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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาต้ังแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สวนสื่อสารองคกร

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของหนวยงาน รอยละ ≥80

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน รอยละ 23 17 73.91

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน รอยละ 10 9 90.00

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 48.33

• รอยละการบันทึกงานประจําวันของพนักงาน รอยละ -

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61)

รอยละ 100

ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)
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ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ >80 47.18 58.98

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ

 - คาไฟฟา

-  คาน้ํามัน

ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

4

ยุทธศาสตรที่  
3
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ภารกิจหลักของหนวยงาน

ขาว สกูปขาว บทความทาง
วิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ

Social Media, Web Site

สื่อวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน 

(สวนกลางและทองถิ่น)

 สื่อพิเศษ ปายอิเล็กทรอนิกส 
(digital signage, จอ LED) 

ปายไวนิล ปายประชาสัมพันธ 
ฯลฯ

กิจกรรมชื่นชมคุณคาศิษยเกา 
และนิทรรศการประชาสมัพันธ

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ  แถลงขาว  

Press Tour

กิจกรรมประชาสัมพนัธ
ภาพลักษณองคกรสู

โรงเรียน 

กิจกรรมสัมพันธ ตอนรับนําชม
มหาวิทยาลัย

งานสื่อสารภาพลักษณองคกร WU PR 
Network, WU Brand Ambassador

และการเยี่ยมชมของกลุมเปาหมาย
การสํารวจประชามติ และความคิดเห็น

ผลการดําเนินงาน

การเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
โครงการ การผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน 

สื่ออิเลคทรอนิคส สื่อพิเศษอ่ืนๆ  และกิจกรรมสัมพันธสูกลุมเปาหมาย

ขาว / ภาพขาว
จัดทําขาวเผยแพรสื่อมวลชนสวนกลาง สวนภูมิภาค  

เนื้อหาขาว รอยละ 85 
เปนขาวที่เนนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในความโดนเดนดานการจัดการศึกษา หลักสูตร ความเปนสากล

ความพรอมของปจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน คณาจารย งานวิจัย บริการวิชาการ นักศึกษา และการรับนักศึกษา



17/07/61

4

จัดทําขาวเผยแพรทางสื่อมวลชนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

แผน 160 ขาว |  ผล 217 ขาว | ไดรับการเผยแพร จํานวน 224  ครั้ง
จํานวน 224  ครั้ง

มูลคาเงิน  3,725,700 บาท |  PR Value 11,177,100 บาท
บาท

ขาว / ภาพขาว
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค

จํานวนครั �งของข่าวที�ได้รับการเผยแพร่

จดัทาํข่าวเผยแพร่ทางสื�อมวลชนทั �งส่วนกลางและส่วน
ภมิูภาค  

การเผยแพรจ่ากส่ือส่ิงพมิพ ์ จาํนวน 224  ครัง้
มูลคา่เงนิ  3,725,700 บาท |  PR Value 11,177,100 บาท

ข่าว / ภาพข่าว 
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มูลค่าขา่วทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ 

ตค. 60- มคี. 61 
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ข่าว / ภาพข่าว 
จดัทาํขา่วเผยแพรส่ื่อมวลชนส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค   

ข่าว / ภาพข่าว 
จดัทาํขา่วเผยแพรส่ื่อมวลชนส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค   



17/07/61

6

ข่าว / ภาพข่าว 
จดัทาํขา่วเผยแพรส่ื่อมวลชนส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค   

clipping.wu.ac.th

บทความทาง
วิชาการ/สกูป๊แผน 12 | ผล 25 เรือ่ง  

เผยแพรท่าง นิตยสาร วารสาร 
เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยัและช่องทาง

การส่ือสารตา่งๆ
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จดหมายข่าว สารวลยั
ลกัษณ์

