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โครงการฝ(กอบรม 

หลักสูตร "การบริหารสื่อสังคมออนไลน9เชิงกลยุทธ9" 

(Strategic Social Media Management) 
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อบรม Online ผUานระบบ Microsoft Teams 
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1. หลักการและเหตุผล 

 

ป#จจุบันการสื่อสารผ1านสื่อสังคมออนไลน7หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) นับว1ามีบทบาทสำคัญใน

การทำธุรกิจและติดต1อประสานงานขององค7กร ผูWที่มีองค7ความรูWและรูWจักการใชWกลยุทธ7ผ1านช1องทางการสื่อสาร

ออนไลน7ต1างๆ ไม1ว1าจะเปYน Facebook Youtube LINE Instagram หรือ Twitter เปYนตWน ย1อมไดWเปรียบใน

การสรWางโอกาสในการเขWาถึงกลุ1มผูWบริโภคเปnาหมายในป#จจุบันไดWเปYนอย1างดี อีกทั้งการศึกษากลยุทธ7การสื่อสาร

ผ1านสื่อสังคมออนไลน7ยังสามารถไดWเปรียบเหนือคู1แข1งในการทำการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัลที่ใครสามารถ

สรWางเนื้อหาไดWโดนใจและเลือกแพลตฟอร7มนำเสนอไดWถูกตWองนั้นสามารถนับไดWว1าเปYนผูWนำในการตลาดสมัยใหม1

ทีเดียว  

          ความรู Wการการอบรมเรื ่องการบริหารสื ่อสังคมออนไลน7เชิงกลยุทธ7นี ้จะช1วยใหWผู Wบริหารและ

ผูWประกอบการยุคใหม1สามารถใชWแพลตฟอร7มสื่อสารออนไลน7ที่สำคัญในการเขWาถึงผูWบริโภคกลุ1มเปnาหมายไดW

อย1างมีประสิทธิภาพ ไม1ว1าจะเปYนการศึกษาองค7ประกอบที่สำคัญของแพลตฟอร7มสำคัญต1างๆ การวิเคราะห7

กลุ1มเปnาหมาย วิธีการทำใหWเนื้อหาที่ท1านนำเสนอเขWาถึงกลุ1มผูWบริโภคไดWอย1างแม1นยำติดอันดับตWนๆในการคWนหา

ขWอมูล การวางแผนงบประมาณ การสรWางกลยุทธ7และกิจกรรมออนไลน7ท่ีสำคัญ รวมถึงการวัดผลการนำเสนอ 

ผ1านส่ือสังคมออนไลน7อย1างมีประสิทธิภาพและใชWงานไดWจริง 

 

2. วัตถุประสงค5 

 

เพ่ือใหWผูWเขWารับการอบรมมีความรูW ความเขWาใจและทักษะในเร่ืองต1าง ๆ ดังน้ี 

1.  เพ่ือใหWผูWเขWารับการอบรมมีความรูW ความเขWาใจเก่ียวกับธรรมชาติของแพลตฟอร7มการส่ือสาร

ออนไลน7ท่ีสำคัญเพ่ือเขWาถึงผูWบริโภคกลุ1มเปnาหมายไดWอย1างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือใหWผูWเขWารับการอบรมมีความรูW ความเขWาใจและสามารถวิเคราะห7กลุ1มเปnาหมายท่ีสำคัญผ1าน

ส่ือสังคมออนไลน7ท่ีสำคัญไดWอย1างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เพ่ือใหWผูWเขWารับการอบรมมีความรูW ความเขWาใจและสามารถวางแผนโครงการเพ่ือใชWส่ือสังคม

ออนไลน7ในการทำงานดWานการตลาด และสามาถวัดผลการส่ือสารเชิงกลยุทธ7ผ1านส่ือสังคม

ออนไลน7ไดWอย1างมีประสิทธิภาพ 

 

 

3. ประโยชน5ท่ีผู@เข@ารับการอบรมจะได@รับ 

1. ผูWเขWารับการอบรมมีความเขWาใจและใชWส่ือสังคมออนไลน7ในการทำงานดWานการตลาดไดWอย1างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ผูWเขWารับการอบรมสามารถวางแผนโครงการส่ือสารการตลาดเชิงกลยุทธ7ผ1านส่ือสังคมออนไลน7

ไดWอย1างมีประสิทธิภาพ 

3. ผูWเขWารับการอบรมสามารถประเมินผลโครงการส่ือสารการตลาดออนไลน7ไดWอย1างมีประสิทธิภาพ  

 
4. หัวข@อวิชาในหลักสูตร (6 ช่ัวโมง) 

 

เขWาใจธรรมชาติของแพลตฟอร7มออนไลน7สำคัญในการทำการตลาดออนไลน7   1.0          ช่ัวโมง 

การวิเคราะห7กลุ1มเปnาหมายยุคดิจิทัล       1.0          ช่ัวโมง 

กลยุทธ7การส่ือสารผ1านส่ือสังคมออนไลน7                  1.0          ช่ัวโมง 

รูWจักการทำ Search Engine Marketing (SEM) เบ้ืองตWน     1.0          ช่ัวโมง 

การวางแผนโครงการส่ือสารการตลาดผ1านส่ือสังคมออนไลน7เชิงกลยุทธ7   1.0          ช่ัวโมง 

ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จในการทำการตลาดผ1านส่ือสังคมออนไลน7 (KPI) เบ้ืองตWน   1.0          ช่ัวโมง 

 

5. จำนวนผู@เข@ารับการฝQกอบรม  

รุ1นละ 30  คน 

 

6. คุณสมบัติของผู@เข@ารับการฝQกอบรม 

ปริญญาตรีไม1จำกัดสาขา 
 

7. วิธีการฝQกอบรม และระยะเวลาการฝQกอบรม   

อบรม Online ผ1านระบบ Microsoft Teams ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7     

จำนวน  1 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 
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8. วิทยากร 

อ.ดร.ธีรติร7 บรรเทิง 

อาจารย7ประจำ คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 (นิดWา) 

 
9. คWาธรรมเนียมการฝQกอบรม    

ท1านละ 1,800.-บาท 
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝQกอบรม 

ผูWผ1านการฝ�กอบรมจะตWองมีเวลาในการเขWารับการฝ�กอบรมและเขWาร1วมกิจกรรมในหลักสูตรไม1นWอยกว1า

รWอยละ 85 ของระยะเวลาการฝ�กอบรมทั้งหมดจึงจะไดWรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ�กอบรมจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 

 

11. การสมัครและการชำระคWาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ไดWท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดWท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู1: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 
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1  การชำระค+าธรรมเนียม    

  ท1านสามารถชำระค1าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขWาบัญชีเงินฝากออมทรัพย7 ธนาคาร

กรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร7 ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร7 สำนักสิริ

พัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   และส1ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พรWอมระบุรายละเอียดในการ

ออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง Trainingnida@gmail.com หรือส1งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือ

สอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพ่ิมเติมไดWท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 

 

  



 

การบริหารส่ือสังคมออนไลน2เชิงกลยุทธ2 (Strategic Social Media Management)        หนUา 5 
 จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร2 

 

 

ตารางการฝ(กอบรม 

หลักสูตร "การบริหารสื่อสังคมออนไลน9เชิงกลยุทธ9" 
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อบรม Online ผUานระบบ Microsoft Teams 
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วัน / เวลา หัวข@อการบรรยาย 

อบรม 1 วัน 

09.0 – 12.00 น. 

• เขWาใจธรรมชาติของแพลตฟอร7มออนไลน7สำคัญในการทำการตลาดออนไลน7 

• การวิเคราะห7กลุ1มเปnาหมายยุคดิจิทัล 

• กลยุทธ7การส่ือสารผ1านส่ือสังคมออนไลน7     

13.00 – 16.00 น. 

• รูWจักการทำ Search Engine Marketing (SEM) เบ้ืองตWน 

• การวางแผนโครงการส่ือสารการตลาดผ1านส่ือสังคมออนไลน7เชิงกลยุทธ7 

• ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จในการทำการตลาดผ1านส่ือสังคมออนไลน7 (KPI) 

เบ้ืองตWน   

 

   ช"วงเวลาพัก 

   เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว"าง 

    12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   

    14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว"าง 

   

  

 

   

 


