
รายงานสรุปงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้ประสานงานร่วมกับ เค อินเตอร์แอ็คชั่น จำกัด เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ข้อมูลงานให้แก่สาธารณชนทั่วไป โดยทีมงานได้ประสานงานและดำเนินงานกิจกรรมดังนี้ 

1. การประชุมครั้งที่ 1 

a. วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00-17.00 น.  
ณ สำนักงาน เค อินเตอร์แอ็คชั่น 

b. สาระสำคัญการประชุม แผนการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

c. รายละเอียดตามเอกสารแนบในหมวด เอกสารการประชุม  

2. การประชุมครั้งที่ 2 

1. วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00-17.00 น.  
ณ สำนักงาน เค อินเตอร์แอ็คชั่น 

2. สาระสำคัญการประชุม แผนการจัดงานแถลงข่าวและการสัมภาษณ์พิเศษ 

3. รายละเอียดตามเอกสารแนบในหมวด เอกสารการประชุม  

3. การจัดส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 และการเข้าร่วมกิจกรรมลงนามสัญญาความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัย และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

a. วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  

b. ประเด็นข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จับมือ เอไอที พัฒนาไทยแลนด์ 4.0 

c. ทีมงานได้จัดเตรียมเอกสารข่าวแจกได้แก่ ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว เพื่อจัดส่งให้แก่สื่อมวลชน 

d. รายละเอียดตามเอกสารแนบในหมวด ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  

4. การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาประเด็นข่าว 

1. วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00-12.00 น.  

2. ผุ้ให้สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. อภิศักด์ิ วรพิเชฐ 

3. ประเด็นการสัมภาษณ์ บทบาทของวิศวกรไทยในนิตยสารระดับโลก ไอทริปเพิลอี (IEEE) 
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4. ทีมงานได้จัดเตรียมร่างเอกสารข่าว เพื่อจัดส่งให้แก่สื่อมวลชน 

5. รายละเอียดตามเอกสารแนบในหมวด ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์  

5. การจัดสัมภาษณ์พิเศษ ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT World รายการ Be my guest 

1. วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  

2. รายการจะดำเนินการบันทึกเทปสำหรับออกอากาศ จำนวน 2 คร้ัง โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ รศ. 

ดร. วิษณุ มีอยู่ และ ดร. ภานวีย์ โกไคยอุดม  

3. ประเด็นการสัมภาษณ์  

i. เทปแรก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพวิศวกรไทยของสถาบันการศึกษา เพื่อ

การแข่งขันในเวทีโลก 

ii. เทปสอง ได้แก่ วิศวกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาประเทศ 

4. ทีมงานได้จัดเตรียมแนวทางคำถามและคำตอบสำหรับรายการ 

5. รายละเอียดตามเอกสารแนบในหมวด กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ 

6. การจัดสัมภาษณ์พิเศษ ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT World รายการ Be my guest 

1. วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 น.  

2. รายการจะดำเนินการบันทึกเทปสำหรับออกอากาศ จำนวน 1 คร้ัง  

3. ประเด็นการสัมภาษณ์  

4. ทีมงานได้จัดเตรียมแนวทางคำถามและคำตอบสำหรับรายการ 

5. รายละเอียดตามเอกสารแนบในหมวด กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ 

6. หมายเหตุ ผู้บริหารแจ้งยกเลิกนัดสัมภาษณ์วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

7. สรุปมูลค่าการเผยแพร่ทั้งโครงการ 

a. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 19 ข่าว  

b. จำนวนการเผยแพร่บนสื่อสิ่งพิมพ์ 425.83 คอลัมน์นิ้ว  

c. สื่อโทรทัศน์ ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ข่าว  
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d. จำนวนนาทีที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสือโทรทัศน์และวิทยุ จำนวน 30 นาที 

e. มูลค่าการเผยแพร่ผ่านสื่อทั้งหมดคิดเป็น 1,655,783.00 บาท 

ข่าว จำนวน

หนังสือพิมพ์

ขนาด

คอลัมน์นิ้ว

จำนวน

เว็บไซต์

จำนวน

โทรทัศน์

จำนวนวิทยุ มูลค่า

ตุลาคม 19 425.83 - 1 - 1,655,783.00

รวม 19 425.83 - 1 - 1,655,783.00
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รายงานสรุปมูลค่าการเผยแพร่ข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

ลำดับ ส่ือ พาดหัว วันที่เผยแพร่ คอลัมน์นิ้ว/ 
Viewers/นาที

มูลค่า  
บาท

1 ผู้จัดการ สี่แยกปากหวาน  5 ตุลาคม 33.81 152,145.00

2 โพสต์ทูเดย์ สร้างความรู้ 5 ตุลาคม 16.29 53,757.00

3 แนวหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร จับมือ เอไอที

6 ตุลาคม 57.31 154,737.00

4 ผู้จัดการ ม. เทคโนโลยีมหานคร จับ

มือ เอไอที

6 ตุลาคม 24.77 111,465.00

5 บ้านเมือง ร่วมมือ 7 ตุลาคม 9.52 25,704.00

6 โลกวันนี้ ร่วมมือ 7 ตุลาคม 10.30 27,810.00

7 โพสต์ทูเดย์ ข่าวสังคมและเศรษฐกิจ 8 ตุลาคม 19.49 64,317.00

8 บ้านเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร จับมือ เอไอที

8 ตุลาคม 54.43 146,961.00

9 แนวหน้า ร่วมมือ 8 ตุลาคม 13.45 36,315.00

10 ข่าวสด (กรอบบ่าย) จับมือพัฒนา 10 ตุลาคม 8.90 29,370.00

11 ข่าวสด จับมือพัฒนา 10 ตุลาคม 8.90 29,370.00

12 ไทยโพสต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร จับมือ เอไอที

10 ตุลาคม 10.65 27,157.50

13 โพสต์ทูเดย์ รับยุค 4.0 10 ตุลาคม 8.77 28,941.00

14 แนวหน้า หากก้าวพ้นประเทศไทย 4.0 11 ตุลาคม 57.79 156,033.00

15 สยามธุรกิจ ม.มหานคร ขานรับรัฐ 15 ตุลาคม 31.98 91,143.00

16 คมชัดลึก กรอบ

บ่าย

แกะกล่อง 17 ตุลาคม 11.85 47,922.50

17 คมชัดลึก แกะกล่อง 17 ตุลาคม 11.88 48,114.00

18 พิมพ์ไทย ลงนามความร่วมมือ 18 ตุลาคม 23.15 65,977.50

19 มติชน ร่วมมือวิชาการ 21 ตุลาคม 12.59 58,543.50
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•

ประมวลข่าว 

20 NBT World Be my Guest 24 ตุลาคม 30 นาที 300,000.00

รวม 30 นาที 425.83 

คอลัมน์นิ้ว

1,655,783.00
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เอกสารแนบท้าย 

เอกสารการประชุม 

ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ 
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เอกสารการประชุม 
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ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ 
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ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 9



กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ
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