสารในชองทางตางๆ ตามนโยบายของงานประชาสัมพันธ
(อางอิงจากขอกำหนด Who’s News  กลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

เริ่มตน

หนวยงานกรอกแบบฟอรม

ขอดำเนินการประชาสัมพันธ

งานประชาสัมพันธ

ไดรับขอมูล

จากหนวยงาน

ไมผาน
(ขอมูลไมครบถวน)

ผาน
(ขอมูลครบถวน

และถูกตอง)

- ประชาสัมพันธในลิฟทและหนาลิฟท (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

- ผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

- ผานเฟสบุคคณะศิลปศาสตร (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

- ผานทางLine@ คณะศิลปศาสตร (เวลาดำเนินการ 2 วัน)

- ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย ฯ (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

- ผานทาง E-mail (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

ประชาสัมพันธกอนจัดกิจกรรม 

เพื่อเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม

- ถายภาพกิจกรรมวันงาน

- ถายวิดีโอกิจกรรมวันงาน

กิจกรรม

ในวันงาน

   - เขียนขาวเผยแพรเว็บไซต มจธ. (Who’s News) *  (เวลาดำเนินการ 5 วัน)

 - เขียนขาวเผยแพรเว็บไซตคณะ ฯ (เวลาดำเนินการ 3 วัน)

- เขียนขาวเผยแพรLine@ คณะ ฯ  (เวลาดำเนินการ 2 วัน)

* กรณีเผยแพรขาวมหาวิทยาลัย เปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

 ประชาสัมพันธ

หลังจัดกิจกรรม


