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งานดานประชาสัมพนัธ
และกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกร

งานสื่อสารองคกรสัมพันธ / สงเสริมการสื่อสารระหวางหนวยงานในองคกร

งานแนะแนวหลักสูตร เพื่อการประชาสมัพันธการศึกษาระดับบัณฑติวิทยาลัย

ขาวสารและมวลชนสัมพนัธ  จัดทําสารบัณฑิต และสงขาว ปชส.

งานดานกิจกรรมพิเศษและชุมชนสัมพันธ ภายใน และภายนอกองคกร ที่เนน
ในการปฏิสัมพันธ กบัมวลชน เพือ่สงเสริมภาพลักษณองคกร  และทํานบุํารุง 
ศิลปวฒันธรรม



แผนการประชาสัมพันธ 
เพื่อการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
• เพื่อสงเสริมยุทธศาสตรการรบันักศึกษาที่มคีวามสามารถสูง / 

คุณสมบัติพิเศษใหสมัครเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล
• เพื่อเพิ่มโอกาส / เอื้ออํานวยใหนักศึกษาที่มีศักยภาพ แตขาดแคลนทุน

ทรพัยใหสามารถเขาศึกษาตอได



การสงเสริมยุทธศาสตรการรับนกัศกึษาที่มีความสามารถสูง 
มีคุณสมบตัิพิเศษใหสมัครเขาศึกษาตอ

1. การประชาสัมพนัธเชงิรุก
2. การสรางปจจัยเพื่อจูงใจใหเขาศึกษาตอ

• ระบบการใหทุนการศึกษา
• การสราง/ปรับปรุงหลักสูตร ที่ตรงตอความตองการของตลาด
• มีสวนในการชวยสงเสริมภาพลักษณ และระบบโครงสรางภายใน
ของมหาวิทยาลัย (ทั้งดานกายภาพ และการดําเนินงานดานตางๆ)
ใหเอื้ออํานวยตอการสรางแรงจูงใจ

• มีระบบในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ใหเปนที่ยอมรบัและ
ประจักษตอสังคม ซึง่สงผลตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัย



การประชาสัมพันธเชงิรุก
1. การประชาสัมพนัธอยางตอเนือ่ง และทั่วถึงไปยังกลุมเปาหมาย
2. การวิเคราะหขอมูล ประเมินผล และพฒันารูปแบบ / กิจกรรม 

เพื่อการประชาสัมพนัธ
3. พัฒนากิจกรรมเสริมสรางภาพลกัษณองคกร / กจิกรรม 

CSR
4. การแสวงหา และประสานงานกับพันธมติร และเครือขาย

ประชาสัมพันธ



แผนปฏิบตัิงานในการ Recruit นกัศกึษา

1. โครงการประชาสัมพนัธสญัจร 
• ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เริ่มปพ.ศ. 2549)
• มหาวิทยาลัยในเขตภูมภิาค (เริ่มปพ.ศ. 2549)

2. โครงการจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษลวงหนา เพื่อใชในการ
สมัครสอบเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยมหิดล (เริ่มปพ.ศ. 2552)

รูปแบบ Road show จัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตร, เปนวิทยากรแนะนํา
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย, จัดเวทีบรรยาย และเสวนาเชิงวิชาการใน
สาขาตางๆ, อื่นๆ



3. โครงการประชาสัมพันธสัญจรเพื่อแนะแนวหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดย
รวมในงานประชุมวชิาการสาขาตางๆ และ งานนิทรรศการ / งาน Job 
Fair ที่จัดทัง้ที่กรุงเทพฯ และตางจังหวดั (เริ่มปพ.ศ. 2550)

4. การไป Road show ตางประเทศ (เริ่มปพ.ศ. 2546)
5. โครงการเพิ่มโอกาสการเขาถึงขอมูลดานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสงเสริมการสมัครเขาศึกษาตอ (มีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง)
• จัดเวทีบรรยาย และ/หรือ รวมในการจัดเสวนาเชิงวิชาการในสาขาตางๆ เรื่อง

การศึกษาตอขั้นสูงในระดับอดุมศึกษา 
• การปรบัปรุงการใหบรกิารทาง internet และสราง search engine ที่

มีประสทิธิภาพในการเขาถึงขอมูลและคนหา  

แผนปฏิบตัิงานในการ Recruit นกัศกึษา



ประชาสัมพันธถึงปจจัยจูงใจใหเขาศึกษาตอ 
ดานทนุการศึกษาที่มีศักยภาพสูง และรางวัลตางๆ

1) ทุนเพื่อนักศึกษาแรกเขา (recruitment)

2) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา แบบปลอดดอกเบี้ย / ทุนชวยเหลือนักศึกษา

3) ทุนสงเสริมศักยภาพดานการศึกษา และการวิจัยระหวางที่กําลังศึกษา

4) ทุน / รางวัล เมื่อจบการศึกษา



Scholarship
The 60th Year Supreme Reign of

His Majesty King Bhumipol Adulyadej

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ



• การประชาสัมพนัธผานสือ่มวลชน
• การประชาสัมพนัธผานสือ่สิ่งพิมพ
• การประชาสัมพนัธผานสือ่โสตทัศน
• การประชาสัมพนัธผานสือ่บุคคล / เครือขาย
• การประชาสัมพนัธผานสือ่ กิจกรรมพิเศษ
• การประชาสัมพนัธผานสือ่อินเตอรเน็ต
• การประชาสัมพนัธผานสือ่อื่น ๆ







บัณฑิตวิทยาลัย 
รวมกับคณะ / สถาบัน / วิทยาลัย / ศูนย ตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการใหความรู 
/ บริการวิชาการ / แนะแนวการศึกษา



ทําการเผยแพร  รณรงค และรวมจัดกิจกรรม
ในวนัสําคัญ และโอกาสพิเศษตาง ๆ  ทั้งกิจกรรมภายใน
มหาวทิยาลัยมหิดล  และ กิจกรรมของหนวยงานอืน่ 

เพื่อชวยสงเสริมภาพลักษณ และเกียรติภมูิ
ของบัณฑิตวทิยาลัย และของมหาวทิยาลัยมหิดล 



Brand AmbassadorBrand Ambassador
Mahidol UniversityMahidol University

บัณฑติวิทยาลัย จัดโครงการ “ฑูตบณัฑิตสัมพนัธ”
Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 



การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวย
การพัฒนาระบบฐานขอมูล และเครือขายสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา

SEO: Search Engine Optimization

Visibility

Networking

MUSST: Mahidol University Style 
and Spelling Template

GRAD - MIS

Data & information service 
Assistant program

CMS/Forum/Blog/FB

Web board

Brand Loyalty

Community

Alumni

On-line Services

On-line Application / download form

e-Registration / e-Payment

e-Lecture / Courseware / visual media

www.grad.mahidol.ac.th

MUSST: Mahidol University Style and Spelling Template-  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อชวยพัฒนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



One Stop Service at 5 Faculties,
each with Deputy-Dean responsible

Science Tropical Medicine

Dentistry
Graduate Studies

Siriraj




