การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศศิวิมล ชูแก้ว

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CA 599 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จ

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ชื่อผู้ศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา

การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาวศศิวิมล ชูแก้ว
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตร์การตลาด
อาจารย์ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการสื่อสารบนแฟนเพจของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
“เฟซบุ๊ก ” ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ ศึกษารูปแบบและ
เนื้อหาในการสื่อสารบนเฟซบุ๊กของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การศึกษาเรื่อง “การศึกษา
รูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า
http://www.facebook.com/utccsmart ทาหน้าที่เสมือนเป็นช่อง
ทางการสื่อสารสองทางระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสาธารณชน ที่สนใจรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและมีส่วนร่วมผ่านการคลิก Like เพื่อต้องการสื่อสารผ่านทาง เว็บเพจโดยการสื่อสาร
ส่วนใหญ่ถูกควบคุมและกาหนดประเด็นโดยผู้ดูแลเว็บเพจผ่าน Fanpage เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปแบบการสนทนาที่ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ ผ่านการนาเสนอประเด็นของรายละเอียด ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และการพูดคุยทักทาย
http://www.facebook.com/utccsmart ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบกึ่งทางการในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกที่ติดตาม การพูดคุยใช้ลักษณะการสร้างความสัมพันธ์แบบพี่น้อง
แสดงความเป็นมิตรซึ่งกันและกัน มีการใช้ภาษาแบบเป็นกันเอง ผู้ดูแลเว็บพยายามนาเสนอ
เรื่องราวที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยพยายามให้ผู้ที่ชื่นชอบติดตามเว็บเพจและแลกเปลี่ยน
พูดคุย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลเว็บเพจให้ความสาคัญต่อข้อมูลข่าวสาร ในการเผยแพร่ สร้าง
ความสัมพันธ์ และดึงดูดสมาชิกด้วยการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนมาเพิ่มความน่าสนใจให้
สมาชิกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สารบัญ
บทคัดย่อ

หน้า
ค

กิตติกรรมประกาศ

ง

สารบัญ

จ

สารบัญตาราง

ช

บทที่
1. บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหานาการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
นิยามศัพท์
วิธีการศึกษา
ข้อจากัดในการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1
1
4
4
4
4
5
6
6

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
แนวความคิดด้านการสื่อสารการตลาด
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7
7
10
11
14
17

ฉ

สารบัญ (ต่อ)
3. ผลการศึกษา สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะ

หน้า
20
20
38
42
46

บรรณานุกรม

47

ภาคผนวก
ตารางแสดงผลรวมการโพสต์ข้อความหน้าเว็บเพจ

50
51

ประวัติผู้ศึกษา

100

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

แบบบันทึกข้อมูลในตารางการลงรหัส
แบบบันทึกข้อมูลในการตารางการลงรหัส
เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ
เนื้อหาเกี่ยวกับรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad
เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม
เนื้อหาทั่วไป การพูดคุย

หน้า
5
20
24
27
31
36
37

1

บทที่ 1
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใ นยุคที่เรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ คนในสังคมปัจจุบันสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีเครือข่ายเชื่อมโยงอินเทอ ร์เน็ตที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน สื่อ
อิน เทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อสมัยใหม่
ที่สามารถเปลี่ยนแปลง รูปแบบการสื่อสาร เดิมอย่าง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ให้ ต้องปรับตัวกันมากขึ้น เพราะสื่อออนไลน์มีความ
รวดเร็ว ข่าวสาร เข้าถึงผู้บริโภคง่ายและไวต่อการรับรู้สูง ส่งผลต่อหลาย ๆ องค์กรต้องเร่งปรับ
กลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัล
การก้าวทันเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสาคัญ องค์กรหลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสาคัญกับ
สื่อออนไลน์กันมากขึ้น เนื่องจากสื่อออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในก ารสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้าง
กลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หรือกลุ่มคน ที่รู้จักกันมาแล้วสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้
แน่นแฟ้นขึ้นด้วยการสื่อสารออนไลน์ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยพัฒนาความสนิทสนม เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วยการสื่อสารอย่างถูกรูปแบบ ถูกวิธี และถูกเวลา ถือเป็นเรื่องที่
สาคัญ แต่ละองค์ กร ธุรกิจ มีการสื่อส ารแตกต่างกันออกไป ไม่เหมือนกัน โดยมองในเรื่องของ
วัฒนธรรมองค์กร เข้ามาเกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ก็มีส่วน สื่อออนไลน์
ลงทุนไม่มาก แต่สร้างการรับรู้ได้อย่างมหาศาล ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ กับ กลยุทธ์ที่ นาออกมาใช้ในการ
สื่อสาร
เฟซบุ๊ก เป็นหนึ่งในเครือข่ายสั งคมออนไลน์ที่มีการขยายตัวของจานวนสมาชิกมากขึ้น
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อความบันเทิง ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อการตลาดได้
จากผลการสารวจล่าสุด พ .ศ.2555 อัตราการใช้งานเฟ ซบุ๊ก ( Facebook) ของประชากรใน
ประเทศไทยจาก www.checkfacebook.com
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จากข้อมูลในกราฟข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊ก เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับ
โลกที่ได้รับการยอมรับรวมถึงประเทศไทย เฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในสั งคมมากใน
ปัจจุบัน เฟซบุก๊ เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
เฟซบุ๊ก (Facebook)เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถใช้เพื่อการติดต่อสื่อ สารกันระหว่าง
เพื่อนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนร่วมงาน กลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนกัน หรื อแม้แต่หาเพื่อนใหม่ รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้
าหรือบริการ ซึ่งเป็นรูปแบบ
การตลาดบน Social Network หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากสามารถประ ชาสัมพันธ์
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมายและช่วยลดต้นทุน ในการเผยแพร่ข่าวสารด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต้องคานึงถึงนโยบายขององค์กร และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือทางการประชาสัมพันธ์ที่ควบคุม ได้
ยาก ถือเป็นสื่อใหม่ที่เป็นดาบสองคม หากเนื้อหาที่นาเสนอได้รับการยอมรับก็เป็ นผลดีต่อ
องค์กร แต่ หากไม่เกิดผลหรือเกิดการขัดแย้ง อาจจะเกิดผลเสียอย่างมหาศาลต่อองค์กรได้
เช่นเดียวกัน
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ขณะนี้ในประเทศไทยมีการใช้สื่อสมัยใหม่ ที่ไม่ได้จากัดแค่ด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ด้านของ
สถาบันการศึกษาก็ได้นาสื่อสมัยใหม่มาใช้มากขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าการ
สื่อสารการตลาดของสื่อสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างการรับรู้และเป็นการสร้างแบรนด์
สังเกตได้จากการแข่งขันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในขณะนี้ มีการ
แข่งขันกันสูงเห็นได้จากการที่หลายต่อหลายสถาบันพยายามที่จะแสดงจุดเด่นต่าง ๆ เพื่อดึงดูด
ผู้ที่จะเข้ามาศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคณะสาขาวิชาที่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นอ
ย่า งดี
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดากลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ต่างก็แข่งขัน
กันในเรื่องนี(้ สยามรัฐ, 2554)
ความน่าสนใจในการที่จะดึงนักศึกษาใหม่ครั้งนี้คือ แต่ละม หาวิทยาลัยเริ่มมีการใช้สื่อ
ใหม่ ๆ อย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามาเป็นเครื่อ งมือสาคัญในการสื่อสาร แบรนด์กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการสร้าง ทีม “BU idol” ที่คัดเลือกนักศึกษาที่รู้
เรื่องมหาวิทยาลัยและหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ในการแชทตอบคาถามให้กับนักเรียน
ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้ างเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเฟ ซบุ๊ก,ทวิตเตอร์ ,ยูทูบ เพื่อใช้สื่อโซเชียลมีเดีย นี้เป็นตัวเชื่อมต่อในการ
พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายพร้อมผลักดันให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าไปเป็นแบรนด์ ที่ยืนอยู่ในใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย ต่อด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตยังมี การสร้างทีมอาร์เอสยูกอริลล่าทีมหรือกองโจร
โซเชียลมีเดีย เพื่อใช้สื่อในรูปแบบใหม่นี้สร้างเครือข่ายสังคมที่พร้อมจะดึงเข้ามาเป็นนักศึกษา
ใหม่ของมหาวิทย าลัย และมหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทยยังเน้นสื่อสาร ถึงตาแหน่งของแบรนด์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในเรื่องของการเป็นมหา วิทยาลัยที่มีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ในการเรียนการสอน โดยนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรีย นที่หอการค้าไทยจะได้รับแจกไอแพด การแจก
ไอแพดให้นักศึกษาใหม่ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยในการเรียน
การสอน(สยามรัฐ, 2554)
อาจกล่าวได้ว่าการนาสื่อสมัยใหม่เข้ามาใช้ในด้านสถาบันการศึกษา มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งและเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยหรือมองข้าม เนื่องด้วยสถาบันการศึกษาในด้านของการตลาดมี
การแข่ง ขันสูง หลายมหาวิทยาลัย ได้นาเอาสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบกระ จายข่าวสารออกไปสู่
กลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงความน่าสนใจให้เข้ามาศึกษาในรั้วมหาลัยของตน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสื่อสาร
ออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ต้องมีการใช้กลยุทธ์ความน่าสนใจ หลักสูตร จุดเด่นเพื่อแสดงความเป็น
ตัวตนของแต่ละมหาลัยออกมา ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสื่อที่จะเผยแพร่ เพราะสื่อ
สมัยใหม่เป็นสื่อที่มีความเสี่ยงมากมายเช่นเดียวกัน หากควบคุมไม่ได้แล้ว ความเสียหายอาจจะ
ตามมาเป็นผลกระทบต่อองค์กรและขาดความน่าเชื่อถือได้
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ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่อง รูปแบบและเนื้อหา การสื่อสารผ่านเฟ ซบุ๊กของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยว่ามีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อนักศึกษาและกลุ่มนักเรียนเป้าหมายอย่างไร

ปัญหานาการศึกษา
รูปแบบการสื่อสารและเนื้อหาบนเฟซบุก๊ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาในการสื่อสารบนเฟซบุก๊ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษ าการสื่อสารบนแฟนเพจของเว็ บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
“เฟซบุก๊ ”ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าใช้วิธีการอย่างไรที่จะแย่งพื้นที่ในการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ที่จะสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งวิ ธีการ
รูปแบบ การนาเสนอเนื้อห า โดยจะดาเนินการศึกษาจากหน้าแฟนเพจของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย www.facebook.com/utccsmart เท่านั้นโดย ใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับการ
สังเกตการณ์โดยมีระยะเวลาศึกษาย้อนหลังตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2555 - มิถุนายน 2555

นิยามศัพท์
Social Media หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี การตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กันได้
Facebook (เฟซบุก๊ ) หมายถึง บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทาให้ผู้ใช้สามารถ
ติดต่อสื่ อสารและร่วมทากิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลาย ๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คน
อื่น ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ ,โพสต์รูปภาพ ,โพสต์คลิปวิดีโอ ,
เขียนบทความหรือบล็อก ,แชทคุยกันแบบสด ๆ ,เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่มและยั งสามารถทา
กิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอ ปพลิเคชั นเสริม (Application) ที่มีอยู่อย่างมากมายซึ่งแอ ปพลิเคชั น
ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ
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Fanpage หมายถึง พื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเ พื่อที่จะประชาสัมพันธ์ สิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการต่า ง ๆ ให้กับเพื่อน ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ
ที่กาลังมองหาหรือมีความสนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ เราสามารถใช้ประโยชน์จาก Fanpage ได้
ในหลาย ๆ ด้านเช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาสินค้า สร้างเพื่อติดตามดาราหรือตั้ง
เป็นแฟนคลับเผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจได้ และยั งสามารถเข้าถึง
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถทาได้โดยใช้ Fanpage ซึ่ง
จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเป็นอีกช่องทางที่เข้ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนโลก
ออนไลน์

วิธีการศึกษา
การศึ กษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสาร ผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย”ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

ประชากรในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาเนื้อหาและรูปแบบในเว็บwww.facebook.com/utccsmart
โดยนาเสนอในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2555

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลในการลงรหัส (Coding Sheet)ได้แก่ ตา ราง
สรุปลักษณะการนาเสนอเนื้อหา เพื่อค้นหาจานวนความถี่ และปริมาณพื้นที่ในการนาเสนอ และ
ตารางสรุปลักษณะประเภทของเนื้อหา ในการสร้างความเชื่อถือของรหัส (Reliability of coding)
วันที่
และ
เวลา

หัวเรื่อง แก่น
ของ
เรื่อง

โครงสร้าง เทคนิค จานวน จานวน
การ
comment Like
นาเสนอ

ตารางที่ 1.1 แสดงแบบบันทึกข้อมูลในตารางการลงรหัส

วิเคราะห์
การ
สนทนา
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์ในเรื่องของรูปแบบ ประเภท และวิธีการ
นาเสนอเนื้อหา ลักษณะการสื่อสาร จานวน comment จานวนการกด like วิเคราะห์การสนทนา
โดยผู้ศึกษาจะทาดัชนีจาแนกประเภท (Taxonomy Index) โดยมีการแยกเป็นประเภทต่าง ๆ
อาทิ
- เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
- เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad
- เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม
- เนื้อหาทั่วไป การพูดคุย

ข้อจากัดของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาเฉพาะเนื้อหาของแฟนเพจ www.facebook.com/utccsmart
ที่ปรากฏในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555 เท่านั้น ดังนั้นอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของ
เนื้อหาทั้งหมดที่นาเสนอในแฟนเพจ เนื่องด้วยเนื้อหาเป็นช่วงที่จะเริ่มเข้ารับการศึกษาใหม่ ช่วง
สองเดือนนี้เป็นช่วงที่จะเห็นถึงการนา เสนอเนื้อหา ความถี่ การโน้มน้าว สร้างความน่าเชื่อถือ
และความน่าสนใจต่อกลุ่มนักเรียนในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เป็น
อันดับหนึ่ งในด้าน Hybrid Learning เป็นช่วงที่มีการแข่งขันกันรุนแรง ในระดับมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการที่จะดึงนักเรียนเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนด้วยหลากหลาย
รูปแบบและสื่อออนไลน์ก็ได้ถูกนามาใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเข้าถึงกลุ่มหมายได้อย่าง
รวดเร็ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบวิธีการสื่อสาร รูปแบบการนาเสนอผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ก”ว่า
การโพสต์ข้อความลักษณะใดจึงจะตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แบบใดที่กลุ่มเป้าหมายจะ
ให้ความสนใจ
2. เป็นประโยชน์ต่อนักสื่อสารการตลาด ในการสื่อสารตราสินค้าของสถาบันการศึกษา
รูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อเกิดการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
3. ผลการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้ในการพัฒนา ด้านการสื่อสารองค์กร สถาบันต่าง ๆ
ในด้านสื่อออนไลน์ นาไปใช้ในทางปฏิบัติได้

