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        24   ตุลาคม   2561 
 
เรื่อง    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 
เรียน   อธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก/ผู้บริหารหน่วยงาน  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
           ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัย มีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมี
สมรรถภาพดีย่ิงข้ึน มีการติดต่อประสานงานดีย่ิงขึ้น เกิดการประหยัด ลดความส้ินเปลือง และช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบคําถามหรือให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   
           ในการน้ี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ รวม 7 หลักสูตร ดังน้ี 

1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ต้ังคุปตานนท์  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ 
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ 
5. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 
6. กลยุทธ์การตลาดส่ือสังคมออนไลน์ โดย อาจารย์เกษศิรินทร์ พิทักษ์ธนินท์ 
7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 
ท่านสามารถดูรายละเอียด และสํารองท่ีน่ังได้ท่ี web site : www.ecba.tsu.ac.th )  

 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูง  

 
     ขอแสดงความนับถือ         

      วาสนา  สุวรรณวิจิตร                                                         

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร)             
                       คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

                        ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ           
สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   
โทรศัพท์ 074-317618, 074-317600  ต่อ  1815  โทรสาร  074-317698  มือถือ  081-4799953 

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ       
มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง                        
จังหวัดสงขลา  90000     

 

ท่ี  ศธ.64.16/ว1073 
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6. กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 
วันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส่ือสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างมาก ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายทาง
สังคมท่ีเป็นแหล่งในการส่ือสารระหว่างเพ่ือนหรือคนรู้จัก และเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะในการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกัน 
จากความสัมพันธ์ทางสังคมทําให้ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสาร ช่องทางในการจัดจําหน่าย
สินค้า การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าในระยะยาว เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างแคมเปญทาง
การตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายของส่ือสังคมออนไลน์มีต้นทุนท่ีต่ํา ดังน้ัน ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็น
ช่องทางในการส่ือสารการตลาดและช่องทางการขายสินค้าที่สําคัญในธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหรือนักการตลาด
จําเป็นต้องเข้าใจการวางกลยุทธ์การตลาดในส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและช่วยในการขาย
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือสร้างความรู้และทักษะการทําการตลาดส่ือสังคมออนไลน์  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างและ
ออกแบบกลยุทธ์ด้านการตลาดส่ือสังคมออนไลน์ 
3. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจ นักการตลาด นักการขาย ผู้บริหารทางการตลาดและการขาย ผู้ทํางานประจําและ
ต้องการมีธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่เตรียมตัวเกษียณอายุและกําลังเร่ิมธุรกิจส่วนตัว นิสิตนักศึกษาท่ีต้องการเร่ิมธุรกิจ อาจารย์
และนิสิตสาขาบริหาธุรกิจ บุคคลท่ัวไป  
4. วิทยากร  
         อาจารย์เกษศิรินทร์  พิทักษ์ธนินท์     
5. ค่าลงทะเบียน  
 ค่าลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 1,500 บาท ท้ังน้ี ผู้ข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็ม
จํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผู้สมัครสังกัดหน่วยงานเดียวกัน และโอนเงินพร้อมกัน 5 คน ได้รับส่วนลดคนละ 200 บาท 
เหลือ ค่าลงทะเบียนคนละ 1,300 บาท 
6. การชําระค่าลงทะเบียน  

การชําระค่าลงทะเบียน ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย์  สงขลา   
ช่ือบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-30015-5 
โดยท่านสามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้  และเขียนช่ือผู้โอนส่ง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ สแกนส่ง mail ท่ี  
nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมด้วย   
7. การสมัคร ช่องทางการสมัคร 

1. กรอกใบสมัครและส่ง fax ท่ี 074--317698 
2. สมัครทางระบบ โดยผ่าน  www.ecba.tsu.ac.th   เลือกเมนูบริการวิชาการ  กรอกข้อมูลโครงการ 

ท่ีสมัคร  หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดน้ี                     
           3. กรอกรายละเอียดตามใบสมัคร และส่ง E-mail : nuk_nuk21@hotmail.com 
 
สอบถามรายละเอียด คุณธรรญชนก  id line : nuknuk21 , 081-4799953 หรือ 074-317600 ต่อ 1815   
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กําหนดการโครงการ 

วันท่ี เวลา กิจกรรม 
20
มิ.ย. 
62 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 – 17.00 น. 
(พัก รับประทานอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม อาหาร
กลางวัน เวลา 
10.30 - 10.45 น.    
12.00 – 13.00 น. 
15.00 – 15.15 น.) 

ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
การบรรยาย   
           - ส่ือสังคมออนไลน์กับการวางกลยุทธ์การตลาด 
           - การสร้าง Facebook Fanpage และ Instagram 
            
 

21
มิ.ย. 
62 

08.00 – 08.30 น. 
08.30 – 17.00 น. 
(พัก รับประทานอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม อาหาร
กลางวัน เวลา 
10.30 - 10.45 น.    
12.00 – 13.00 น. 
15.00 – 15.15 น.) 

ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
การบรรยาย   
           - โฆษณาออนไลน์  Facebook 
           - เทคนิคการทําตลาดด้วย Storytelling บนส่ือสังคมออนไลน์ 
 
ตอบประเด็นปัญหา ข้อซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ปิดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
 
 1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน   
        รุ่นท่ี 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันท่ี 30 พ.ย. 61) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (สมัครภายในวันท่ี 20 ธ.ค. 62) 
        รุ่นท่ี 3 วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (สมัครภายในวันที่ 20 ม.ค. 62) 
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN  
        วันท่ี 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  (สมัครภายในวันท่ี 30 ม.ค. 62) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
         วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา  
          (สมัครภายในวันท่ี 10 ก.พ. 62) 
 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
        วันท่ี 29 มีนาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา   
          (สมัครภายในวันท่ี 10 มี.ค. 62) 
 5. การวิเคราะห์หลักทรัพย์    
         วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา   
           (สมัครภายในวันท่ี 10 มิ.ย. 62) 
 6. กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์     
         วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา   
          (สมัครภายในวันท่ี 10 มิ.ย. 62) 
 7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ    
         วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันท่ี 10 มิ.ย. 62) 
 
ช่ือหน่วยงาน  .......................................................................................................................................................... 
 
ท่ีอยู่  ......................................................................................โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก .................................  
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
 
1. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................  
    
2. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
    
3. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
    
4. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
 
5. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
  FAX มาท่ีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   โทรสาร  074-317698 หรือ สแกนส่ง mail ท่ี  
nuk_nuk21@hotmail.com   (ใบสมัครสามารถสําเนาเพิ่มได้) 


