
1

ลําดับ

ที่

1 แผนกิจกรรมหลักประจําป

1.1 งานรําลึก 6 ตุลา 6 ณัฐกาญจน+โสตฯ
1.2 งาน 14 ตุลา 14 ณัฐกาญจน+โสตฯ
1.3 งานกฐินพระราชทาน 30 คุณพีระวัฒน
1.5 งานกาชาด คุณอารยา+โสตฯ

1.6 งานวันนักวิจัย มธ. ประจําป 2563-2564 14 คุณอารยา+ณัฐกาญจน+โสตฯ

1.8 งานอ.ปวย อ๊ึงภากรณ 9 คุณพีระวัฒน+โสตฯ
1.9 งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ 5 คุณพรดา+โสตฯ

งาน มอบรางวัล TTF Award 2022 คุณอารยา+ณัฐกาญจน+โสตฯ

1.10 งานวันปรีดี พนมยงค 11 คุณพรดา+โสตฯ

1.11 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 27 คุณอารยา+ณัฐกาญจน+โสตฯ

1.12 งานวันสันติภาพไทย 16 คุณพรดา+โสตฯ
1.13 แรกพบ/ปฐมนิเทศ/รับเพื่อนใหม คุณพีระวัฒน+โสตฯ

2 ประชาสัมพันธเชิงรุก
2.1 สกูป นักศึกษา มธ. (โปรเจคพิเศษ) 8 ชิ้น ณัฐกาญจน

2.2 สกูป Timing ทีมนักประชาสัมพันธ

2.3 สกูปBranding ทีมนักประชาสัมพันธ

2.4 Press Release ทีมนักประชาสัมพันธ

2.5 Photo Release ทีมนักประชาสัมพันธ

2.6 Press Tour 1 ครั้ง ทีมนักประชาสัมพันธ

2.7 ทําขาวภาษาอังกฤษลงส่ือ โครงการประชาสัมพันธตางประเทศ 

2.8 แถลงขาว/จัดสัมมนา/สัมภาษณกลุมยอย 5 ครั้ง ทีมนักประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบเม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ปฎิทินการทํางานงานสื่อสารองคกร ปงบประมาณ 2565 
กองแผนงาน

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เชิญสื่อ



ลําดับ

ท่ี

1 แผนกิจกรรมประจําป

1.1 งานรําลึก 6 ตุลา 6

 -FB 2 โพสต

 -twitter

1.2 งานกฐินพระราชทาน 30

 -ลงจุลสาร

 -ลงเว็บไซต

1.3 งานกาชาด

 -FB  2 โพสต

 -twitter

 -IG  

 -ลงจุลสาร

 -ลงเว็บไซต

1.4 งานอ.ปวย อึ๊งภากรณ 9

 - ภาพขาว

 -press Release

 -ทําFB  2 โพสต ประวัต+ิPr.กิจกรรมวันงาน

 -twitter

แผนประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2565

กองแผนงาน

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ผูรับผิดชอบก.ย.

ณัฐกาญจน+โสตฯ

คุณพีระวัฒน+โสตฯ

คุณอารยา+โสตฯ

คุณพีระวัฒน



ลําดับ

ท่ี

 -IG 

 -ลงจุลสาร

 -ลงเว็บไซต

1.5 วันสัญญา ธรรมศักดิ์ 5

 -ทําสื่อประชาสัมพันธภายใน

 -เชิญสื่อ

 -ปฏิทินกิจกรรม

 -press Release

 - ภาพขาว

 -ทําFB  2 โพสต

 -twitter

 -IG 

 -ลงจุลสาร

 -ลงเว็บไซต

1.6 งานวันปรีดี พนมยงค 11

 -ทําสื่อประชาสัมพันธภายใน

 -เชิญสื่อ

 -ปฏิทินกิจกรรม

คุณพรดา+โสตฯ

แผนประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2565

กองแผนงาน

คุณพรดา+โสตฯ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ



ลําดับ

ท่ี

 -press Release

 - ภาพขาว

 -ทําFB  2 โพสต

 -twitter

 -IG 

 -ลงจุลสาร

 -ลงเว็บไซต

1.7 วันสถาปนามหาวิทยาลัย 27

 -ทําสื่อประชาสัมพันธภายใน

 - ภาพขาว

 -shot Clip pre event 

 -ทําFB  3 โพสต

 -twitter

 -IG 

 -ลงจุลสาร

แผนประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2565

กองแผนงาน

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ณัฐกาญจน+อารยา+โสตฯ

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.



ลําดับ

ท่ี

1.8 งานวันสันติภาพไทย 16

 -shot Clip pre event 

 -ทําสื่อประชาสัมพันธภายใน

 -เชิญสื่อ

 -ปฏิทินกิจกรรม

 -press Release

 - ภาพขาว

 -ทําFB  1 โพสต

 -ลงจุลสาร/ ลงเว็บไซต

1.9 แรกพบ/ปฐมนิเทศ/รับเพื่อนใหม

 -คลิปขาวสั้น+vox pop 

 -ทําFB  6 โพสต

 -twitter

 -IG 

 -ลงจุลสาร

 -ลงเว็บไซต

คุณพรดา+โสตฯ

คุณพีระวัฒน+โสตฯ

แผนประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2565

กองแผนงาน

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ


