
การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Social Media Management) 
 จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม 
"การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์" 

(Strategic Social Media Management) 
  



 

การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Social Media Management)      หน้า 1 
 จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร "การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ"์ 

(Strategic Social Media Management) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) นับว่ามีบทบาทสำคัญใน
การทำธุรกิจและติดต่อประสานงานขององค์กร ผู้ที่มีองค์ความรู้และรู้จักการใช้กลยุทธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube LINE Instagram หรือ Twitter เป็นต้น ย่อมได้เปรียบใน
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกท้ังการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการทำการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัลที่ใครสามารถ
สร้างเนื้อหาได้โดนใจและเลือกแพลตฟอร์มนำเสนอได้ถูกต้องนั้นสามารถนับได้ว่าเป็นผู้นำในการตลาดสมัยใหม่
ทีเดียว  
          ความรู ้การการอบรมเรื ่องการบริหารสื ่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์น ี ้จะช่วยให้ผู ้บริหารและ
ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถใช้แพลตฟอร์มสื่อสารออนไลน์ที่สำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของแพลตฟอร์มสำคัญต่างๆ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการทำให้เนื้อหาที่ท่านนำเสนอเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำติดอันดับต้นๆในการค้นหา
ข้อมูล การวางแผนงบประมาณ การสร้างกลยุทธ์และกิจกรรมออนไลน์ที่สำคัญ รวมถึงการวัดผลการนำเสนอ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแพลตฟอร์มการสื่อสาร

ออนไลน์ที่สำคัญเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวางแผนโครงการเพ่ือใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ในการทำงานด้านการตลาด และสามาถวัดผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำงานด้านการตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนโครงการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินผลโครงการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร (6 ชั่วโมง) 

 
เข้าใจธรรมชาติของแพลตฟอร์มออนไลน์สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์   1.0          ชั่วโมง 
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล       1.0          ชั่วโมง 
กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์                  1.0          ชั่วโมง 
รู้จักการทำ Search Engine Marketing (SEM) เบื้องต้น     1.0          ชั่วโมง 
การวางแผนโครงการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์   1.0          ชั่วโมง 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (KPI) เบื้องต้น   1.0          ชั่วโมง 

 
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

รุ่นละ 30  คน 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
 

7. วิธีการฝึกอบรม   
1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม ประกอบการนำเสนอตัวอย่างจริง 
2. ฝึกปฏิบัติกับแบบฝึกหัด (Mini Case Study) ในทุกหัวข้อ 
3. การอภิปราย (Discussion) เพ่ือประยุกต์เข้าใช้กับเหตุการณ์จริง 

 
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม  

จำนวน  1 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 
 

9. วิทยากร 
อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง 
อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 

10. สถานที่ฝึกอบรม 
ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี 
เลขที่ 118 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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11. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม    
ท่านละ 3,500.-บาท 
(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 
 

12. การสมัครและการชำระค่าธรรมเนียม 
  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
Line@: Trainingnida   
E-Mail: Trainingnida@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 
Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   
ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  การชำระค่าธรรมเนียม    
  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริ
พัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการ
ออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือ
สอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 
 

13. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:Trainingnida@gmail.com
mailto:Trainingnida@gmail.com
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร "การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ"์ 

(Strategic Social Media Management) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

อบรม 1 วัน 

09.0 – 12.00 น. 
• เข้าใจธรรมชาติของแพลตฟอร์มออนไลน์สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ 
• การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล 
• กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์     

13.00 – 16.00 น. 

• รู้จักการทำ Search Engine Marketing (SEM) เบื้องต้น 
• การวางแผนโครงการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์ 
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (KPI) 

เบื้องต้น   

 
   ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
    12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
    14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
   
  
 
   
 

 

 

 