เป็นประจาํทุกเดือน พิมพ ์ครั �งละ 
2,000 ฉบบั 

ส่งเผยแพร่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ทั �วประเทศ

https://ocd.wu.ac.th/wu-media/สารวลยัลกัษณ์

เอกสารเล่ม แผ่นพบั ประชาสัมพนัธ์
มหาวิทยาลยั

เอกสารเล่ม จาํนวน   

3,500 เล่ม 

เอกสารแนะนําหลกัสูตร  

จาํนวน 20,000 ฉบบั  

แผ่นพบั จาํนวน 15,000 

ฉบบั 

สูจิบตัรพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ   

จาํนวน   1,800 เล่ม 

สูจิบตัร พิธีสถาปนาอธิการบด ี 

จาํนวน   1,200 เล่ม 
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ประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซต์
มหาวิทยาลยั•ทาง Internet / Intranet จาํนวน 

1,132 ข่าว

• เบนเนอร ์จาํนวน 44 กิจกรรม 

• เวบ็ไซต ์Walailak Day 

ประชาสมัพนัธท์าง  Social Media

 จาํนวนรวมการกดถกูใจ Facebook Page : 

Walailak University  

(ผู้ใช้ที�ไม่ซํ�ากนั)
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ประชาสมัพนัธท์าง  Social Media

 
การเข้าถึงรายเดือน Facebook Page : 

Walailak University  

(ผู้ใช้ที�ไม่ซํ�ากนั)
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ประชาสมัพนัธท์าง  Social Media
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ประชาสมัพนัธท์าง  Social Media

 

ประชาสมัพนัธท์าง  Social Media
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ประชาสมัพนัธท์าง  Social Media

 

รายการประจํา
• วลัยลักษณสูสังคม NBT  24 ตอน (รายการประจําทุกสัปดาห รวมผลิต) 

• รายการวิทยุนานาสาระ   24 ครั้ง (รายการประจําทุกสัปดาห)

รายการอื่นๆ
• บายนี้มีคําตอบ ทางชอง 9 อสมท.  2 ครั้ง (4 ครั้งตามนโยบายเรงดวน)

• รอบรั้วถิ่นไทย, รอบภูมิภาค, เชานี้ที่เมืองนคร ทางชอง NBT  12   ครั้ง 

• อื่นๆ ขาวส้ัน/อักษรวิ่ง ทางสื่อโทรทัศน เสริฟขาวเสาร-อาทิตย Nation TV, ThaiPBS, 
ASTV, TNN24, PPTV, ไทยรัฐ ทีวี, ชอง 3 ชอง5 ชอง 7 ฯลฯ

• รายการวิทยุรวมผลิต อสมท.  12  ครั้ง

• สปอตวิทยุ / ขาวสั้น  30  ครั้ง

• กิจกรรม Press Visit , Press Tour, จํานวน 12 ครั้ง 

สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (สวนกลางและทองถ่ิน) 
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ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าพัฒนาไม่หยุด
บัณฑิตมีงานทํา 98%

ออกอากาศสด ในวนัศกุร์ที� 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทาง

ม.วลัยลักษณ์ สร้างคนให้ดีและมีคุณภาพ

ออกอากาศสด ในวนัศกุร์ที� 20 ตลุาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. 
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท.

รายการบ่ายนี �มีคําตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท.

สื�อโทรทศัน์ ส่วนกลางและท้องถิ�น 

"วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยชั �นนําสู่สากล“

ออกอากาศเมื�อวนัที� 19 ธันวาคม 2560 

ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!

ออกอากาศสด วนัจันทร์ที� 29 มกราคม 2561 

สื�อโทรทศัน์ ส่วนกลางและท้องถิ�น 

รายการบ่ายนี �มีคําตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท.
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระแสแรง เดก็เก่งเลือกเข้าที�นี�

ออกอากาศสด เมื�อวนัพธุที� 14 มีนาคม 2561

สื�อโทรทศัน์ ส่วนกลางและท้องถิ�น 

รายการบ่ายนี �มีคําตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

เทปบันทกึรายการโทรทศัน์ วนัที� 17 พฤศจิกายน 2560 

ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!

รายการสด วนัพธุที� 24 มกราคม 2561 

รายการเช้านี �ที�เมืองนคร  ทางสถานีโทรทศัน์ NBT นครศรีธรรมราช

สื�อโทรทศัน์ ส่วนกลางและท้องถิ�น 
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26 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

ออกอากาศสด เมื�อวนัศกุร์ที� 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

วลัยลักษณ์เดย์

  

รายการเช้านี �ที�เมืองนคร  ทางสถานีโทรทศัน์ NBT นครศรีธรรมราช

สื�อโทรทศัน์ ส่วนกลางและท้องถิ�น 

วิทยุนานาสาระ (สวท. สวศ. ทั่วประเทศ) ซิตี้เรดิโอ กองทัพภาค ๔ และเครือขาย

(ออกอากาศตอเนื่องเปนประจําทุกสัปดาห) 24 เรื่อง 29 สถานี รวม 696 ครั้ง

สื�อวิทยกุระจายเสียง 
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สื�อพิเศษ ป้ายอิเลก็ทรอนิกส ์(digital signage, จอ LED) ป้ายไวนิล 

ป้ายประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ 
ป้าย LED ภายในมหาวิทยาลยั 7 จดุ 

เบนเนอร ์99 ชิ�น  |  วีดีโอ 16 คลิป รวมจาํนวน 

115 กิจกรรม  

สื�อพิเศษ ป้ายอิเลก็ทรอนิกส ์(digital signage, จอ LED) ป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์lightbox ฯลฯ ปายไวนิล ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

แผน 12 ชิ้นงาน  |  ผล 30 ชิ้นงาน
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นิทรรศการประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยั ส่วนกลาง 
ส่วนภมิูภาค จาํนวน 14 ครั �ง

กิจกรรมชื�นชมคณุค่าศิษยเ์ก่า จาํนวน  8 โรงเรียน 

ผลิตรายการโทรทศัน์และวีดีทศัน์ที� 
เผยแพร่ จาํนวน 44 ตอน 

Walailak Facebook Live on Air ผลิตรายการโทรทศัน์  

เผยแพร่ จาํนวน 22 ตอน
1) รายการ @Walailak 20 ตอน 
2) WU Endorsement Clip 13 ตอน
3) TALK TO WALAILAK  7 ตอน
4) WU Who? – WU Star 5 ตอน
5) วลัยลักษณ รักษสุขภาพ  2 ตอน
6) WU Clip (นักศึกษา) 2 ตอน
7) รายการรวมผลิต 

"บายนี้คําตอบ"  5 ตอน 
"เชานี้ที่เมืองนคร"  5 ตอน 

8) ถายทอดสด  7 กิจกรรม

งานผลิตสื�อและสารสนเทศงานผลิตสื�อและสารสนเทศ
โครงการ WU Channel และ Walailak Facebook Live on Air
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กิจกรรมแถลงขาว สังเกตการณทําขาว สื่อมวลชนสัมพันธ จํานวน 26 คร้ัง

ม.วลยัลกัษณ์แถลงเปิดโรงพยาบาลสตัว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลกัสตูรสตัวแพทย์นานานาชาติ

ม.วลยัลกัษณ์แถลงเตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

แผน 12 ครั �ง | ผล 26 ครั �ง
 

ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยั
(บรูณาการร่วมกบัสาํนกัวิชาและหน่วยงานต่างๆ)

WU to School  

• กิจกรรมเสริมสร้างภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัสู่โรงเรียน ร่วมกบัสาํนกัวิชา และผา่นสื�อมวลชน (วิทย ุ- 

โทรทศัน)์    15 ครั� ง

• กิจกรรม Walailak Brand Ambassador (กลุ่มนกัศึกษา มวล.) 50 คน

แผน 6 ครั �ง | ผล 16 ครั �ง 
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กิจกรรมสัมพันธ ตอนรับนําชมมหาวิทยาลัย

 ประสานงาน อํานวยความสะดวก ตอนรับคณะผูมาเย่ียมชมมหาวิทยาลัย  

แผน 12 ครั �ง | ผล 22 ครั �ง 

กิจกรรมสัมพันธ ตอนรับนําชมมหาวิทยาลัย

 ประสานงาน อํานวยความสะดวก ตอนรับคณะผูมาเย่ียมชมมหาวิทยาลัย  
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WALAILAK 360

ห้องปฏิบัติการศาลจําลอง

สนามแบดมินตัน

https://walailak360.wu.ac.th

360 Panorama Virtual Tour

งานสื่อสารภาพลักษณองคกร WU PR Network, WU Brand Ambassador และการเยี่ยมชมของกลุมเปาหมายงานสื่อสารภาพลักษณองคกร WU PR Network, WU Brand Ambassador และการเยี่ยมชมของกลุมเปาหมาย

WU Brand Ambassador

การเย่ียมชมของกลุมเปาหมาย
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การสํารวจความคิดเห็นการสํารวจความคิดเห็น

การสํารวจความคิดเห็นผูเขารวมกิจกรรม นําความรูสูหาง
ระหวางวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ 2561 ณ บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 4 หางสรรพสินคาโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช 

การสํารวจความคิดเห็นการสํารวจความคิดเห็น
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การสํารวจความคิดเห็นการสํารวจความคิดเห็น

ความคิดเหน็เกี�ยวกบันิทรรศการ (ตอบได้มากกว่า 1 

การสํารวจความคิดเห็นการสํารวจความคิดเห็น

ท่านรบัรู้ข้อมลูข่าวสารของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จากช่องทางเหล่านี�ในระดบัใด
3 อนัดบัแรกคือ อาจารย ์   เพื�อน และ Social Media  



17/07/61

22

การสํารวจความคิดเห็นการสํารวจความคิดเห็น
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การสํารวจความคิดเห็นการสํารวจความคิดเห็น
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การดําเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

แผนปฏิบัติการดานสื่อสารองคกรตามแผน
งบประมาณประจําป 2561 

และครอบคลุมยุทธศาสตรตางๆ 
มหาวิทยาลัย

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชา
ในการเผยแพรจุดแข็งและความโดด
เดนของแตละหลักสูตรแกนักเรียนชั้น

มัธยมปลาย

เครือขายผูบริหารโรงเรยีนมัธยม
มาตรฐานทั่วประเทศทีม่คีวามรู
และเขาใจความโดดเดนของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพิม่ขึ้น

กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยม
ปลายทั่วประเทศทราบเกี่ยวกับการ
พัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรยีนการ
สอนท่ีทันสมัยไดมาตรฐานสากล

กิจกรรมการสื่อสารใหผูปกครองและ
นักเรียนชั้นมัธยมปลายท่ัวประเทศ

ทราบเกี่ยวกับภูมิทัศนท่ีสวยงามของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

โครงการ

แคมปยุวทูตวลัยลักษณ 

(WU Young Ambassador)

โครงการ Walailak Facebook 
Live on Air และ WU Channel

กิจกรรมการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยผาน Digital Signage 

ท่ีมีความคุมคา

กิจกรรมการสื่อสารองคกร
ผาน Social Media ตางๆ 
(เปนตัวช้ีวัดพื้นฐานดวย)

ประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใต

ตอนบน

การดําเนินงานตัวช้ีวัดตามนโยบายเรงดวนที่ไดรบัมอบหมายจากอธิการบด ีการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามนโยบายเรงดวนที่ไดรบัมอบหมายจากอธิการบด ี

ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน แผน 10 | ผล 9 คดิเป็นร้อยละ 90.00



17/07/61

24

ครอบคลุมยทุธศาสตรต่์างๆ มหาวิทยาลยั  

โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงบวกให้เข้าถึง
กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนชั �นมธัยมปลายทั �วประเทศ 

แผนปฏิบติัการด้านสื�อสารองคก์ร ตามนโยบายเรงดวน ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 

ประจาํปี 2561  

แผนปฏิบติัการด้านสื�อสารองคก์ร ตามนโยบายเรงดวน ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 

ประจาํปี 2561  

มีแผนปฏิบัติการดานการสื่อสารองคกรตามนโยบายเรงดวน ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
โดยแบงเปนกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม 

ผูบ้ริหารและคณบดีร่วมรายการโทรทศัน์ 

ทั �งส่วนกลางและท้องถิ�น รวม 15 ครั �ง 

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตรกิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตร
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ประชาสัมพันธสํานักวิชาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ อสมท. รวม 18 ครั้ง 

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตรกิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรชักาลที� ๙ “ธ สถิตใน
ดวงใจนิรนัดร”์

 

กิจกรรมประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ ร่วมกบัสาํนัก
วิชาและหน่วยงานภายนอก 

 

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตร

จดักิจกรรมร่วมกบัสาํนักวิชา ต่างๆ 4 ครั �ง 
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การประชาสัมพันธสํานักวิชา/หลักสูตร กิจกรรม "นําความรูสูหาง"  โดยเชิญนักเรียน ผูปกครอง 

และผูสนใจรวมชมนิทรรศการ  ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตรกิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตร

กิจกรรมประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ ร่วมกบัสาํนัก
วิชาและหน่วยงานภายนอก 

 

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตร

การประชาสัมพันธสํานักวิชา/หลักสูตร กิจกรรม "นําความรูสูหาง"  โดยเชิญนักเรียน ผูปกครอง 

และผูสนใจรวมชมนิทรรศการ  ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
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กิจกรรม นําความรูสูชุมชน ประชาสัมพันธหลักสูตร ณ หลาดหนาพระธาตุ

กิจกรรมประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ ร่วมกบัสาํนัก
วิชาและหน่วยงานภายนอก 

 

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตร

การแถลงขาวการเปดรับนักศึกษาสํานักวิชาสัตวแพทยศาสตรและ
โรงพยาบาลสัตวเล็กเพื่อการเรียนการสอน 

กิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตรกิจกรรมดําเนินงานรวมกับสํานักวิชาในการเผยแพรจุดแข็งและความโดดเดนของแตละหลักสูตร
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สรางเครือขายผูบริหารและอาจารยแนะแนว 4 เครือขาย
กลุมเครือขายผูบริหารโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม-แมฮองสอน) 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแกน) เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
(นครรีธรรมราช พัทลุง) เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา) 

เครือขายผูบริหารโรงเรียนมัธยมมาตรฐานทั่วประเทศที่มีความรูและเขาใจความโดดเดนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเครือขายผูบริหารโรงเรียนมัธยมมาตรฐานทั่วประเทศที่มีความรูและเขาใจความโดดเดนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

กิจกรรมพบผูบริหาร อาจารยแนะแนวและนักเรียนใน จ.ขอนแกน

กิจกรรมพบผูบริหาร อาจารยแนะแนวและนักเรียนใน จ.เชียงใหม 

เครือขายผูบริหารโรงเรียนมัธยมมาตรฐานทั่วประเทศที่มีความรูและเขาใจความโดดเดนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเครือขายผูบริหารโรงเรียนมัธยมมาตรฐานทั่วประเทศที่มีความรูและเขาใจความโดดเดนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล

ผานสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส เอกสาร เว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย เว็บไซตอื่นๆ สื่อสารภาพลักษณ
องคกรสูโรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ : WU to 
Schoolผานสื่อวิทยุ ผานสื่อเฉพาะกิจ 
(ไวนิล จอ LED ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ) 

การจัดทําสื่อวีดิทัศน จํานวน 9 ชุด

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล
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WU Lifestyle Clip

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล

พัฒนาและจัดระบบฐานขอมูลภาพ

WU Gallery 267 กิจกรรม  7526 ภาพ 

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล

ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศทราบ
เกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล
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      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel

โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channelโครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel

ผลิตรายการ 8 รายการ รวม 70 ชิ �นงาน 
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รายการ Talk to Walailak รายการ WU Who?

โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channelโครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel

รายการ @Walailak

      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel

รายการ WU Endorsement Clip
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      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel

รายการ WU Clip รายการ วลัยลักษณรักษสุขภาพ

รายการออกอากาศสด 7 ครั �ง

      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel
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โครงการ Walailak Facebook live on Airโครงการ Walailak Facebook live on Air

ออกอากาศภาพสด จํานวน 7 ตอน

1. พิธีเปดงาน “WU LAND OF GLORY” ณ ลานวลัยลักษณสแควร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (23 มี.ค.61)

2. แถลงขาวเปดโรงพยาบาลสัตวเล็กและหลักสูตรสัตวแพทยนานาชาติ (16 ก.พ.61)

3. พิธีเปดนิทรรศการแนะนํามหาวิทยาลัย ณ หางโรบินสัน โอเชี่ยน (11 ก.พ. 61)

4. วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 (13 ม.ค.61)

5. พิธีสถาปนาอธิการบดี (11 ม.ค.61) 

6. พิธีเปดโรงพยาบาลสัตวเล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร อัครราชกุมารี (29 มี.ค.61)

7. พิธิสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (29 มี.ค.61)

      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel      โครงการ Walailak Facebook Live on Air และ WU Channel
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ประชาสมัพนัธท์าง Website: 

Walailak Channel 

 

ประชาสมัพนัธท์าง Facebook: 

Walailak Channel 
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มกราคม 2561

กุมภาพนัธ์ 2561

มนีาคม 2561

การเข้าถึงทั �งหมด

ช่ว
งเ

วล
า

จํานวนการเข้าถงึ facebook walailakchannel 

ตั �งแต่วันที� 1มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561
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ประชาสมัพนัธท์าง Youtube: 

Walailak Channel 

 

Banner ประชาสัมพันธผานเว็บไซตมหาวทิยาลัย / Digital Signage / Social media 

กิจกรรมการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยผาน Digital Signage ที่มีความคุมคากิจกรรมการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยผาน Digital Signage ที่มีความคุมคา

จํานวน 112 ชิ้นงาน แบงเปน Banner 96 ชิ้นงาน และวีดิโอคลิป 16 คลิป 
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เผยแพรทาง Social Media: Facebook Page, Line สื่อมวลชน สํานักขาว นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา 
เครือขายผูบริหาร ครูแนะแนว ฯลฯ 

 

กิจกรรมการสื่อสารองคกรผาน Social Media ตางๆ กิจกรรมการสื่อสารองคกรผาน Social Media ตางๆ 

จัดทําวีดิทัศนรายงานความกาวหนาศูนยการแพทย 3 ชุด
แถลงขาวการเปดโรงพยาบาลศูนยการแพทย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  1 ครั้ง

ประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบนประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบน
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เผยแพรขาวพิธีเปดโรงพยาบาล เผยแพรทาง Walailak Channel , Facebook และ YouTube

ประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบนประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบน

จัดทําขาวความกาวหนาและขาวเปดโรงพยาบาลฯ ไดรับการเผยแพร 
จํานวน 16 ครั้ง ทางส่ือสิ่งพิมพและสื่อสิ่งพิมพออนไลน และเว็บไซตตางๆ 

ประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบนประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบน
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จัดทําขาวความกาวหนาและขาวเปดโรงพยาบาลฯ ไดรับการเผยแพร 
จํานวน 16 ครั้ง ทางส่ือสิ่งพิมพและสื่อสิ่งพิมพออนไลน และเว็บไซตตางๆ 

ประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบนประชาสัมพันธโรงพยาบาลศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคใตตอนบน

(ดําเนินการเดือน กรกฎาคม 2561)

โครงการ Walailak Young Ambassador ครั้งที่ 2โครงการ Walailak Young Ambassador ครั้งที่ 2
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สวนสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ