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ”ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษา
ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site: SNS)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด (Marketing Public Relations: MPR)
4. แนวความคิดด้านการสื่อสารการตลาด
5. งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์( Social Network Site: SNS)
นิยามของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site: SNS) คือเป็นเว็บไซต์
ที่ให้ปัจเจกบุคคล ได้กระทาสิ่งต่างๆ ดังนี้ (Boyd& Ellison, 2007)
1. สร้างข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะภายในระบบที่มีขอบเขต
2. เชื่อมต่อรายก ารต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่ยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่าง
ๆ ที่
ติดต่อสื่อสารกัน
3. สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเชื่อมของบุคคลอื่นภายในระบบ ธรรมชาติและการตั้ง
ชื่อของการเชื่อมต่อเหล่านี้จะมีความหลากหลาย (Boyd&Ellison,2007)
สิ่งที่ทาให้เว็บไซต์เค รือข่ายสังคมออนไลน์ มีความพิเศษไม่ใช่เพียงแค่การที่ยอมให้ปัจเจก
บุคคลได้ พบปะกับบุคคลแปลกหน้าได้เท่านั้น แต่ยังทาให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม
และทาให้เครือข่ายนั้นมองเห็นได้และในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่ง การ
เชื่อมต่อของผู้ที่เกี่ยวข้อ งไม่จาเป็นจะต้องจากัดอยู่ที่การพบปะเพื่อนใหม่ เท่านั้น แต่พวกเขายัง
สามารถสื่อสารกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันในเครือข่ายสังคมปกติอยู่แล้วได้เช่นกัน
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เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มี การพัฒนาลักษณะหน้าในหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่เป็น
แก่นหลักประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวที่สามารถมองเห็นได้ ที่แสดงการเชื่อมต่อรายการของเพื่อน
ที่เป็นผู้ใช้งานของระบบเดียวกัน ข้อมูลส่วนตัวจะเป็นหน้าที่แยกออกมาชัดเจนที่ทาให้บุค คล
สามารถกรอกข้อมูลสถานะของตนเอง (Sunden,2003,p.3 อ้างถึงใน Boyd&Ellison,2007) และ
เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละบุคคลจะถูกขอให้กรอกข้ อมูลที่ประกอบไปด้วยชุด
ของคาถาม เช่น อายุ ที่อยู่ ความสนใจ และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาและหลายๆ เว็บไซต์
ยังให้ผู้ใช้สามารถที่จ ะนารูปส่วนตัวแสดงบนหน้าเว็บได้ บางเว็บไซต์อาจจะให้ผู้ใช้เพิ่มเ นื้อหาที่
เป็นมัลติมีเดีย หรือปรับแต่งหน้าตาที่แสดงข้อมูลส่วนตัวได้ตามใจชอบและอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) ได้มีการนาแอปพลิเคชันพิเศษมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้เ พิ่มเติมในหน้าข้อมูลส่วนตัวได้
เป็นต้น
หลังจากที่เข้ามาเป็นส มาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว ผู้ใช้สามารถระบุหรือแสดง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่อยู่ในระบบเดียวกัน โดยที่การกาหนดชื่อจะแตกต่างกันออกไป แต่ที่เป็น
ที่นิยมใช้กันเช่น “Friends” “Contact” หรือ “Fans” เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่กาหนดให้
มีการยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายแต่บางเครือข่ายก็ไม่ได้มีการกาหนดให้มีการยืนยันแต่
กาหนดเป็นการยินยอมให้ติดตาม (Follow) เป็นต้น
การ แสดงความสัมพันธ์บนพื้นที่สาธารณ นับเป็นองค์ประกอบสาคัญของเว็บไซต์
ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์และหลายๆ เว็บไซต์ยังจัดให้ผู้ใช้สามารถส่งหรือฝากข้อความ
ในหน้าข้อมูลส่วนตัว (Profile) ของเพื่อนในระบบได้หรือฝากเป็นข้อความส่วนตัว ที่มีลักษณะ
คล้ายกับการส่งเมล์ (Web Mail) ได้เช่นกัน
นอกจากข้อมูลส่วนตัว
( Profile) เพื่อน (Friends) การแสดงความคิดเห็น
(Comments)และการส่งข้อความส่วนตัว (Private Message) บางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้เปิดให้มีการแบ่งปันรูปภาพ วีดีโอหรือสร้างบล็อก รวมถึงเทคโนโลยีการส่งข้อความสั้น
(Instant Message) ในขณะที่บางเว็บไซต์ได้สนับสนุนการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วย เช่น
เฟซบุ๊ก(Facebook) มายสเปซ (My Space)และไซเวิล์ด (Cyworld)โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site: SNS) เป็นซอฟแวร์ที่ใช้งานบน
อินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุ คนี้ที่ให้เวลากับการใช้งานอินเท อร์เน็ตกันมากขึ้น
จนเกิดเป็นสังคมออนไลน์สาหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ และ
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกันและกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึง
เป็นแหล่งรวมข้อมูลมหาศาลที่ผู้ใช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามใจชอบของแต่ละบุคคล
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พัฒนาการและความเป็นมาของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) มีจุดเริ่มต้นจากเว็บ Classmates.com
(1995) และเว็บ SixDegrees.com(1997)ซึ่งเป็นเว็บที่จากัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียน ใน
โรงเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างประวัติและข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
สนใจร่วมกันระหว่างเพื่อนที่มีในรายการ (List) เท่านั้ น ต่อมาเว็บไซต์ Epinions.com(1999)
ก็เกิดจากการพัฒนาของ Jonathan Bishop โดยได้เพิ่มในส่วนของการที่ผู้ใช้สามารถควบคุม
เนื้อหาและติดต่อถึงกันได้ไม่เพียงแต่เพื่อนในรายการเท่านั้น นับได้
ว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Site: SNS) ทั้งหลายที่ก่อกาเนิดเกิดขึ้นต่อมา เช่น
มายสเปซ(My Space) กูเกิ้ล (Google) และเฟซบุ๊ก (Facebook)เป็นต้น
ปรากฎการณ์ของโลกเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นจากการที่
มายสเปซสามารถดึงดูดใจจากสื่อหลั ก ๆ ของอเมริก าและสื่อต่างชาติ ทาให้จานวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก Frendster สามารถรวบรวมผู้ใช้ในแถบหมู่เกาะแปซิฟิค
Orkut กลายเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมในบราซิลก่อนที่จะเติบโตอย่าง
รวดเร็วในอินเดีย (Madhaven,อ้างอิงใน Boyd & Ellison, 2007) Mixi ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่น
Hi5 ในประเทศเล็ก ๆ หลายประเทศอาทิ ละตินอเมริกา แอฟริกาใต้ เป็นต้น ด้วยระบบการ
ให้บริการและระบบเปิด เว็บไซต์เครือข่ายสังคมอื่น ๆ ก็ได้ทาการเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน
คนที่มีลักษณะทางประชากรศา สตร์เฉพาะกลุ่ม (Niche) ก่อนที่จะขยายออกไปยังกลุ่มผู้ใช้ ที่
กว้างขวางออกไป แต่สาหรับเฟ ซบุ๊ก (Facebook) ได้มีการออกแบบ มาเพื่อที่จะสนับสนุน
เฉพาะเครื อข่ายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เฟซบุ๊ก (Facebook) ก่อตั้งขึ้นในปีค .ศ.2004 เพื่อใช้
เฉพาะในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เท่านั้น (Cassidy, 2006 อ้างอิงใน Boyd
& Ellison,2007) ต่อมาในเดือนกันยายนปี ค .ศ.2005 เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ขยายกลุ่มผู้ใช้
ออกไปยังกลุ่มต่าง ๆ
ปัจจุบันนี้ทั่วทุกที่ก็มีเครือข่ายออนไลน์กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเฟ ซบุ๊ ก (Facebook),
ทวิตเตอร์ (Twitter) หรืออื่นๆ มากมาย จากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสู่ เพื่อน กลายเป็ น
ความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมและเป็นความสัมพันธ์ที่ กว้างไกลไปทั้งโลกเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของ
เครือข่ายบนโลกออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จึงทาให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ผู้คน
โดยเฉพาะวัยรุ่นส่วนใหญ่ ใช้เวลาอยู่หน้าจอเครื่องคอมพิวเ ตอร์มากกว่าการออกไปพบปะ
เพื่อนฝูงก็เพราะเว็บไชต์ในปัจจุบั นมีลักษณะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking
Website) นอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ประเภท Virtual World ซึ่งทาให้ผู้ใช้สามารถสร้างโลกเสมือน
ของตนเองขึ้น ได้ในโลกไซเบอร์ ด้วยความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุดไร้ขอบเขต จึง
เป็นสิ่งสาคัญที่มนุษย์ต้องรู้ จักเรียนรู้และพัฒนาตามความก้าวหน้า ทั้งนี้ก็เพื่อเป็ นการสร้าง
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ศักยภาพทางด้านความคิด และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากเดิม กับพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ
จากเมื่อก่อน
สังคมในขณะนี้เป็นสังคมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของความเป็น Social Media ที่
เป็นการสร้างเครือข่ายท างสังคมในรูปแบบที่ไม่มีกรอบไม่มีขีดจากัด สามารถสร้างสันในรูปแบบ
ของออนไลน์ได้ไม่ ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด คนละซีกโลกหรือแ ม้แต่สังคมในปัจจุบันที่พบปะเจอะ
เจอกันอยู่แล้วก็ยังสามารถพัฒนาและเพิ่มความสนิทสนมได้มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเครือข่ายสั งคม
ออนไลน์ ความสาคัญของสื่อนี้ มีมากกว่าการ Chat กันอย่างเดียว สามารถที่ จะสร้างกิจกรรม
แสดงความคิดเห็นแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้รับรู้เพียงแค่สองคน แต่มันคือการกระจายข่าวสาร
ไปสู่ผู้คนอื่น ๆ อีกมากมายสร้างได้ทั้งบุคคล องค์กร สิ นค้า บริการ และในอีกหลายรูปแบบ ทั้งนี้
เพื่อสร้างเครือข่ายนั่นเอ งให้เป็นที่สนใจ สร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์ แบบไม่เห็นหน้ า
ด้วยรูปแบบการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการมีส่วนร่วมด้วยกันในอนาคต อาจจะเป็นในเรื่อง
ของการทากิจกรรมร่วมกัน
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เห็นความสาคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่ามี
ความสาคัญ และเข้าถึงผู้คนได้ทั่วทุกมุมโลกไม่ได้จากัดขอบเขตสามารถที่จะสร้างการรับรู้ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี จึงได้นาแนวคิดนี้มาเป็นกรอบในการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ความหมายของประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546: 153) ได้สรุ ปความหมายของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ไว้
ว่าเป็นกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การบริหารงานและการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจและกระตุ้นให้เกิดการซื้อ
สินค้า จากการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ทาให้ผู้บ ริโภคเกิดการรับรู้และสนใจเกี่ยวกับ
องค์กรและสินค้า จึงจะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546:403) การประชาสัมพันธ์ธุรกิจคือการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประชาชน อันได้แก่ บริษัทธุรกิจ โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยใช้วิธีการบอกล่าวเผยแพร่ และชี้แจงเกี่ยวกับ นโยบาย การ
ดาเนินงาน รวมทั้งวิธีอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และชื่อเสียงเกียรติคุณของ
หน่วยงานนั้น ไปสู่กลุ่มประชาชนเพื่อให้ได้รับความนิยมและความ ร่วมมือจากกลุ่มประชาชน
ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลสาเร็จแก่งานใด ๆ ของหน่วยงานนั้น
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่นามาใช้ในวงการธุรกิจ จึงเป็นหน้าที่อันหนึ่งในการจัดการ
ธุรกิจ ทั้งนี้เพราะเกี่ยวพันถึงการสร้างความสัมพันธ์ และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กลุ่มต่ างๆ เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในตัวสินค้า
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หรือผลิตภัณ ฑ์ของบริษัท หรือองค์การ และเพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทได้รับความเลื่อมใส
และอยู่ในความนิยมของประชาชนตราบนานเท่านาน ในสังคมปัจจุบันมีการนาเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิตกันเป็นอย่างมาก ธุรกิจต่างๆ จึงมีการแข่งขันกันสูงเพื่อให้
ขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการสื่อสารใน
รูปแบบอื่นๆ จึงถูกนามาใช้เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในผลิตผลของธุรกิจ โดยผ่านทางเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
ที่หน่วยงานสามารถผลิตและเผยแพร่ได้เอง ซึ่งในการดาเนินประชาสัมพันธ์ธุรกิจ จึงมีหลัก
สาคัญๆ ที่ใช้ดังนี้คือ (วิรัช ลภิรัตนกุล : 2540: 407- 408)
1. เผยแพร่ชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย การดาเนินงาน กิจกรม ผลงานให้แก่กลุ่ ม
ประชาชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนต่างๆ เช่น กลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผู้ ถือ
หุ้น กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค กลุ่มผู้จัดส่ง กลุ่มชุมชน เป็นต้น
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานธุรกิจและนักธุรกิจอื่น ๆ
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามขององค์การ สถาบัน เพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณ และความนิยม
เชื่อถือจากประชาชน
6. บริการสังคมและอานวยประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนแล ะชุมชน หรือสังคมโดย
ส่วนรวม
แนวคิดการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเป็นแนวคิด ที่ตรงกับการศึกษาในครั้งนี้อันเนื่องด้วย
สถาบัน องค์กร ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ต้องล้วนแล้วต้องมีพันธมิตร ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งนั้น แต่เราจะดาเนินการอย่างไร เพื่อรักษา ความสัมพันธ์อันดี ให้ยืนยาว
แนวคิดนี้ทาให้มองได้ถึงประเด็นการบริหา รชุมชน บุคลากรทั้งภายในภายนอก อันล้วนแล้วแต่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กับการเดินหน้าทางธุรกิจทั้งสิ้น แต่จะทาอย่างไรเพื่อให้ชุมชน สิ่งแวดล้อมรอบ
ด้านคอยสนับสนุน อันเป็นการปกป้ององค์กรให้อยู่รอด เป็นแนวคิด ที่สามารถพัฒนาในด้านการ
บริหารเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
(Marketing Public Relation : MPR)
การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด หรือเอ็มพีอาร์ หมายถึง ขั้นตอนการวางแผนการ
ปฏิบัติดาเนินงานและการประเมินผลในกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการซื้อและความพึงพอใจ โดย
อาศัยการให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถื อผ่านรูปแบบการนาเสนอเกี่ยวกับสินค้าและองค์กรเพื่อทา
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและต้องการซื้อสินค้าในที่สุด นักกลยุทธ์ไอเอ็มซีบางท่านก็เรียก
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เอ็มพีอาร์ว่า การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกั บตราสินค้า (Brand Publicity) ซึ่งจะเห็นได้ว่าทิศทาง
ของการทาประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
จะเป็นการทาประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relations : CPR) ที่เน้นความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกั บกลุ่มเป้าหมายแต่ในปัจจุบันนักกลยุทธ์ไอเอ็มซีหัน
มาให้ความสาคัญมากขึ้นกับการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด (Marketing Public Relations :
MPR) ซึ่งเป็นการนาความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการ ประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกัน ใน
อดีตมักจะมีคากล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่การตล าด (PR is Not Marketing) แต่ใน
ปัจจุบันนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าการประชาสัมพันธ์กับการตลาดเป็นสองสิ่งที่มีความสาคัญต่อกัน
มากจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยมากมีรูปแบบวิธีการบริหารองค์กรโดยใช้การตลาด
และประชาสัมพันธ์เป็นหลักในการจัดการถึง 5 รูปแบบดังนี้
ในรูปแบบ แรกจะสอดคล้องกับคาพูดที่กล่าวข้างต้นที่ว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่
การตล าดโดยผู้บริหารองค์กรจะมองว่าการตลาดกับการประชาสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกันเลย
จนกระทั่งในรูปแบบที่ 2 มองว่าทั้งการตลาดและการประชาสัมพันธ์มีส่วนสัมพันธ์กันบ้าง และ
การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่ง ของการตลาดในรูปแบบที่ 3 แต่สาหรับในรูปแบบที่ 4 นั้น จะ
เห็นว่า การตลาดกลับเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ ส่วนในรูปสุดท้ายนั้นการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างแยกไม่ออกนั่นคือรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดที่ผู้เขียนกาลัง กล่าวถึงนั่นเองเหตุผลที่ทาให้การประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาดอยู่ในกระแสนิยมในปัจจุบันเนื่องจากสาเหตุสาคั ญพื้นฐานดังต่อไปนี้ (มติชนรายวัน ,
2549)
1. ค่าสื่อโฆษณามีราคาสูงขึ้น (Media rates increasing ahead of inflation)
2. ทั้งตลาด และสื่อต่างก็แยกย่อยมากขึ้น (Markets and media becoming
increasingly fragmented) จะเห็นได้ว่ามีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมายอย่างนิตยสาร ได้แก่ คนรักบ้าน
รถยนต์ เดินทางและท่องเที่ยว เป็นต้น
3. นักการตลาดพยายามใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างผสมผสานมากขึ้น เพื่อให้เกิ ด
ประสิทธิผลที่สมบูรณ์แบบตามที่ต้องการให้มากที่สุด
4. ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (changing consumer
attitudes)
5. เพื่อให้บรรลุผลทั้งความน่าเชื่อถือและการใช้เงินอย่างคุ้มค่า (Credibility and cost
effectiveness) อันเป็นผลนามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีและขายสินค้านั่นเอง
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การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
1. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุก (Proactive MPR) เป็นการมุ่งสร้า งโอกาส
ทางการตลาดมากกว่า คอยแก้ปั ญหาที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว ในภาวะ การแข่งขันทาง
การตลาดอย่างรุนแรงการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุกมีความจาเป็นอย่างมาก เพราะมุ่ง
วัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นสาคัญ
2. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรับ (Reactive MPR) เป็นการมุ่งแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริษัท อันเป็นการทาลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริษัท เช่น
การให้ข้อ มูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขและควบคุมการเกิดข่าวลือ (Rumor Control) การ
จัดการกับภาวะวิกฤต (Crisis Management) เป็นต้น (มติชนรายวัน, 2549)
ขอบเขตของการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดช่วยให้แผนการสื่อสารการตลาดบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
เช่น Pepsi ใช้ Michael Jackson และ Madonna เพิ่มระดับความสนใจและการรับรู้ในตัวสินค้า
สาหรับสินค้าฟุตบอลอย่าง Adidas ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหน้าร้าน ทาการ ส่งเสริมการ
ขายและการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อหวังผลให้ขายสินค้าได้จานวนมากก่อนที่จะมีการ
โฆษณาทางโทรทัศน์เสียอีก เอ็มพีอาร์ช่วยเพิ่มการรับรู้ในตัวสินค้า ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ
ช่วยให้เกิดความสนใจ ความตื่นตัว ความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ กระตุ้นความภักดีในสินค้า
และกระตุ้นการซื้อ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์เพียง
อย่างเดียว แต่ยังสามารถช่วยเพิ่มทัศนวิ สัย พัฒนาองค์การและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า ซึ่ง
เครื่องมือไอเอ็มซีอื่นๆ ไม่สามารถทาได้

ขอบเขตของการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดมีดังนี้
1. เขียนและบริหา รแผนการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด (MPR Planning and
Management) อาจกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการภาพรวมของเอ็มพีอาร์ทั้งหมดซึ่งรวมถึง
การวางแผนและควบคุมการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด โดยทาการ กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุ
กลุ่มชุมชน (Publics) และกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดให้สอดคล้องกับการ
สื่อสารการตลาดในรูปแบบอื่น ๆ จัดเวลาการบริหารขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุดแผนงานแล้ว
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations) เป็นส่วนสาคัญของการประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาด โดยสร้างความสัม พันธ์และความคุ้นเคยกับสื่อมวลชน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความมั่นใจ
เพื่อกระตุ้นให้เ กิดความชอบ ลดสิ่งที่เป็นแง่ลบ และยังเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ของบุคคล
ระหว่างนักประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดกับบรรณาธิการและนักข่าวทาให้เกิดทัศนคติที่มีต่อกัน
ในแง่บวก
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3. การเผยแพร่ข่าวสาร (Producing Publicity) การส่งและเผยแพร่ข่าวสาร คือ
หลักการสาคัญของการประ ชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ ข่าวสาร และการส่งข่าว
แจกเพื่อช่วยกระจายข้อมูลขององค์กรและสินค้าในด้านดี และยังช่วยจากัดผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่ให้ข้อมู ลข่าวสารผิดพลาด การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถือเป็นส่วนดีของการ
ประชาสัมพันธ์ เชิ ง การตลาดที่สามาร ถใช้ให้ เกิดประสิทธิผลและคุ้มทุน มีศักยภาพที่จะเป็น
รูปแบบการสื่อสารที่มีอานาจ ซึ่งเป็นผลจากความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างความประทับใจให้
เกิดขึ้นได้
4. การผลิตสิ่งพิมพ์ (Producing Publications) เป็นส่วนสนับสนุนสาคัญของการ
เผยแพร่ข่าวสาร ความหลากหลายของสิ่งพิมพ์ อาจทาโด ยการใช้พนักงาน ส่งจดหมายแจ้งข่าว
รายงานการเงินไปยังลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าและตราสินค้า
5. การสื่อสารองค์กร (Corporate Communications) ประกอบไปด้วยการวางแผน
องค์กร การจัดการภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์องค์กร ชุมชนสัมพันธ์ สร้างและคงสภาพ
ความ สัมพันธ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และระหว่างชาติที่เกี่ยวพันกันเพื่อประโยชน์ของการ
ดาเนินธุรกิจ การติดต่อกับรัฐบาลและตัวแทนของรัฐบาล
ผู้ศึกษาคิดว่าการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดมีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาครั้งนี้
เพราะการสื่อสารนอกจากมุ่งสร้างข่าวสารแล้ว ยังค าดหวังที่จะได้รับการตอบรับ การเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย และการได้มาซึ่งยอดขาย แนวคิดนี้ทาให้ทราบถึงการสื่อสารอย่าง
เป็นกระบวนการ ทราบถึงวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และได้มาซึ่งยอดขาย โดยที่ไม่
เป็นการยัดเยียดข้อมูลต่อกลุ่มเป้าหมายมากจนเ กิดความอึดอัด เป็นการใช้การสื่อสารโดยการ
ให้ข้อมูล ชี้แจง อย่างเป็นเหตุเป็นผล จนกลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ได้ และเกิดการยอมรับ จึงคิด
ว่าแนวคิดนี้เป็นประโยชน์อย่างมากกับการศึกษาครั้งนี้ (มติชนรายวัน, 2549)

แนวความคิดด้านการสื่อสารการตลาด
ความหมายของการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสม
การตลาด (Marketing mix) แบบใหม่ คือ 3P’sกับ 1Cหรือ 4P’s ในรูปแบบเดิม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่ง
หากพิจารณาส่ว นประกอบตัวที่สี่ของส่วนประสมการตลาดจะพบว่า การดาเนินงานด้านการ
สื่อสารการตลาดในปัจจุบันจะเน้นเรื่องการสื่อสารการตลาดเป็นสาคัญ นักวิชาการจึงเสนอให้ใช้
คาว่า การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เนื่องจากนักการตลาดร้อยละ 80
เข้าใจว่า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริม
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การขาย (Sale Promotion) ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจึงเปลี่ยนเป็น 3P’s กับ 1C ซึ่ง C
ในที่นี้หมายถึงการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) (เสรี วงษ์มณฑา, 2540 : 7)
ทีเรนซ์ เอ ชิมป์ (Terence A. Shimp,1990 : 7) กล่าวว่า การจะเข้าใจความหมายของ
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ต้องพิจารณาองค์ประกอบสองส่วน คือ คา
ว่าการสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการที่ทาให้เกิดความคิดเหมือนกันและมี
ความหมายร่วมกันระหว่างบุคคล หรือระหว่างอ งค์กรกับบุคคล กับคาว่าการตลาด (Marketing)
ซึ่งหมายถึง การดาเนินกิจกรรมที่องค์กรทางธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยน
คุณค่าของสินค้าหรือบริการระหว่างองค์กรกับลูกค้า แม้ว่าการตลาดจะมีความหมายกว้างกว่า
การสื่อสารการตลาดมาก แต่การดาเนินกิจกรรมทางก ารตลาดส่วนใหญ่นั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการสื่อสารการตลาด
สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ (2530: 55) ให้นิยามการสื่อสารการตลาด ว่าหมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจ
กับผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจนั้น
การสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด จาเป็นต้องใช้เครื่องมือการสื่อสารหลาย ๆ อย่างรวมกัน เรียกว่า ส่วนประสมทางการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ซึ่งประกอบด้ วยเครื่องมือหลักสาคัญ 4 อย่าง
(Philip Kotler, 1999: 489-490) คือ
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การเสนอหรือส่งเสริมความคิด สินค้า หรือ
บริการผ่านสื่อที่ไม่ใช่บุคคล โดยเสียค่าใช้จ่ายและมีการระบุชื่อผู้อุปถัมภ์ (Sponsor)
2. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมจูงใจเพื่อกระตุ้นให้มี
การซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการในระยะเวลาสั้น ๆ ที่กาหนด
3. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
สาธารณชน เพื่อให้ได้รับการพูดถึงโดยทั่วไปในทางที่ดี และเพื่อพัฒนาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
พร้อมทั้งจัดการหรือกาจัดข่าวลือ เรื่องราวและเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง การนาเสนอโดยการพูดของบุคคล
กับลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ
กิจกรรมทางการสื่อสารการตลาดอื่ น ๆ เช่น การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing)
หมายถึง ระบบตลาด ซึ่งองค์กรใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง แล ะหรือเกิดรายการซื้อขายขึ้น (ดารา
ทีปะบาล, 2541:12) เช่น การตลาดโดยใช้จดหมายตรง การตลาดโดยใช้โทรศัพท์ การตลาดโดย
ใช้โทรทัศน์ การตลาดโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เป็นต้น
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC)
เป็นวิธีการมองใหม่แบบองค์รวม จากที่เคยมองเป็นส่วนๆ เช่น โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การซื้อ การสื่อสารกับพนักงาน และอื่ ๆ เป็นการวางแนวทางการสื่อสารใหม่ ๆ
เพื่อพิจารณาดูด้วยวิธีที่ลูกค้าเห็น ซึ่งเป็นการไหลเวียนของข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่ไม่สามารถ
แบ่งแยกได้ การสื่อสารการตลาดเป็นการพูดกับประชาชนผู้ ซื้อและไม่ซื้อสินค้า โดยมีพื้นฐาน
ของสิ่งที่เขาเห็น ได้ยิน รู้สึก หรืออื่น ๆ ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นสินค้าหรือบริการ (Don E. Schultz,
Stanley I. Tannenbaum and Robert F. Lauterborn, 1993 : p.xvii)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการจูงใจ (Persuasion) ที่ใช้การสื่อสารการตลาด
ทุกรูปแบบเพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมหรือให้ข้อมูลข่าวสารโดยการ
วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) จะวางแผนโดยใช้ฐานศูนย์ (Zero Base) ซึ่ง
หมายความว่า การใช้การสื่อสารการตลาดในแต่ละโครงการให้เหมาะสมกับการดาเนินโครงกา ร
นั้นๆโดยไม่ได้ตั้งฐาน (Base) ไว้ก่อนว่า จะใช้เครื่องมือสื่อสารอะไร ซึ่งต่างจากทัศนะดั้งเดิมของ
การสื่อสารการตลาดที่มักมีฐานการสื่อสารจากการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีหลักดังนี้ (เสรี วงษ์มณฑา,2540 : 3)
1. เริ่มต้นด้วยการทาความเข้าใจตัวผู้บริโภค ทั้งลักษณะทางประชากรศาสตร์และ
จิตวิทยา รวมทั้งพฤติกรรมและสภาวะแวดล้อมตัวผู้บริโภค
2. กาหนดงานที่ชัดเจนว่าต้องการสื่อสารเพื่ออะไร
3. วางแผนโดยใช้ฐานศูนย์เท่านั้น ไม่ยึดถือกิจกรรมการสื่อสารใดเป็นฐาน
4. ต้องการสร้างความรู้ในตราสินค้า และความคุ้นเคยกับตราสินค้า โดยใช้หลักว่า การ
เกิดความรู้ และความคุ้นเคยนาไปสู่การเกิดความต้องการและการตัดสินใจซื้อในที่สุด
5. เน้นวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ได้เน้นเพียงการเปลี่ยนทัศนคติ และ
ต้องใช้กิจกรรมแพร่กระจายที่ต้องวางแผนการใช้เครื่องมือการสื่อสารต่างๆอย่างต่อเนื่องหลายๆ
อย่างพร้อม ๆ กัน
6. ใช้หลักการวางแผนแบบวงกลม กิจกรรมต่างๆ
จะต้องเกี่ยวข้องกันและทาไปพร้อมๆกัน
เพื่อให้เกิดผลกระทบที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไป
7. วัดผลด้วยพฤติกรรมที่ต้องการ
แนวความคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถนามาอธิบายการดาเนินงาน
ของสถาบันการศึกษาได้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในที่นี้ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้การสื่อสารออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้โครงข่าย
คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ มาเป็นกรอบในการศึกษาซึ่งมีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้
งานวิจัย “พฤติกรรมการสื่อสารในเฟ ซบุ๊ก Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช มงคลพระนคร ”ของ วิมลพรรณ อาภาเวท ,สาวิตตรี ชีวะสาธน์ ,ชาญ เดชอัศวนง
(2554) พบว่า
1. การใช้เฟ ซบุ๊ ก (Facebook)ไม่ได้มีความแตกต่างถึงแม้ว่าอา ยุ เพศ รายได้ จะ
แตกต่างกันก็ตาม
2. ความคาดหวัง กา รใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเฟ ซบุ๊ ก (Facebook)มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ก(Facebook)
3. นอกจากนี้ยังทาให้พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการ
ใช้เฟซบุ๊กทุกวัน และมีความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากและปานกลา งส่วนความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
งานวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณ ะที่ผู้บ ริโภคเลือกใช้เว็บไซต์เฟ ซบุ๊ ก
(Facebook) ในเขตกรุงเทพมหานคร”ของ ณัฐภัทร บทมาตร (2554)พบว่า
ผู้ใช้เลือกใช้คุณลักษณะเว็บไซต์เฟ ซบุ๊ก (Facebook) ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล
โดยรวมอยู่ระดับมากโดยสามารถเพิ่ม ลบ รายชื่อเพื่อนของตนเองได้สามารถโพสต์ (Post)
บทความ รูปภาพ วิดีโอได้ด้วยตัวเองสามารถกาหนดสิทธ์ความเป็นส่วนตัวในการแสดงหน้าโปร
ไฟล์(Profile) ของตนเองได้อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาสามารถสร้าง ปรับแต่ง หน้าโปรไฟล์
(Profile) ของตนเองได้
ผู้ใช้เลือกใช้คุณลักษณะเว็บ ไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ระดับ
มาก โดยมีผู้ดูแลเว็บไซต์ทาการอัพเดทพัฒนาความสามารถของเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลาสามารถ
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เช่น Email, Forum อยู่ระดับมาก
ผู้ใช้เลือกใช้คุณลักษณะเว็บไซต์เฟ ซบุ๊ก (Facebook) ด้านเชื่อมโยงโดยรวมอยู่ระดับ
มาก โดยสามารถนาลิงค์ บทความ รูปภาพ วิดีโอ จากเว็บไซต์อื่น ๆ มาแสดงไว้ในหน้าโปรไฟล์
(Profile) ได้ขั้นตอนการแชร์บทความ รูปภาพ วิดีโอ จากเว็บไซต์อื่น ๆ มาแสดงไว้ในหน้าโปร
ไฟล์(Profile) ไม่ซับซ้อน อยู่ระดับมาก
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งานวิจัย “ การบริหารการสื่อสารตราสินค้าบนแฟนเพจของเว็ บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ “เฟซบุ๊ก” กรณีศึกษา GTH ของ รัชญา จันทะรัง (2554) พบว่า
กระบวนการบริหารการสื่อสารตราสินค้า GTH ผ่านทางแฟนเพจของเว็ บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ “เฟซบุ๊ก” ให้ประสบความสาเร็จและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย เริ่ม
จากการวางนโยบาย เป้าหมาย ภาพรวมขององค์กรที่ ถ่ายทอดมายังการกาหนดนโยบาย และ
เป้าหมายในการสื่อสาร ตลอดจนรูป แบบวิธีการสื่อสารบนหน้าแฟนเพจเฟ ซบุ๊กโดยหัวใจที่
สาคัญที่สุดคือเนื้อหา (Content)อันได้แก่บทภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ตราสินค้าของ
GTH ที่มีคุณภาพ แปลก ใหม่ ซึ่งตราสินค้า GTH เป็นได้ทั้งตัวองค์กร ขณะเดียวกันภาพยนตร์
ก็จะสร้างตราสินค้าด้วยตัวของมันเอง และด้วยเอกลักษณ์ดังกล่าวส่งผลให้ภาพยนตร์ของ GTH
มีความแต กต่างจากบริษัทผู้สร้างรายอื่น จนก่อให้เกิดความรู้สึกดี ๆ (Feel Good)ต่อผู้ชม
ภาพยนตร์
มุมหนึ่งอันเป็นการเชื่อมโยงตราสินค้า GTH เข้ากับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การวางตาแหน่งสินค้าได้ตรงกลุ่ม โดยรูปแบบที่ใช้และ
วิธีการสื่อสารบนหน้าแฟนเพจ ของเฟซบุ๊ก GTH นั้น ใช้รูปแบบเหมือนการโปรโ มทภาพยนตร์
ทุกประการซึ่งการใช้เฟ ซบุ๊ก ทาให้ GTH เสมือนเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อกับบุ คคลอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสื่อสารผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสาร
และรับสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้
งานวิจัย “ การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่าน www.facecook.com ของกลุ่มวัยทางาน ”
ของวรรณพร กลิ่นบัว (2554)พบว่า
www.facebook.com มีรูปแบบการสื่อสารสองทางโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางใน
การสื่อสารและใ ช้เป็ นสื่อกลางในการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความเห็น ความรู้สึก
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติผ่านทาง www.facebook.com แต่ในกรณีนี้จะขึ้นอยู่กับผู้เล่นทั้งสอง
หรือมากกว่านั้น มีการออนไลน์พร้อมกัน จึงจะสามารถโต้ตอบกันได้ ผ่านทางช่องทางการ
สนมนาออนไลน์ (Chat)หรือเป็นการฝากข้อความผ่านทางกล่องข้อความ (Inbox)รวมถึง การเข้า
ไปมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมแอ ปพลิเคชั นซึ่งเป็นคุณสมบัติโดดเด่นของ www.facebook.com เมื่อ
เทียบกับเว็บประเภท Social Network ด้วยกันที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นิยมเล่น รวมถึงกลุ่มวัยทางาน
จากการสัมภาษณ์ในเรื่องของเรื่องราวที่ใช้ในการสื่อสารของ www.facebook.com ผ่าน
ทางการเขียนกระดาน (Wall) และแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปภาพนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นต่อผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้แก่ เพื่ อนสมัยเรียน กลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มคน
รู้จักสนิท ซึ่งเรื่องราวที่ใช้ในก ารสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับผู้ เล่นเองว่าต้องการสื่ออะไรออกไป สื่อสาร
กันด้วยเรื่องอะไ ร อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย อาจไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวยัง
รวมไปถึงการถามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ฝากข่าวบ้างและการทักทายทั่ว ๆ ไป
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ไ ด้กล่าวไปข้า งต้นจะเห็นได้ว่าการสื่อสารของเฟ ซบุ๊กไม่ได้มี
การจากัดในเรื่องของทางประชากรศาสตร์ งานวิจัยทั้งหมดเห็นได้ถึงสิ่งสาคัญที่ทางผู้สื่อสาร
หรือผู้ดูแลแฟนเพจจะต้องมีการอัพเดทข้อมูล และมีการสื่อสารที่มีความใหม่ อยู่เสมอ ต้องมีการ
สร้างความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของ การเขียนกระดาน (Wall) และแสดงความคิดเห็น (Comment)
ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดที่มาจากตัวขององค์กร หรือแต่ละหน่วยงานที่มีความต้องการที่จะสื่อสาร
ออกไป ขึ้นอยู่ กับลักษณะการสื่อสาร และทราบถึงลักษณะของผู้สนทนา อาจจะต้องมีการ
ระมัดระวังเนื่องจากการที่จะโพสต์ข้อคว ามเพื่อสื่อสารอะไรออกไป อาจจะได้รับการตอบกลับ
หรือมีการแสดงความคิดเห็นนั้น อาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของสมาชิกหรือกลุ่ม ซึ่งทางผู้สื่อสารต้องวางแผนการสื่อสารเป็นอย่างดี เพื่อให้กลุ่มเกิดความ
สนใจ และเกิดการแสดงความคิดเห็นต่อการโพส ต์นั้น ๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการ
สื่อสารที่มีความควบคุมได้ยาก เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่
แสดงความคิด และเรื่องของการใช้ ภาษาวาจา เป็ นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ กระบว นการ
วางแผนมีความสาคัญมากในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ได้การยอมรับ
การสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ และความสนใจ สาหรับสื่อออนไลน์ ต้องใช้
ระยะเวลาในการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารออกไป ต้องทราบถึงกลยุทธ์ จุดประสงค์ของการ
สื่อสารนโยบายขององค์กรต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องมีความสม่าเสมอของการสื่อสาร
สามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนร่วม ข้อมูลใน
การนาเสนอของเครือข่ายสังคมอ อนไลน์นั้นต้องสื่อถึงตัวองค์กร ความเป็นตัวตนอย่างชัดเจน
การสื่อสารต้องรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายว่าไม่ต้องการความยุ่งยากหรือข้อจากัดมากมายในการที่จะ
สื่อสาร กลับ ในการที่จะสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต้องคานึงต่อสภาพแวดล้อมในสังคม
พฤติกรรมของบุคคล และองค์กรอยู่เสมอ ดั งนั้นในการศึกษาการสื่อสารผ่านเฟ ซบุ๊กถือเป็น
การสร้างเครือข่ายที่เป็นวงกว้าง ที่สามารถสร้างเครือข่ายขึ้นในสังคมได้นั่นเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ ได้ศึกษาอันเป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
เนื่องด้วยการศึกษาเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์ ทราบได้ถึงการเลือกรับสื่อของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ของการเลือกใช้ประโยชน์จากหน้าเฟ ซบุ๊ก ทราบว่าการเลือกเปิดรับสื่อออนไลน์
นั้นส่วนมากแล้วเข้าถึงด้วยเนื้ อหาประเภทใด เป็นประโยชน์ในการที่จะเลือกนาเสนอเนื้อหา
ต่าง ๆ บนหน้าเพจ การเลือกใช้เนื้อหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงระยะเวลาในการนาเสนอ
สามารถนามาประยุกต์ใช้และเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อนามารองรับในการพัฒนาการดา เนินการศึกษา
ได้ครั้งนี้ ด้วยเฟ ซบุ๊กในรูปแบบสถาบันการศึ กษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องสื่อถึงความ
แตกต่าง บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ และการยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง
บทงานวิจัยที่ได้นามาศึกษาจะเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงในการศึกษาในครั้งนี้ ในรูปแบบ
การศึกษาเนื้อหา บนหน้าเพจของ www.facebook/utccsmart เพราะการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
พัฒนาการสื่อสารด้านสื่อออนไลน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังต่อไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษา รูปแบบและเนื้อหา การสื่อสารผ่านเฟ ซบุ๊กของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยดาเนินการศึกษาจากหน้าแฟนเพจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผ่านเว็บเพจ www.facebook.com/utccsmart ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 - มิถุนายน 2555
ผลจากการศึกษามีดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษา
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน้าแฟนเพจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย www.facebook.com/utccsmart ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลในตารางการลงรหัส ดังนี้
วันที่
และ
เวลา

หัวเรื่อง แก่น
ของ
เรื่อง

โครงสร้าง เทคนิค จานวน จานวน
การ
comment Like
นาเสนอ

ตารางที่ 3.1 ใช้แสดงแบบบันทึกข้อมูลในการตารางการลงรหัส
จากการศึกษา พบว่า www.facebook.com/utccsmart มีประเภทเนื้อหาดังนี้
1. เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
2. เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad
3. สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม
5. เนื้อหาทั่วไป การพูดคุย

วิเคราะห์
การ
สนทนา
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โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ดังนี้
1. เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา ที่เปิ ดรับสมัคร เป็นเนื้อหาที่มีการนาเสนอใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555 รวม 2 เดือน มีจานวน 14 ครั้งในการโพสต์ โดย
มีวิธีการนาเสนอเนื้อหา รูปแบบการนาเสนอ ลักษณะการสื่อสาร มีดังนี้
วิธีการนาเสนอเนื้อหา

รูปแบบการนาเสนอ

ลักษณะการสื่อสาร

การนาเสนอเกี่ยวกับคณะ สาขา ที่เปิดรับ
สมัคร เป็นการเชิญชวนสร้า งความสนใจ
ด้วยกลวิธีของภาษา เช่น จบแล้วมีงานทา
มีสาขาให้เลือกหลากหลาย เป็นต้น เน้น
สร้างแรงจูงใจและเป็นทางเลือกต่อนักเรียน
ที่ยังลังเลในการตัดสิน ใจเข้าเรียน คณะที่
เปิดสมัครของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักเรียนเหล่านี้
มุ่งให้ความโดดเด่ นแต่ละคณะ สาขา อย่าง
ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นต่อนักเรียนได้
มีการใช้รูปภาพ ลิงค์ของคณะต่าง ๆ ใน
การนาเสนอ ทาให้นักเรียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ทันที รวมถึงมีการใช้นักศึกษาที่
เรียนอยู่ในคณะนั้น ๆ มาบอกเล่าถึง
ประสบการณ์ การเรียนของตนเอง เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้
ยังมีการนาความสาเร็จของคณะที่ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มาเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน
คุณภาพทางด้านวิชาการ
เนื้อหาการสื่อสารเป็นการประชาสัมพันธ์
คณะ สาขา ต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยเปิดสมัคร รวมถึงเป็ นการ
เผยแพร่สร้างการรับรู้ของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยต่อสาธารณชนให้รู้จักมาก
ยิ่งขึ้นต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป
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จานวนการแสดงความคิด
(comment)

การแสดงความคิดเห็นสามารถบกบ่องได้
ถึงการให้ความสนใจต่อโพสต์นั้น ๆ มาก
เพียงใด รวมถึงทาให้ทราบการให้
ความสาคัญกับโพสต์ นั้นที่ทางผู้ดูแลเว็บได้
มีการนาเสนอ การสนทนาที่เกิดขึ้น
ภาพรวมมีการพูดคุยเกี่ยวกับคณะที่ตนเอง
สนใจ เรียนยากหรือไม่ มีสาขาที่ตนสนใจ
หรือไม่ 1. จานวนของโพสต์ที่ได้รับความ
สนใจมากที่สุดของเนื้อหาประเภทนี้ มี
จานวน comment16ครั้งในวันที่
8
พฤษภาคม 2555 โดยโพสต์ว่ า หลักสูตร
ใหม่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีอีกเพียบ โดยการสนทนามีการให้ความ
สนใจต่อคณะต่าง ๆ มากมาย ทางผู้ดูแล
เว็บได้นาลิงค์ของแต่ละคณะมาวางไว้ใน
ช่องการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ สามารถสร้างความชัดเจน
และความเข้าใจ 2. รองลงมาคือมีจานวน
comment10ครั้งในเนื้อหา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / สาขา
ไฟฟ้าและพลังงาน เปิดรับสมัครนักศึกษา
ใหม่แล้ววันนี้ เรียนจบมีงานรองรับทันที
3. น้อยที่สุดคือไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ใด ๆ ส่วนใหญ่การที่ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็นอาจจะด้ว ยวิธีการโพสต์คือใช้ลิงค์
ของคณะเพื่อเข้าชมได้โดยตรง สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทันที ทาให้ทราบถึงคณะ
สาขา ที่ตนเองสนใจหรือไม่ได้ด้วยตนเอง
มากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็น
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จานวนการกดชอบ(Like)

เป็นการแสดงจานวนของผู้พบเห็นว่ามี
จานวนมากน้อยเพียงใด หรือบางโพสต์
อาจจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นใด ๆ แต่
มีการกดLike แสดงได้ว่ามีผู้พบเห็น การกด
Like ของเนื้อหาประเภทนี้
1.มากที่สุดมีจานวน 35 Like ในวันที่ 4
พฤษภาคม 2555เนื้อหาโพสต์คือ หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Economics of ASEAN Economic
Community) เปิดสอนเป็นแห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทย ด้วยความพร้อมใน
องค์ความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์ของ ACE
คณาจารย์มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
AEC มากมายสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
ของตนเองและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเปิดรับสมั ครแล้วถึง 15
พฤษภาคม 2555 โทร .02- 697- 6000
แสดงถึงจานวนผู้คนที่พบเห็นโพสต์นี้
พร้อมมีการเผยแพร่โดยการแชร์โพสต์
สามารถกระจายข้อมูลได้ในเครือข่าย
ออนไลน์
2. รองลงมาของจานวนการกด Like มี
จานวน 30 Like 1 share ของเนื้อหาโพสต์
คือ หลักสูตรใหม่น่าสนใจใน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยมีอีกเพียบ
3. น้อยที่ สุดของการกด Likeมีจานวน 11
Like ของเนื้อหาโพสต์คือ เรียนไม่ยาก จบ
แล้วมีงานทา
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วิเคราะห์รูปแบบการสนทนา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อทราบ
ว่าการสนทนานั้นเกี่ยวพันธ์กับโพสต์นั้น
หรือไม่อย่างไร หากการสนทนามีความ
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับโพสต์แสดงถึงก าร
บรรลุผลของการโพสต์ในเนื้อหานั้น ๆ แต่
หากการพูดคุยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กันแสดงได้ถึงความล้มเหลวของ
โพสต์นั้นรวมถึงหน้าที่ของผู้ดูแลเว็บต้องมี
การควบคุมผู้สนทนาให้เกิดความสนใจต่อ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร ส่วนใหญ่
ของเนื้อหาประเภทการแนะนาคณะ สาข า
วิชาที่เปิดรับสมัคร มีการพูดคุยที่ตรง
ประเด็นไม่มีการพูดคุยที่นอกเหนือประเด็น
หรือไม่ตรงกับการโพสต์ เห็นได้ว่าเนื้อหา
คณะ สาชา วิชาที่เปิดรับสมัครมีการ
ความสาคัญมากสาหรับกลุ่มนักเรียนที่
กาลังมองหามหาวิทยาลัยที่ตรงตามความ
ต้องการของตน และมหาวิทยาลัย
หอการค้าไท ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่
นักเรียนให้ความสนใจ
ตารางที่ 3.2 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ

2. เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad
เนื้อหาเกี่ยวกับการ การรับสมัคร และเกี่ยวกับ ข้อมูล ipad เป็นเนื้อหาที่มีการนาเสนอใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555 รวม 2 เดือน มี จานวน 27 ครั้งในการโพสต์ โดยมี
วิธีการนาเสนอเนื้อหา รูปแบบการนาเสนอ ลักษณะการสื่อสาร มีดังนี้
รูปแบบการนาเสนอ

ลักษณะการสื่อสาร

มีการนาเสนอภาพนักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
มีความสุข โชว์ ipad
ที่ตนได้ รับเมื่อได้เข้ามาสมัครเรียนที่
มหาวิทย าลัย หอการค้าไทย รวมถึงเสนอภาพบรรยากาศอย่าง
คึกคักในการเข้ามาสมัครเรียน แสดงถึงการยอมรับของ
กลุ่มเป้าหมายที่ไว้วางใจให้ม .หอการค้าไทยเป็นหนึ่งในสถาบันที่
นักเรียนได้เลือกเข้ามาศึกษา
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสมัครเรียน ส่งเสริมการเรียนก าร
สอนแบบใหม่แบบ Hybrid Learning เป็นครั้งแรกของสถาบัน
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การศึกษา
จานวนการแสดงความ สาหรับเนื้อหาประเภทนี้มีผู้ร่วมให้การแสดงความคิดเห็นอย่าง
ต่อเนื่อง มีทั้งน้องที่ยังศึกษาอยู่ระดับมัธยม ปลายยังเข้ามาทักทาย
คิดเห็น (comment)
ว่าปีหน้าเจอกัน แสดงให้เห็นถึงความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่
ให้การยอมรับต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การพูดคุยส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญโดยมุ่งไปที่ ipad ถือเป็นจุดดึงดูดต่อนักเรียนในการที่จะ
เข้ามาศึกษารองจากคณะที่ตนเองสนใจ วัดจากจานวน comment
1. มากที่สุดมีจานวน 61 ครั้ง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โพสต์
ว่าเข้าแถวมาสมัคร มกค . แบบนี้ ก็ดีนะ เป็นการใช้รูปภาพเก่ามา
เล่าใหม่ที่มีเด็กต่อแถวเข้าคิวเพื่อสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เป็นการใช้กลวิธีในการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย เกิด
การพูดคุยขึ้นเกี่ยวกับ ยาวขนาดนี้เลยหรือ ทางผู้ดูแลเว็บตอบว่า
เป็นภาพใน อดีต แต่ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การรับสมัครเป็น
หอประชุม จึงมีความสะดวกมากขึ้น มีผู้เข้ามาพูดคุยว่าได้สมัครแล้ว
และได้ไอแพดมาแล้ว เป็นต้น
2. รองลงมาของ comment มีจานวน 59 ครั้ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม
2555 โพสต์ว่า ข่าวดี !!! น้องนักศึกษาใหม่ ปี 2555 ที่ชาระเงิน
ค่าเทอมครบแล้วมาติดต่อรับ The New iPad 16GB WiFiได้ทันที **
(ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ )** ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กาหนด**ติดต่อรับได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00-15.00 น. ณ
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสาคัญมาก !!! อย่าลืม
พาผู้ค้าประกันมาด้วยนะครับ เป็นการนาเสนอด้วยภาพ ipad ที่ได้
รับมาเพื่อนักศึกษาใหม่ ทาให้เกิดความสนใจต่อโพสต์นี้ เข้ามา
สอบถามจะเข้าไปรับได้วันไหน วันหยุดไปได้หรือไม่ อัปเกรดไอ
แพดได้แล้วหรือยังเป็นต้น ทางผู้ดูแลเว็บมีการตอบคาถามอย่าง
ต่อเนื่อง
3. น้อยทีส่ ุดของ comment มีจานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม
2555 โพสต์ว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขยายเวลาการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2555 ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 55
พร้อมทุนการศึกษามากมาย (กยศ. และ กรอ.) ซึ่งการสนทนาไม่ได้
มีความเกี่ยวข้องกับโพสต์เลย มีการเชิญชวนเป็นรูมเมท สอบถาม
เกี่ยวกับ เรื่องแอนนิเมชัน สนใจรูปภาพที่ใช้โพสต์เป็นนักศึกษา
ผู้หญิงว่าถ่ายรูปในห้องสมุด ถือว่าโพสต์นี้ล้มเหลวไม่ได้รับความ
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สนใจต่อผู้ร่วมสนทนา รวมถึงผู้ดูแลเว็บไม่มีบทบาทที่จะเข้ามา
ชี้แจงหรือโน้มน้าวให้เข้าประเด็นของโพสต์นั้น ๆ ทาให้เกิดการ
สื่อสารที่ไม่มีความเชื่อมโยงตรงกับวัตถุประสงค์
เป็นการแสดงถึงจานวนของผู้พบเห็นต่อโพสต์นั้น ๆ จานวนการ
จานวนการกดชอบ
กด Like
(Like)
1.มากที่สุดมี 336 Like 3 share วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โพสต์
ว่าเข้าแถวมาสมัคร มกค. แบบนี้ ก็ดีนะ ด้วยความน่าสนใจของภาพ
ที่น่าตื่นเต้นคือรูปนักเรียนยืนต่ อแถวยาวออกไปหน้ามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยเป็นรูปภาพที่ไม่ค่อยได้พบเห็น รวมถึงมีการกระจาย
แชร์รูปภาพต่อกันสามารถสร้างข่าวสารออกไปยังวงกว้างได้ใน
เครือข่ายออนไลน์
2. รองลงมามีจานวน 117 Like 38 share วันที่ 4 พฤษภาคม
2555 โพสต์ว่า ข่าวดี ! สาหรับ ศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน ที่พาเพื่อน
หรือน้องมาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีนี้จะมี
ส่วนลด ให้ 10% ซึ่งเกิดการแชร์ต่อกันเป็นจานวนที่สูงมาก ซึ่งการ
สื่อสารในลักษณะนี้ได้รับความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นจานวน
มากในการพบเห็น
3.น้อยที่สุดของการกด Likeมีจานวน 10 like วันที่ 11 พฤษภาคม
2555 โพสต์ว่า น้องๆ นักเรียนที่สมัครเรียนทาง Internet ให้มาสอบ
สัมภาษณ์และรายงานตัว ภายในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ครับ
วิเคราะห์รูปแบบการ ส่วนใหญ่ลักษณะการสนทนามีความเกี่ยวเนื่องกับการ ipad แสดง
ถึงการให้ความสนใจต่อสื่ออุปกรณ์การเรียน สอบถามการรับไอแพด
สนทนา
การอัปเกรดไอแพด จะรับได้ที่ไหน ยังไงบ้าง โดยรวมการสนทนามี
การตอบรับในการสมัครเรียนสูงมีการพูดคุยเป็นกันเอง ผู้ดูแลเว็บมี
การตอบคาถามบ้าง บางส่วนมี ipadslamutcc ก็เป็นผู้ตอบคาถาม
แทน ก็ถือเป็นข้อเสียของผู้ดูแลเว็บไม่มีความสม่าเสมอในการให้
ข้อมูล ไม่ติดตามข่าวสาร
ตารางที่ 3.3 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad
3. เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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เนื้อหาเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเนื้อหาที่มีการนาเสนอในเดือนพฤษภาคม
และเดือนมิถุนายน 2555 รวม 2 เดือน มีจานวน 41 ครั้ง ในการโพสต์ โดยมีวิธีการนาเสนอ
เนื้อหา รูปแบบการนาเสนอ ลักษณะการสื่อสาร มีดังนี้
วิธีการนาเสนอเนื้อหา

รูปแบบการนาเสนอ

ลักษณะการสื่อสาร
จานวนการแสดงความคิดเห็น
(comment)

เนื้อหาในการนาเสนอเป็นเนื้อหาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้กลวิธี
ของเนื้อหาเกี่ยวกับผลสาเร็จที่เกิดขึ้น แสดง
ถึงการให้ความสาคัญต่อองค์กรหน่วยงาน ที่
ได้ให้การสนับสนุนกับทางมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปรียบเสมือนเป็นพันธมิตรที่
ดีต่อกัน เป็นความใส่ใจต่อกลุ่มหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือแ ม้แต่การนาเสนอผลงาน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย หอการค้าไทยที่มี
ส่วนทาให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมี
ชื่อเสียง ไม่ว่าจะในด้านการ เรียน การจัด
กิจกรรม การแสดงผลงานหนังสั้นที่ได้รับ
รางวัล เป็นต้น
ใช้รูปภาพแสดงถึงผลงานที่ได้รับรางวัล ภาพ
บุคคลที่ประสบความสาเร็จ และได้รับการ
ยอมรับ รวมถึงการใช้ลิงค์เพื่อการเข้าถึง
ข้อมูล สามารถรับรู้ได้เกี่ยวกับข้อมูลต่อการ
ประสบความสาเร็จ
เป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา
สาหรับการแสดงความคิดเห็นมีจานวน
comment
1.มากที่สุดคือ 27 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2555 โพสต์เกี่ยวกับ ขอแสดงความยินดี กับ
ผศ.จันทิมา เขียว แก้ว ผอ .หลักสูตรนิเทศศา
สตมหาบัณฑิต อาจารย์ ประจาคณะนิเ ทศ
ศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลหญิง คนแรก
การแสดงความคิดเห็นมีความเชื่อมโยงต่อ
วัตถุประสงค์ที่ต้องสื่อสารนั่นคือเผยแพร่
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บุคลากรที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นสากล โดยการสนทนาให้การชื่นชม
ในความตั้งใจในการสอน มีความเคี่ยวเข็ญต่อ
ศิษย์
2.รองลงมาในเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีจานวน comment 17 ครั้ง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 โพสต์เกี่ยวกับ
รศ .ดร .เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี
ถ่ายภาพคู่กับ “กัส วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย ” ดารา
นักแสดงผู้รับบทเป็น “อาโคย” ในภาพยนตร์
เรื่อง “หอแต๋วแตกแหวกชิมิ ” ที่มาสมัครเรียน
เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว เป็นโพสต์ที่นาเสนอเกี่ยวกับ
นักแสดงที่ได้เข้ามาสมัครเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นการส่งเสริม
ด้านภาพลักษณ์ขององค์ก ร ในการที่ได้รับ
ความไว้วางใจเลือกที่จะศึกษาที่มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
3.เนื้อที่มี comment น้อยที่สุดคือไม่มีการ
แสดงความคิดเห็นใด ๆ คือ ขอเชิญชวนชาว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม 5ส หรือ Big Cleaning Day
ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555
นี้ โดยหลังจากพิธีเปิดแล้ว อาจารย์สมพงษ์
แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษและประธานจัดงานขอเชิญคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ร่วมกันทาความสะอาดตั้งแต่หน้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บริเวณหน้าเสา
ธง) ไปจนถึงหน้าปากซอยครับ เนื่ องด้วย
โพสต์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวภาพลักษณ์
องค์กร ในการที่มหาวิทยาลัยหอการค้าได้ให้
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จานวนการกดชอบ(Like)

ความใส่ใจต่อความสะอาดจากใน
มหาวิทยาลัยแล้วยังใส่ใจถึงชุมชนรอบ ๆ
องค์กรด้วย การแสดงเนื้อหาใช้การลงรูปภาพ
แสดงการทาความสะอาด บรรยากาศภายใน
งานที่นาเสนอคนที่มาร่วมงานในการลงแร ง
ร่วมใจต่อกิจกรรมนี้ อาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่
เกิดการแสดงความคิดเห็นเพราะรูปภาพมี
จานวนมากมายเพียงพอต่อการรับรู้เล่า
เรื่องราวได้อย่างชัดเจน
เป็นจานวนการรับรู้ต่อการโพสต์นั้น ๆ ที่
สามารถวัดการพบเห็นได้ จานวนการกด
Like
1.มากที่สุดคือ 416 Like วันที่ 20 มิถุนายน
2555 โพสต์ว่า วันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2555
เป็นวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 49 ปี ขอให้ ม หาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ก้าวหน้าก้าวไกล ผลิต
บัณฑิตทึ่มี คุณภาพดีๆ เพื่อประเทศไทย
ต่อไปนานเท่านาน จากใจทีมงาน ผู้ดูแล FB
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครับ ^_^
2.รองลงมาของการกด Like มีจานวน 226
Like วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 โพสต์ว่า รศ.
ดร . เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี
ถ่ายภาพคู่กับ “กัส วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย ” ดารา
นักแสดงผู้รับบทเป็น “อาโคย” ในภาพยนตร์
เรื่อง “หอแต๋วแตกแหวกชิมิ ” ที่มาสมัครเรียน
เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว
3.และจานวนการกด Like น้อยที่สุดมีจานวน
9 Like วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โพสต์ว่า
ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการ
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มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบ การธุรกิจ
หอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจ
หอพักต่างๆ ที่ช่วยดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ไปเข้าพักอาศัยด้วยดีเสมอ
มาตลอดปีการศึกษา 25554 ณ ห้องประชุม
งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 10 ชั้น
5 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
เนื้อหาประเภทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์รูปแบบการสนทนา
หอการค้าไทยส่วนใหญ่บทสนทนามีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโพสต์ เนื่องด้วยเนื้อหา
ที่โพสต์เป็นข้อมูลที่ต้องการสื่อสารโดยตรง
ต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักเรียน
นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน มีการเข้า
มาร่วมให้การสนทนา เกี่ยวกับการชื่นชม
การคิดถึงต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น
ต้น
ตารางที่ 3.4 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม
เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม เนื้อหาที่มีการนาเสนอในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555
รวม 2 เดือน มี จานวน 64 ครั้ง ในการโพสต์ โดยมีวิธีการนาเสนอเนื้อหา รูปแบบการนาเสนอ
ลักษณะการสื่อสาร มีดังนี้
วิธีการ
นาเสนอ
เนื้อหา

ใช้การนาเสนอเนื้อหาที่สั้น กระชับ ไม่เยิ่นเย้อจนเกินไป เนื้อหาการสื่อสารใช้
เป็นเชิงเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสา ร มีการนาเสนอทั้งกิจกรรม
ภายในและภายนอก กิจกรรมภายในใช้ภาษาที่เข้าใจกันในกลุ่มของนักศึกษา
เช่น ค่ายแม่ไท ร กิจกรรมไหว้ครู การเกษียณอายุ การรับสมัครนักศึกษา
ฝึกงาน วันที่รับสมัคร สถานที่ เป็นต้น และเนื้อหากิจกรรมภายนอกเป็นการ
สื่อสารเพื่อบุคคลทั่วไปที่สามารถพบเห็นโพ สต์นี้ได้แล้วสนใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม ก็จะใช้ภาษาที่เป็นทางการ อย่างการจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยว
เศรษฐกิจ เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนทั่วไปนอกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้า
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รูปแบบการ
นาเสนอ

ลักษณะการ
สื่อสาร
จานวนการ
แสดงความ
คิดเห็น
(comment)

ไทยแล้ว ก็ยังสามารถมาร่วมกับกิจกรรมนี้ ได้ มีการชี้แจงสถานที่ วันเวลา ผู้
ดาเนินกิจกรรมเป็นใ คร ใคร เป็นประธานก็จะมีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ทราบอย่างชัดเจน
ใช้รูปภาพแสดงบรรยากาศการร่วมกิจกรรม หรือรูปภาพภายในงานเห็นได้ถึง
ภาพของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีใบหน้าที่มีความสุข สื่อถึงกิจกรรมที่มีประโยชน์ ผู้ที่
เข้าร่วมก็ได้ประโยชน์จากกิจกรรม ไม่ว่าจะการสัมมนา หรือการจักกิจกรรม
ภายในของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารกิจกรรม
เป็นการแสดงถึงการร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับโพสต์นั้น ๆ กับคนที่ มีความ
คิดเห็นเหมือนกัน สาหรับเนื้อหาประเภทกิจกรรม
1.จานวน comment มากที่สุดมี 55 ครั้ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โพสต์ว่า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กาหนดจัดโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม"
เพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2555ตั้งแต่
วันที่ 4–10มิถุนายน 2555ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยแบ่งการจัดเป็น
3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน การสนทนาส่วนใหญ่ตื่นเต้นกับการเข้าร่วมกิจกรรม ว่ามา
สมัครเรียนคนเดียวไม่มีเพื่อนเลย และมีคนที่เป็นแบบเดียวกันมาร่วมเป็น
เพื่อนกันหน้าโพสต์นี้ด้วยการเพิ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ รวมถึงผู้ดูแลเว็บมี
การเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาที่มีการจัดเข้าค่ายโดยการใช้ลิงค์เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยตรง
2.รองลงมาของการ comment มีจานวน 44 ครั้ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
โพสต์ว่า ค่ายคุณธรรมจริยธรรม : วันที่ 4 มิถุนายน 2555 09.00–11.00 น.
คณะบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ,คณะนิเทศศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัย (แต่งกายชุดขาว)13.00 – 15.00 น. คณะบริหารธุรกิจ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย (แต่งกายชุดขาว)
หมายเหตุ 1. นักศึกษาทุกศาสนาสามารถเข้าร่ว มกิจกรรมได้ , นักศึกษาหญิง
สามารถสวมกางเกงขาวได้2. แจกใบโพธิ์...จากอินเดีย เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม " และ "ค่าย
ลูกแม่ไทร ...จิตใจงาม "เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วม
โครงการให้ครบ การร่วมสนทนามีค วามสอดคล้องเชื่อมโยงกับการโพสต์
สอบถามหากกรณีที่ไม่มีกางเกงขาว จะใช้เป็นชุดนักศึกษาแทนได้หรือไม่
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สอบถามเกี่ยวกับการแต่งกายเพื่อการเข้าร่วมโครงการแม่ไทร แสดงถึงการให้
ความใส่ใจต่อกิจกรรมนี้ ทางผู้ดูแลเว็บเพจมีการเข้าร่วมตอบคาถามอย่าง
ชัดเจน
3.จานวน comment ที่น้อยที่สุดของเนื้อหากิจกรรมคือการไม่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นใดๆ ต่อโพสต์นั้น วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โพสต์ว่า ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั่วไปว่า สัปดาห์นี้หอการค้ามีกิจกรรมอะไรบ้าง โพสต์นี้เปนการแสดง
เกี่ย วกับกิจกรรมทั้งสัปดาห์ว่าภายในมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยมีกิจกรรม
ใดบ้างเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในอาจจะด้วยความไม่น่าสนใจเพราะมี
เฉพาะเนื้อหาเป็นการแจ้งเพื่อทราบต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะพบเห็นเป็นโพ
สต์เตอร์บ้างอยู่แล้วจึงทาให้ไม่มีการให้สนทนาแลกเปลี่ยนใด ๆ จุดบกพร่อง
บางครั้งสาหรับผู้ดูเว็บอาจจะต้องคานึงในการเลือกเครื่องมือใน การสื่อสารแต่
ละชิ้น หาก 1 ข่าว ใช้เครื่องมือเ ยอะมากเกินไปอาจจะเกิดความน่าเบื่ อหน่าย
ได้จากกลุ่มผู้บริโภค เพราะบางเนื้อหาอาจจะเหมาะกับเครื่องมือแต่ละประเภท
อย่างเนื้อหากิจกรรมของกิจกรรมที่จะมีขึ้นภายใน 1 อาทิตย์ของ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มีการกระจา ยข่าวสารทั่ ว มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยอยู่แล้ว
และในจุดที่นักศึกษาหรื อแม้แต่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย หอการค้า
ไทยก็รับรู้ได้เป็นอย่างนี้ อาจจะไม่มีความจาเป็นที่จะใช้สื่อออนไลน์ในการ
เผยแพร่ก็ได้ แต่หากจะใช้เพื่อสื่อสารต่อบุคคลทั่วไปภายนอก อาจจะใช้คนละ
รูปแบบเพื่อสร้างความน่าสนใจเป็นการเผยแพร่องค์กรไป
จานวนการ สาหรับเนื้อหากิจกรรมวัดการพบเห็นของเนื้อหานี้
กดชอบ(Like) 1.จานวนมากที่สุดในการกด Like มี 195 Like วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
โพสต์ว่า สาหรับน้องๆ ปี 1 เข้าใหม่ทุกคน เชิญชวนกด Like เป็นแฟนเพจ
ค่ายลูกแม่ไท ร จิตใจงาม กันด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ เป็นการเชิญ
ชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมมาเป็นสมาชิกเป็นกิจกรรมภายในที่สร้าง
เครือข่ายออนไลน์ไว้เพื่อการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารที่นาเทรนด์ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีผู้พบเห็นโพสต์นี้เป็นจานวนมาก
2.รองลงมามี 115 Like 4 share วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โพสต์ว่า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กาหนดจัดโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม"
เพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่
วันที่ 4–10 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย โดยแบ่งการ
จัดเป็น 3รุ่น รุ่ นละ 2 วัน เป็นก ารประชาสัมพันธ์โครงการของภายใน
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มีจานวนการพบเห็นเป็นระดับสองสาหรับเนื้อหา
กิจกรรม รวมถึงมีการแชร์เนื้อหานี้ถึง 4 ครั้งด้วยกัน ถือเป็นการกระจาย

33

วิเคราะห์
รูปแบบการ
สนทนา

ข่าวสารไปในวงกว้างของสังคมออนไลน์สร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น
3.สุดท้ายการกดไล์ที่มีจานวนน้อยที่สุดมีจานวน 5 Like วันที่ 2 พฤษภาคม
2555 โพสต์ว่า ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปว่า สัปดาห์นี้หอการค้ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง เป็นการพบเห็นของสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายที่มีจานวนน้อยที่สุด
ของเนื้อหากิจกรรม อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาไม่มีความน่าสนใจ เ ป็นการ
สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน 1
สัปดาห์ซึ่งไม่ตรงต่อกลุ่ มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป จึงขาดความน่าสนใจ
ดังนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลเว็บเพจ ควรที่จะมีการปรับปรุงวิธีการนาเสนอ
ของแต่ละกิจกรรมให้ถูกต้องหรือเหมาะสมต่ อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเลือก
เครื่องมือในการสื่อสารของแต่ละเรื่องเพื่อความแตกต่างและน่าสนใจของ
เนื้อหา ไม่ใช่ว่าเนื้อหา 1 เนื้อหาจะสามารถนามาเสนอได้ทุกเครื่องมือ ควรมี
การปรับเพื่อเข้ากับเครื่องมือการสื่อสารแต่ละประเภทด้วย
การสนทนาในเนื้อหากิจกรรมส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันกับการ
โพสต์ของแต่ละเนื้อหามีจานวนน้อยที่โพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมแต่สอบถาม
เกี่ยวกับการสมัครเรียน แต่ผู้ดูและเว็บก็ได้ มีการตอบคาถามอย่างครบถ้วนผู้
ร่วมสนทนาเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรม ที่จะมี
ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตารางที่ 3.5 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม

5. เนื้อหาทั่วไป การพูดคุย
เนื้อหาทั่วไป หรือการพูดคุย มีการนาเสน อในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555
รวมจานวน 24 ครั้งในการโพสต์ โดยมีวิธีการนาเสนอเนื้อหา รูปแบบการนาเสนอ ลักษณ ะการ
สื่อสาร มีดังนี้
วิธีการนาเสนอเนื้อหา

รูปแบบการนาเสนอ
ลักษณะการสื่อสาร

เป็นการใช้วิธีสร้างความน่าสนใจดึงดูดด้วย
ภาษา การใช้คา การใช้ดารามาเป็นจุดสร้าง
ความน่าสนใจ การเปิดคา เป็นเชิงบอกว่า
อย่างวันนี้บอร์ดเงียบจัง เป็นการใช้คาเชื้อ
เชิญเพื่อสร้างบทสนทนา
ใช้รูปภาพเสริมกับข้อความที่โพสต์สร้าง
ความน่าสนใจ
เป็นการทักทาย เพื่อบอกกล่าว
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จานวนการกดชอบ (Like)

เป็นการวัดจานวนการพบเห็นของแต่ละ
โพสต์ว่ าได้รับการรับรู้จานวนกี่ครั้ง เนื้อหา
ประเภทกิจกรรมที่มี
1.จานวนการกด Like มากที่สุดคือ 974 ครั้ง
11 share วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 โพสต์
ว่าสุขสันต์วันเกิดจักจั่น แสดงถึงการพบเห็น
และการร่วมกระจายโพสต์นี้ในเครือข่าย
ออนไลน์ สร้างการรับรู้หน้าเพจนี้ออกไปใน
วงกว้ างได้ 2.รองลงมาจานวนการ Like มี
475 ครั้ง 1 share วันที่ 16 มิถุนายน 2555
โพสต์ว่าโฉมหน้านักฟุตบอลดารา มกค . เป็น
การแสดงถึงการพบเห็นพร้อมการกระจาย
โพสต์นี้ต่อ ๆ กันสร้างการรับรู้ได้ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 3.และสุดท้ายเนื้อหาที่มี
จานวนการกด Like น้อยที่สุดมี 24 ครั้ง วันที่
2 พฤษภาคม 2555 โพสต์ว่า วันนี้บอร์ด
เงียบจัง เนื้อหาเชื้อเชิญการพูดคุยของหน้า
เว็บเพจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสมาชิก
และผู้ดูแลเว็บเพจ
การสนทนามีการสนทนาในรูปแบบความเป็น
วิเคราะห์รูปแบบการสนทนา
กันเอง รูปแบบไม่เป็นทางการ มีการสร้าง
ความสัมพั นธ์ย่อย ๆ เป็นการบอกข่าว พุด
คุยสารทุกข์สุขดิบระหว่างกัน ทางผู้ดูเว็บ
บอกข่าวทั่ว ๆ ไปสมาชิกก็มีการโต้ตอบบอก
เล่าว่าตนเองเป็นอย่างไร รวมถึงสร้าง
ประโยชน์ต่อสมาชิก ได้ในกรณีแจ้ง
สถานการณ์ลม ฟ้า อากาศ ว่าตอนนี้น้า
ท่วมหนักที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาหรับผู้ที่ กาลังเดินทางก็จะได้มีแผนการ
เดินทางมากขึ้น เป็นต้น
ตารางที่ 3.6 แสดงเนื้อหาทั่วไป การพูดคุย
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสรุปเนื้อหาที่พบในหน้า www.facebook.com/utccsmart มีเนื้อหาคือ
1. เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
2. เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad
3. เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม
5. เนื้อหาทั่วไป การพูดคุย
จากการศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน้าแฟนเพจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย www.facebook.com/utccsmart พบว่า(1)เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา
ที่เปิดรับสมัคร ของเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2555 รวมมีจานวน 14 ครั้ง (2)เนื้อหา
เกี่ยวกับการรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad มีการนาเสนอในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน
2555 รวมจานวน 27 ครั้ง (3)เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการนาเสนอใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555 มีจานวน 41 ครั้ง(4) เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม มีการ
นาเสนอในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555 รวมจานวน 64 ครั้ง (5) เนื้อหาทั่วไป
การพูดคุย มีการนาเสนอใน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2555 รวมจานวน 24 ครั้ง
สรุปดังนี้
เนื้อหาที่ปรากฏในเครือข่าย
สังคมออนไลน์
(1)เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา ที่
เปิดรับสมัคร

สรุปผลการศึกษา
การ ศึกษา พบว่า เนื้อหาที่นาเสนอ
ให้
ความสาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ipad เป็นส่วนหนึ่งทางการศึกษาและสร้าง
ความแตกต่า งอย่าง น่าสนใจ ด้วยการเป็นผู้นา
ทางการศึกษาแบบผสมผสานในการเรียนด้วย
เทคโนโลยี ได้รับความสนใจจากนักเรียน ม .
ปลายเป็นจานวนมากวัดจากเนื้อหาการสนทนา
นอกจากนี้ยังพบเนื้ อหาที่เน้นชี้แจงรายละเอียด
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(2)เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสมัคร
ข้อมูล ipad

ของคณะ สาขา มีการเชื่อมโยงความน่าสนใจไป
ยังคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย โดยใช้ลิงค์เพื่อการเข้าถึงข้อมูล ทราบว่า
คณะนี้มีสาขาอะไรบ้าง วิธีการนาเสนอเนื้อหา ใช้
วิธีการบอกเล่าประสบการณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ
จากผู้ที่กาลังศึกษาอยู่
ใช้วิธีการเผยแพร่
ความสาเร็จของคณะนั้น ๆ เป็นการบอกเล่าเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือ และเกิดการยอมรับต่อผู้พบ
เห็น และรูปแบบการนาเสนอ ใช้รูปภาพ
ประกอบ บ้างเป็นรูปภาพบรรยากาศของการ
สมัครเรียนภายในภาพประกอบด้วยผู้สมัคร
ใบหน้ายิ้มแย้ม พร้อมมี ipad อยู่ในมือของ
ผู้สมั ครเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็น
การสร้างการรับรู้ ลักษณะการสื่อสารเป็นแบบ
กึ่งทางการ เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหานี้
เป็นนักเรียนการเลือกใช้ภาษาและการคานึงถึง
ผู้รับสารเป็นสิ่งสาคัญ เพราะจะทาให้การสื่อสาร
เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการนาเสนอ สาหรับ
การ แสดงความคิดเห็นได้รับความสนใจต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนเป็นจานวนมาก มี
การถามถึงคณะ สาขา รวมถึงความสนใจต่อ
คณะที่จะได้รับ ipad ทางผู้ดูแลเว็บเพจสาหรับ
หารให้การตอบคาถามยังไม่มีความถี่ หรือความ
ต่อเนื่อง ไม่สามารถตอบคาถามได้อย่าง
ครอบคลุม ข้อบกพร่องของผู้ดู แลเว็บไม่มีการ
ติดตามข่าวสาร ไม่อัพเดทข้อมูล ความรู้ไม่
ครอบคลุมทุกคณะสาขา มีหลายบทสนทนาที่
ไม่ได้รับการตอบคาถามสื่อถึงความไม่ใส่ใจ
เพราะสื่อออนไลน์ควรมีการมอนิเตอร์ตลอด 24
ชม.เพราะสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีการเคลื่อนไหว
อยู่เสมอ
รวมถึง พบว่า มีการนาเสนอด้วยรายละเอียดการสมัคร
เรียน สถานที่ เวลา รวมถึงข้อมูลว่าคณะใดที่มี
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(3) เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย

ข้อจากัดของการรับ ipad คณะใดที่ได้รับ ข้อมูล
ของการรับ ipad สาหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้รับ
ipad ก็มีการแจ้งข้อมูลอย่างต่อเนื่องว่าจะได้รับ
เมื่อไหร่ ใช้เอกส ารอะไรบ้างยืนยันในวันที่มารับ
ipad รวมถึงบอกกล่าวเกี่ยวกับการ upgrade
ipad วิธีการนาเสนอเนื้อหา ใช้วิธีการชี้แจง
รายละเอียดของการสมัครเรียนและรายละเอียด
ความจุของ ipad ที่นักเรียนจะได้รับ รูปแบบการ
นาเสนอ ใช้รูปภาพของ ipadที่มีการนาส่งมาถึง
มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทยแล้วพร้อมส่งถึงมือ
น้อง ๆ และรูปภาพบรรยากาศการสมัครเรียน
ลักษณะการสื่อสารเป็นรูปแบบกึ่งทางการ เนื่อง
ด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สมัครที่ต้อง
เตรียมตัว ต้องใช้ภาษาที่มีความน่าเชื่อถือเพราะ
ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อผู้สมัครต้องมีความ
ชัดเจน ครบถ้ วนการสนทนาสาหรับเนื้อหานี้ผู้
สนทนาให้ความสนใจต่อการรับ ipad ถาม
เกี่ยวกับคณะที่ได้รับ ipatd และสงสัยเกี่ยวกับ
คณะที่ไม่ได้รับ ipad ทางผู้ดูแลเว็บมีการตอบ
คาถามน้อยมากและไม่ต่อเนื่อง คาตอบจะมาจาก
ipadslamutcc ถือเป็นข้อบกพร่องของผู้ดูแลเว็บ
ที่เป็นผู้โพสต์เนื้ อหาแต่คาตอบไม่ได้เป็นของผู้
โพสต์อาจจะสร้างความไม่มั่นใจต่อสมาชิก
เนื่องจากผู้สนทนาอาจจะไม่ทราบว่าข้อมูลไหนที่
น่าเชื่อถือ
พบว่า เนื้อหาให้ความสาคัญต่อความสาเร็จ
ของบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย
หอการค้าไ ทย ทั้งอาจารย์และนักศึกษา รวมถึง
พันธมิตรที่ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยในการให้การสนับสนุนสิ่งของเข้า
ร่วมในโครงการต่าง ๆ และยังให้ความสาคัญกับ
ชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโครงการ 5ส. ทั้งหมด
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แสดงได้ถึงความร่วมมือ กา รพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ของกลุ่มพันธมิตร ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม สามารถ
สร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสร้างความสัมพันธ์ วิธีการ
นาเสนอเนื้อหา ใช้การเล่าเรื่องราวของผลงาน
และความสาเร็จของบุคลากร นักศึกษา และใช้
การขอบคุณพันธมิตรที่ได้มอบสิ่ งของเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รูปแบบการนาเสนอใช้รูปภาพการมอบรางวัล
รูปภาพบุคคลที่สร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย รูปภาพการมอบสิ่งของของ
พันธมิตร ลักษณะการสื่อสารเป็นรูปแบบกึ่ง
ทางการ เนื่องด้วยเป็นการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
ภาพลัก ษณ์องค์กร และกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียน นักศึกษาดังนั้นหากเนื้อหามีความเป็น
ทางการมากจนเกินไปจะขาดความน่าสนใจได้
สาหรับเนื้อหาสนทนามีการยินดี ชื่นชม อย่าง
ต่อเนื่องต่อความสาเร็จ มีการพูดคุยกันภายใน
โพสต์เกี่ยวกับความรู้สึกดีใจที่ได้เป็นศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยหอก ารค้าไทย ส่วนมากเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มออนไลน์ของผู้
สนทนา
พบว่า กิจกรรมที่นาเสนอส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
การส่งเสริม ภาพลักษณ์ องค์กร ยกย่องผู้ที่นา
ชื่อเสียงมาสู่องค์กร เป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมให้
องค์กร มีภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพ ในส ายตาของ
สาธารณะชน รวมถึงกิจกรรมที่มอบสิ่งที่ดีต่อ
สังคม ทุกกิจกรรมที่นาเสนอเป็นการสร้างการ
รับรู้ในวงกว้าง ในโครงข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี
ความรวดเร็วในการสื่อสารต่อการกระจาย
ข่าวสารออกไป กลุ่มคนรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว
เผยแพร่โดยมีจุดประสงค์สร้างการรับรู้ ความ
น่าเชื่ อถือ และความเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์
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บุคคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ และ ด้าน
กิจกรรม
พบว่าส่วนใหญ่เป็นการทักทายพูดคุยสร้างความ
เป็นกันเองภายในกลุ่มแฟนเพจ สร้างความ
ต่อเนื่องใช้วิธีการบอกเล่าข่าวสารทั่วไปที่เกิดขึ้น
เกิดปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างกลุ่มแฟนเพจและผู้ดูแล
เพจอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นเหมือนดาบสองคมจากการศึกษานั่น
คือ การสื่อสารออนไลน์สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รับรู้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่
หากการสื่อสารนั้นไปกระทบหรือความไม่ตั้งใจไปก่อให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นต่อบุคคลอื่นแล้ว
สื่อออนไลน์ก็จะกลับมาทาร้ายองค์กรอย่างทันทีเช่นเดียวกัน เห็นได้ว่าเนื้อหาในการแสดง
ความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่สามารถควบคุม หรือปิดกั้นการแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกได้ หน้าที่ของผู้ดูแลเว็บคือทาหน้าที่ชี้แจงข่าวสาร ความถูกต้อง เพื่อป้องกัน
การคลาดเคลื่อนของข้อมูล ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสถาบันได้ รวมถึงการติดตาม
อัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ นับเป็นสิ่งที่สาคัญมาก และการโพสต์ข้อความของผู้ดูแลเว็บเพจ อาจจะ
ต้องคานึงถึงกลุ่มป้าหมายให้มากขึ้น สังเกตจากเรื่องที่ ได้รับความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย
และพัฒนาการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ การโพสต์ข้อความในแต่ละวันมีความถี่มาก
จนเกินไป อาจจะสร้างความน่าเบื่อหน่ายได้ หากไม่ได้รับความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนที่ 2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้ทาการศึกษาภายใต้กรอบการ วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบและ
วิธีการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก จากผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในหน้า www.facebook.com/utccsmart มีเนื้อหา 5 รูปแบบ
คือ
1. เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาคณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
2. เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสมัคร รวมถึงข้อมูล ipad
3. เนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม
5. เนื้อหาทั่วไป การพูดคุย
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การสื่อสารผ่านทางแฟนเพจถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์การตลาด ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ได้แก่
นักเรียน และ นักศึกษา สามารถเข้ าถึงสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้ Fanpage ถือว่า
เป็น เครื่ องมือการสื่อสารการตลาด ที่ผสมผสานรูปแบบต่างๆ ของสื่อ อาทิ รูป
เรื่องราว
คลิป และการสนทนา โดยเนื้อหาที่นาเสนอมิได้ใช้การโฆษณา แต่ใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ผ่านการ
เล่าเรื่องราว กิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นการสื่อสารการตลาดอย่างแยบยล เพื่อถ่ายทอดและสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วม และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเนื้อหาที่กาลังทาการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้รับ
ข้อมูล ความคิดเห็นจากกลุ่ม นักเรียนและนักศึกษา สอดคล้องกับ Jason Ethier (2007) ที่ได้
รวบรวมแนวทางการใช้ประโยชน์แนวคิดเครือข่ายทางสังคม
(Social Network) สรุปถึง
ประโยชน์ของการใช้แนว คิดเครือข่ายทางสังคมในการวิจัยตลาด (Marketing Research) ซึ่ง
สามารถสร้างผลกาไรจานวนมหาศาลแก่หน่วยธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาเครือข่ายสังคม (Social
Networks) และแบบแผนความสัมพันธ์ (Patterns of Relationship) จะทาให้ทราบถึงแนวทาง
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบ สนองความต้องการของสมาชิกในเครือข่ายทางสังคม
นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเครือข่ายทางสังคม ที่มองชุดความเกี่ยวพันและผูกพัน
ระหว่างกันของบุคคล ซึ่งแต่เดิมมองความผูกพันแค่บุคคลที่พบเห็นกันในสังคม แต่ปัจจุบัน
เครือข่ายทางสังคมสามารถนามาอธิบายถึงเครือข่ายทางสั งคมในโลกออนไลน์ ที่เทคโนโลยี
ต่างๆ ล้วนมีความสาคัญในการกาหนดรูปแบบการสื่อสารของคนในสังคม ช่วยทาให้คนได้
ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดของตน ขยายกว้างออกไปในสื่อออนไลน์ที่ไร้ข้อจากัดเรื่อง
สถานที่และเวลา ดังนั้นการสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
จึงเป็นประโยชน์และมีความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์ กรกับนักเรียนและ
นักศึกษา
การสื่อสารผ่านเว็บเพจจัดว่าเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดย ผสมผสานระหว่าง
การสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน จึงทาให้ เกิดความยืดหยุ่นในการสื่อสารร ะหว่าง
บุคคลและการสื่อสารระดับกลุ่ม การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มขึ้นอยู่กับผู้นาการสื่อสาร ใน
ที่นี้คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม utccsmart ที่ทาหน้าที่สร้างและส่งสาร สร้างความ
น่าสนใจและชวนให้ติดตาม จะเห็ นได้ว่าการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ เน้นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดความสนใจ ในที่นี้ไ ด้แก่ การพูดคุยสนทนาของสมาชิก และการตอบ
คาถามของผู้ดูแลเว็บเพจ อย่างสม่าเสมอ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกให้เพิ่มมาก
ขึ้น เป็นความใส่ใจที่มีต่อสมาชิก เกิดคว ามสัมพันธ์ย่อยในกลุ่มออนไลน์ได้ สอดคล้องกับ
Cassidy, 2006 อ้างอิงใน Boyd & Ellison, 2007 ที่ค้นพบว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ปัจเจกบุคคล ได้กระทาสิ่งต่างๆ คือสร้างข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะหรือ
กึ่งสาธารณะภายในระบบที่มีขอบเขต เชื่อมต่อรายการต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่ยอมให้มีการแบ่งปัน
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หน้าเว็บเพจใช้ รูปแบบการ สื่อสารแบบ กึ่ง ทางการในการสร้างค วามสัมพันธ์อันดีกับ
สมาชิกทีต่ ิดตาม การพูดคุยใช้ลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ แบบพี่น้องแสดงความ เป็นมิตรซึ่ง
กันและกันมีการใช้ภาษาแบบเป็นกันเอง ผู้ดูแลเว็บพยายาม นาเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก โดยพยายามให้ผู้ที่ชื่นชอบติดตาม เว็บเพจและ แลกเปลี่ยนพูดคุย แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ดูแลเว็บเพจให้ความสาคัญต่อข้อมูลข่าวสาร ในการเผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์ และดึงดูด
สมาชิกด้วย ipad เป็นการใช้เครื่องมือการสื่อสารที่เป็นรูปแบบ การสื่อสารทางการตลาดของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน ipad สามารถสร้าง
ความน่าสนใจได้ เนื่องด้วยเว็บเพจมีการนาเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อการรับสมัครแล้วได้
ipad เป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง นอกเหนือจากแข่งขันทางวิชาการแล้ว อุปกรณ์เสริม
ในการเรียนรู้ยังส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจเข้ามาเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ผ่านการสื่อสารออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือที่มีความรวดเร็วสูง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สอดคล้องกับ สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ (2530 : 55)ให้นิยามการสื่อสารการตลาด ว่า หมายถึง การ
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับ
ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจนั้น
ข้อมูลในการสื่อสารออกไป มีทั้งการประชาสัมพันธ์แบบให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ การสื่อสารออกไปนั้น เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน
ข้อมูลเชื่อมโยงต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทั้งสิ้น แต่การประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถทาได้ทั้งหมดต้องมีองค์ประกอบในหลาย ๆ ส่วน ทั้งความน่าเชื่อถือ ความรู้ทาง
วิชาการ การรับรอง บุคคลที่มีอานาจ พันธมิตรต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมี
การสร้างเครือข่ายเพื่อได้มาซึ่งเป้าหมาย เพราะองค์กรไม่สามารถเดินหน้าได้หากไม่มีผู้ที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสถาบันสอดคล้องกับ วิรัช ลภิรัตนกุล ,2546กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์
ธุรกิจ คือ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ประชาชน อันได้แก่ บริษัทธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยใช้วิธีการบอก กล่าวเผยแพร่
และชี้แจงเกี่ยวกับ นโยบาย การดาเนินงาน รวมทั้งวิธีอื่นๆเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้ าใจ
อันดี และชื่อเสียงเกียรติคุณของหน่วยงานนั้น ไปสู่กลุ่มประชาชนเพื่อให้ได้รับความนิยมและ
ความร่วมมือจากกลุ่มประชาชนต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลสาเร็จแก่งานใด ๆ ของหน่วยงานนั้น
เพราะองค์กรไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีกลุ่มสนับสนุน สังคม ชุมชน และพนักงานภายใน
องค์ กรได้ การสื่อสารมีความสาคัญมากที่จะทาให้รับรู้ตรงกัน
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่
นามาใช้ในวงการธุรกิจ จึงเป็นหน้าที่อันหนึ่งในการจัดการธุรกิจ ทั้งนี้เพราะเกี่ยวพันถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มลูกค้า
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือองค์การ
และเพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทได้รับความเลื่อมใสและอยู่ในความนิยมของประชาชนตราบ
นานเท่านาน ในสังคมปัจจุบันมีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาใช้ในก ารผลิตกัน
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เป็นอย่างมาก ธุรกิจต่าง ๆ จึงมีการแข่งขันกันสูงเพื่อให้ขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการสื่อสารในรูปแบบอื่น
ๆ จึงถูกนามาใช้เพื่อ
สื่อสารกับผู้บริโภค
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า http://www.facebook.com/utccsmart ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางที่สร้าง
ความสัมพันธ์และรั กษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก รวมถึงพันธมิตร องค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามารถนามา
ปรับปรุงและแก้ไขให้ดี ขึ้นได้ ไม่ ว่าจะเป็นการชื่นชม หรือคาติชม การโพสต์ข้อความ การให้
ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้ว จะพบได้ว่า ทางมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ได้ทาการสื่อสารการตลาดทางอ้อมผ่านหน้าแฟนเ พจ กล่าวคือมีการแนะนาหลักสูตร การ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ipad เพื่อการศึกษาในหลักสูตรแบบ Hybrid เพื่อสร้างจุด แตกต่าง
และดึงดูดผู้คนให้เข้าสมัครเรียน ล้วนเป็นการสื่อสารทางธุรกิจทั้งสิ้น แต่การสื่อสารทางผู้ดูแล
เว็บเพจ ได้อธิบายพร้อมชี้แจง ประโยชน์ควบคู่กับสิ่งที่นักศึกษาใหม่จะได้รับคือความพร้อมใน
การศึกษาแบบผสมผสาน แ ละเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีนั่นเอง ทั้งนี้รูปแบบตรงตามแนวคิด
การประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ที่มีการให้รายละเอียด สาขาที่จะได้รับ ipad การชี้แจงการใช้ ipad
ในการเรียนการสอน การใช้รูปภาพสื่อถึงผู้ที่เข้ามาสมัครและได้รับ ipad จริง เป็นสิ่งกระตุ้นการ
เข้าสมัครเรีย นทั้งสิ้น รวมถึงการร่วมมือต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นชุมชน หอพัก การ
ร่วมมือช่วยแนะนาหอพัก ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อพันธมิตร และการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมของข้าราชการตารวจ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อานวย
ความสะดวกในเรื่องสถานที่ ถือเป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีเช่นเดียวกัน เพราะองค์กรหนึ่งองค์กร
จะยืนอยู่ในสังคมเพียงผู้เดียวโดยไม่เห็นความสาคัญหรือไม่พยายามสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น
ไม่ได้ อาจจะทาให้องค์กรไม่ยั่งยืน เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนนั่นเอง ชุมชน พันธมิตรเป็นแรง
สาคัญในการอยู่รอดขององค์กร
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หน้าเว็บเพจ http://www.facebook.com/utccsmart
สังเกตได้จากเนื้อหาที่สื่อสารออกมานั้นมีความไม่เกี่ยวเนื่อง หรือไม่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายในบาง
เรื่องยกตัวอย่าง เช่น โพสต์วั นที่ 16 มิถุนายน 2555 เรื่องพระเครื่อง และวันที่ 17 มิถุนายน
2555 เรื่อง บรรยากาศในหอประชุม ณ เวลานี้ มี น้องๆ นักศึกษา มกค . ช่วยดูแล โต๊ ะรับ
ลงทะเบียนพระที่จะเข้าประกวด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อานวยความ
สะดวกในเรื่องสถานที่ ในการประกวดพระ เครื่องแต่ ในด้านสื่อออนไลน์แล้วไม่ได้ตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใด เพราะกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคือนักเรียน
นักศึกษา วัยรุ่น แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาบางประเภทไม่ได้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลเว็บ
ควรมีการกลั่นกรองข้อมูลก่อนการนาเสนอต่อโลกออนไล
น์ ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่ หากนาเสนอแล้วไม่ได้รับผลตอบสนองหรือมีการสื่อสารที่
ไม่ได้ เป็น
ประโยชน์ถือว่าเนื้อหาการนาเสนอครั้งนั้นล้มเหลวเนื่องจากไม่ได้รับการตอบสนอง เรื่องการ
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อานวยความสะดวกที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สนับสนุนต่อกิจกรรมใ
ด ๆ นั้น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ผลตอบรับในเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่อนุรักษ์ในเรื่อง
ของศาสนาที่ในด้านพระเครื่อง แต่ในทางการศึกษาแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างไร มีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ทางผู้ดูแลเว็บและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรพิจารณาข่าวสารในการเผยแพร่ก่อนลงสื่อว่า
เหมาะสมและตรงต่อกลุ่มหมายหรือไม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้นาในด้านเทคโนโลยี
การเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Learning แต่กลับนาข้อมูลที่ไม่ได้สื่อถึงจุดเด่นด้านนี้
อาจจะก่อให้เสียภาพลักษณ์ได้ สอดคล้องกับ แนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ "ผู้เฝ้าประ ตู "
(Gatekeeper) นี้มาจากข้อเขียนของ เค เลวิน (Lewin, K. 1947) ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า
ข่าวสารมักจะไหลผ่านช่องทางต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยบริเวณประตูที่ซึ่งมีการปล่อยหรือกัก
ข่าวสารต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หรือโดยวินิจฉัยของผู้เฝ้าประตูเองว่าจะยอมให้ข่าวส ารใด
ไหลผ่านไปได้หรือไม่ หรือข่าวสารอะไรควรจะส่งไปถึงผู้รับสารช้าหน่อย หรือข่าวสารอะไรควร
ตัดออกไปทั้งหมด ผู้ที่จะกระจายข่าวสารเป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายถือ
เป็นสิ่งที่สาคัญมาก เนื้อหาสารมีอิทธิพลในภาพรวมขององค์กร ดังนั้นผู้ดูแลเว็บหรือผู้
ที่
เกี่ยวข้องอาจจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนนาเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษา
การ ศึกษา ครั้งนี้ทาการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการตีความ
(Interpretive
Research) ดังนั้นอาจมีความเป็นอัตตวิสัย (Subjective) ซึ่งในทางการวิจัยเชิงคุ ณภาพถือว่า
เป็นสิ่งที่ยอมรับได้
1. มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ควรมีการนาเสนอเรื่องราวหรือประเด็นที่สร้างความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้ชื่นชมติดตาม รวมถึงในแง่เชิง สังคม ไม่ควรเน้น
เฉพาะการนาเสนอเรื่องหลักสูตร ทางผู้ดูแลเว็บเพจควรมีการติดตาม ตอบคาถาม
อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ตอบแค่คนสองคนแล้วทิ้งไป ควรกลับมามอนิเตอร์อีกครั้งว่าแต่
ละโพสต์มีสมาชิกเข้ามาสอบถามอีกหรือไม่ ควรอัพเดทเสมอ
2. การสื่อสารผ่านหน้าเฟซบุ๊กควรคานึงถึงความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการ
คัดกรองข้อมูล ไม่ได้นาเสนอข้อมูลอย่างกระจัดกระจาย ควรให้ควา มสาคัญว่า
ต้องการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นไม่ควรนาเนื้อหาที่
ไม่เกี่ยวข้องมาโพสต์เนื่องจากไม่ได้รับการตอบรับรวมถึงเกิดความน่าเบื่อ และไม่
น่าสนใจ
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษา เชิง เปรียบเทียบเนื้อหา เว็บเพจ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกั บการสถาบันการศึกษา อาทิ เว็บเพจของมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนา
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รวมทั้งอาจทาการศึกษาทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ เว็บเพจของผู้
ที่ชื่นชอบและติดตาม
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ภาคผนวก

วันที่เวลา

หัวเรื่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส๑และ
โทรคมนาคม / สาขาไฟฟ้าและ
พลังงาน เปิดรับสมัครนักศึกษา
ใหมํแล๎ววันนี้ เรียนจบมีงานรองรับ
ทันที

1/5/2012

น๎องนักศึกษาใหมํ ปี 2555 ที่ชาระ
เงินคําเทอมครบ และได๎รบ
ั SMS
มาติดตํอรับ The New iPad 16GB
WiFi
ได๎ทุกวัน ไมํเว๎นวันหยุด เวลา
09.00-15.00 น.
ณ หอประชุมใหญํ มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย
update เหรียญทอง ม.หอการค๎า
ไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ม.หอการค๎า
ไทย

ประชาสัมพันธ๑ขําวสารทั่วไปวํา
สัปดาห๑นห
ี้ อการค๎ามีกิจกรรม
อะไรบ๎าง

แก่นของเรื่อง
เพื่อประชาสัมพันธ๑
เกีย
่ วกับการเปิดรับ
สมัครนักศึกษา

แจ๎งข๎อมูลขําวสาร
เกีย
่ วกับนักศึกษาใหมํ
การเตรียมความพร๎อม
ในการดาเนินการตํางๆ

โครงสร้าง
วันที่เวลา การเปิดรับ
สมัคร สาขาที่เปิด

ชีแ
้ จงวันที่ เวลา
สถานที่

เทคนิคการนาเสนอ
ใช๎แบนเนอร๑ในการสือ
่ สาร
บอกชือ
่ คณะและสาขา

จานวน comment
10 ครั้ง มีการสอบถาม
เกีย
่ วกับการเรียน การ
จบแล๎วมีงานทาจริง
หรือไมํ

การนาเสนอผลการ
แสดงscoreการ
แขํงขันคาราเต๎ โด
แขํงขันของแตํละมหา
ของนักกีฬา
ลัย
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย เพื่อ
เป็นกาลังใจตํอนักกีฬา

ใช๎รป
ู ภาพตารางการคะแนนนาไป
วางในเว็บเพจ เพื่อแสดงข๎อมูล
อยํางชัดเจน

ให๎ข๎อมูลเกีย
่ วกับคณะ
วิศกรรม
ความก๎าวหน๎า
ความสาเร็จในอนาคต

เน๎นให๎ข๎อมูลที่ละเอียด มีแบนเนอร๑
ให๎ click เพื่อเข๎าไปถึงข๎อมูลของ
คณะ

เพื่อแจ๎งข๎อมูลขําวสาร มีการชีแ
้ จง กิจกรรม
วํามีอะไรบ๎าง วันที่
เวลา สถานที่

27 like (1
shares)

ใช๎รป
ู ภาพ แสดงบรรยากาศการรับ
นักศึกษาใหมํแสดงบนเว็บเพจ

47 ครั้ง

ให๎ความรู๎ สร๎างความ
เข๎าใจ เกีย
่ วกับคณะ
ได๎อะไรกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ การ
ก๎าวสูอ
ํ นาคต

จานวน Like

7 ครั้ง

51 like

27 like

วิเคราะห์การสนทนา
การสนทนามีการสอบถามเกีย
่ วกับการจบแล๎ว
ได๎งานหรือไมํ admin มีการตอบคาถามตํอผู๎
สงสัย มีการพูดคุยเกีย
่ วกับคณะที่สนใจ

ผูส
๎ นทนา สอบถามเกีย
่ วกับการรับ Ipad การ
อัพเกรด Ipad การแตํงกายในการรับ Ipad ,
เกีย
่ วกับผูค
๎ ้าประกัน admin มีการตอบคาถาม
แตํผต
ู๎ อบคาถามคือ Ipadslam Utcc ที่เป็น
ผูต
๎ อบคาถามตํอข๎อสงสัย พร๎อมทั้งมีการแจ๎ง
วําหากมีการตอบคาถามแล๎วรบกวนให๎
กดไลท๑ด๎วยเพื่อกาลังใจตํอผูต
๎ อบ

ผูส
๎ นทนาสงสัยเกีย
่ วกับกีฬา วําเป็นกีฬาอะไร
มีผช
ู๎ แ
ี้ จงเกีย
่ วกับการแขํงขันวําเป็นกีฬาของ
มหาลัยครั้งที่ 39 ที่สงขลานครินทร๑เกมส๑
ม.อ.หาดใหญํ

โพสต๑นเี้ น๎นการให๎ข๎อมูลอยํางเดียว จึงไมํมี
จุดนําสนใจ
ไมํมี

15 Like

ใช๎รป
ู ภาพในการนาเสนอ มีการ
เน๎นสี ในข๎อความที่สาคัญ

โพสต๑นไ
ี้ มํมีหัวข๎ออะไร ใช๎รป
ู ภาพที่เป็นการ
นาเสนอตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย วํามีอะไรบ๎าง

ไมํมี

5 like

ม.หอการค๎าไทย ใน นสพ.สยามรัฐ เพื่อเสนอข๎อมูลที่ทาง
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าได๎ลงขําว
ทางหนังสือพิมพ๑
เกีย
่ วกับการเป็นผูน
๎ า
ทางด๎านการเป็นผูน
๎ า
ในสือ
่ การเรียนการ
สอบแบบ hybrid
shares link มกค.อัปเกรด Hybrid
Learning ใช๎ New iPad เปลีย
่ น
พฤติกรรมการศึกษาใหมํ
2/5/2012

เผยแพรํความเป็นมหา
ลัยชัน
้ นาในด๎านการ
สํงเสริมการเรียนรู๎แบบ
Hybrid Learning
System 4.0

เรียนกฎหมายทั้งที ต๎องเรียน
เผยแพรํข๎อมูลของ
กฎหมายธุรกิจ ที่ คณะนิติศาสตร๑
คณะนิติศาสตร๑
ม.หอการค๎าไทย นอกจากเน๎น
กฎหมายธุรกิจแล๎ว ยังมีวิชาให๎
เลือกเป็นผูเ๎ ชีย
่ วชาญเฉพาะด๎านอีก
เพียบ !

รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี ถํายภาพแสดงความ
ยินดีกับน๎องๆ นักศึกษาทีมเชียร๑ลีด
เดอร๑ของ ม.หอการค๎าไทย ที่ไป
คว๎ารางวัลที่ 1 จากการเข๎ารํวม
แขํงขันเชียร๑ลีดเดอร๑ รายการ
Southeast Asia Cheerleading
Open 2012 ณ ประเทศสิงคโปร๑
ประเภท Free Style POM ณ ห๎อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10
ชัน
้ 6 เมือ
่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

แสดงผลงาน
ความสาเร็จของทีม
เชียลีดเดอร๑ของ ม.
หอการค๎าไทย

มีการระบุหัวเรื่อง
วันที่ที่ลงใน
หนังสือพิมพ๑ หน๎าที่ลง
คลิปปิง้ ขําว

ใช๎คลิปปิง้ ขําวโพสต๑ในเพจ เน๎น
การนาเสนอขําวที่เป็นความจริง
ทาให๎เกิดภาพลักษณ๑ในด๎านบวก
ตํอสถาบันการศึกษาได๎

ข๎อมูล ของการเป็น
ใช๎ตัวคลิปปิง้ ขําวจริงที่มีการ
ผูน
๎ าด๎านไอที แบบการ เผยแพรํบนสือ
่ หนังสือพิมพ๑
เรียนการสอนแนวใหมํ
ชีแ
้ จงถึงความสาคัญ
ของการเรียนการสอน
แบบใหมํไปพร๎อมๆกับ
แบบเดิม หรือแบบ
เผชิญหน๎า และ
คุณสมบัติของ News
Ipad
ใช๎เนือ
้ หาจูงใจตํอผูท
๎ ี่
เข๎าเยี่ยมชมเว็บเพจ
โดยใช๎ภาษาที่ชวน
ค๎นหา อยํางยังมีวิชา
ให๎เลือกเพียบ

ใช๎ภาษาในการสือ
่ สาร
อยํางเข๎าใจงําย มี
รูปภาพของทีมเชียร๑
ลีดเดอร๑ เพื่อสร๎างการ
รับรู๎ตํอสมาชิกที่เข๎ามา
เยี่ยมชม แจ๎งสถานที่
ที่ได๎ไปรํวมการแขํงขัน
รวมถึงวันเวลา

ใช๎การโพสต๑รป
ู ภาพ แตํไมํมีอะไร
มากนัก นอกจากเนือ
้ หาสัน
้ ๆ วํา "จะ
เรียนกฎหมายทั้งทีต๎องเรียน
กฎหมายธุรกิจสิ! ซึ่งเป็นการใช๎
แบบการตัง้ ข๎อสงสัย เพื่อให๎ผส
ู๎ นใจ
เขาไปอําน

ไมํมี

38 like

1 ครั้ง

13 like 1 share

6 ครั้ง มี 2 comment
ที่เป็นทาง ม.
หอการค๎าไทยโพสต๑
เอง เป็นการเพิ่มเติม
ข๎อมูลของคณะ และ
แปะ link เพื่อให๎คลิก
เข๎าไปอํานข๎อมูล
สํวนที่เหลือ เป็น
คาถามที่ทางสมาชิก
เข๎ามาสอบถามเกีย
่ ว
กบการเป็น นศ ทุน
และการได๎รบ
ั Ipad

การโพสต๑ครั้งนีย
้ ังไมํมีสมาชิก เข๎าใจตํอ
เนือ
้ หาการโพสต๑มากนัก เนือ
่ งด๎วยการพูดคุย
ไมํมีสํวนเกีย
่ วข๎องกับเนือ
้ หา การโพสต๑ข๎อมูล
เป็นการสือ
่ สารที่ไมํได๎เป็นไปในทิศทางที่
ตัง้ ใจ และ admin ไมํได๎เข๎าไปตอบคาถาม
ตํอข๎อสงสัยตํอสมาชิก
28 like 1 share

ใช๎รป
ู ภาพในการจูงใจตํอการเข๎ามา 3 comment เป็นการ
เยี่ยมชมหน๎าเว็บเพจ
แสดงความยินดีทั้งหมด

29 like 2 share

การสือ
่ สารสร๎างความเข๎าใจได๎งําย ผูส
๎ อ
ื่ สาร
เข๎ามารํวมแสดงความยินดี ถือวําเป็นการตอบ
รับที่ดีที่ทางสมาชิกได๎เข๎ามีสํวนรํวม และ
สร๎างการรับรู๎ได๎ รวมถึงมีการรํวม share ขึน
้
เปนการกระจายขําวสารออกไปสูส
ํ าธารณะ ก็
เป็นข๎อดีในการสร๎างเครือขําย

วันนีบ
้ อร๑ดเงียบจัง

เป็นการทักทายตํอ
สมาชิก

ใช๎ข๎อความเป็นเชิง
บอกเลํา

ใช๎ภาษาที่เป็นกันเอง สร๎างความ
สนิทสนม
18 comment

3/5/2012

ขําวดี !!! น๎องนักศึกษาใหมํ ปี
ชีแ
้ จงเกีย
่ วกับการรับ
2555 ที่ชาระเงินคําเทอมครบแล๎ว Ipad สาหรับนักศึกษา
มาติดตํอรับ The New iPad 16GB ใหมํ
WiFi ได๎ทันที**(ยกเว๎น คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑)**ตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด**ติดตํอรับ
ได๎ทุกวัน ไมํเว๎นวันหยุด เวลา
09.00-15.00 น.ณ หอประชุมใหญํ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยสาคัญ
มาก !!! อยําลืมพาผูค
๎ ้าประกันมา
ด๎วยนะครับ ... หลักฐานในการยื่น
รับ The New iPad 16GB WiFi@
UTCC1.ใบแจ๎งคําลงทะเบียนตัว
จริง 1 ใบ(ขนาด A4 มีแถบบาร๑โค๏ต
4 แถว)2.ใบเสร็จคําเทอมชาระ
เต็มจานวนตัวจริงทุกใบ (ถําย
เอกสาร 1 ชุด)3.สาเนาบัตร
ประชาชนของ "นักศึกษา" 1 ใบ
(เซ็นสาเนาถูกต๎อง)**บัตร
ประชาชนต๎องไมํหมดอายุ**4.
สาเนาบัตรประชาชนของ "ผูค
๎ ้า
ประกัน" 1 ใบ (เซ็นสาเนา
ถูกต๎อง)**ผูค
๎ ้าประกันต๎องมีอายุ
ครบ 20 ปีบริบูรณ๑ขน
ึ้ ไป และ
เดินทางมาพร๎อมกับนักศึกษา
ด๎วย****บัตรประชาชนต๎องไมํ
หมดอายุ**ราคา Upgrade The
New iPad@ UTCC (ข๎อมูล ณ
27/4/55)สาหรับนักศึกษาใหมํ
UTCC ปี 2555 (ยกเว๎น คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑)จะได๎รบ
ั The
New iPad 16GB WiFi สีขาว หรือ
สีดาซึ่งนักศึกษาสามารถ Upgrade
ให๎สเปคสูงขึน
้ ได๎ โดยต๎องชาระ
เงินเพิ่มดังนี-้ 32GB WiFi ชาระเพิ่ม
4,100.- บาท-64GB WiFi ชาระ
เพิ่ม 7,100.- บาท-16GB 4G WiFi
ชาระเพิ่ม 5,100.- บาท-32GB 4G
WiFi ชาระเพิ่ม 8,100.- บาท64GB 4G WiFi ชาระเพิ่ม 11,100.-

เสนอเนือ
้ หาการรับไอ
แพด สถานที่ วันที่
เวลา และรายละเอียด
ตํอนักศึกษาใหมํอยําง
ครบถ๎วน

24 like

ความครบถ๎วนของข๎อมูล นาเสนอ
ด๎วยรูปภาพเพิ่มความนําสนใจ

สาหรับบทสนทนาของโพสต๑นี้ ได๎รบ
ั ข๎อ
คาถามจากสมาชิกจานวนมาก ทั้งหมดเป็น
เกีย
่ วกับคาถามการรับไปแพด กองทุน กยศ.
การชาระคําเทอม การเข๎ารํวมมาให๎คาตอบเป็น
Ipadslam Utcc
มีนักศึกษาเข๎ามาให๎ความสนใจกับกระทู๎นเี้ ป็น
จานวนมาก Ipadslam มีการเข๎ามารํวมตอบ
คาถามตํอนักศึกษา

59 comment

101 like

3/5/2012

4/5/2012

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เปิด
แสดงศักยภาพการ
โครงการตัง้ ไขํธุรกิจ EGG Project เป็นผูน
๎ าทางด๎านธุรกิจ
สานฝันนักศึกษาอยากมีธุรกิจเป็น
จุดเริ่มต๎นของการเป็น
ของตัวเอง ให๎โอกาสนักศึกษาทุก นักธุรกิจ
สาขา ทุกคณะวิชาสํงแนวคิดธุรกิจ
ที่นําสนใจให๎คณะกรรมการ
พิจารณา มหาวิทยาลัยพร๎อมหนุน
เต็มกาลังจัดอบรมสอนเขียนแผน
ธุรกิจ โดยมีกูรน
ู ักธุรกิจชัน
้ นาจาก
หอการค๎าไทยและคณาจารย๑คอย
ให๎คาปรึกษา ตัง้ เป้าสานฝัน
ผูป
๎ ระกอบการใหมํให๎เกิดสูส
ํ ังคม
เริ่มมีประสบการณ๑ทาธุรกิจตัง้ แตํยัง
เป็นนักศึกษา โดยภายในงานได๎รบ
ั
เกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทย
รุํงโรจน๑ อธิการบดี ม.หอการค๎า
ไทย นายพงษ๑ศักดิ์ อัสสกุล นายก
สภามหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
คุณอิสระ วํองกุศลกิจ รองประธาน
กรรมการหอการค๎าไทย รํวมในงาน
แถลงขําว ณ ห๎องเรียน 5603
อาคาร 5 ชัน
้ 6 เมือ
่ วันที่ 3
พฤษภาคม 2555

มีการให๎รายละเอียด
ข๎อมูลของโครงการ
ความสาคัญของ
โครงการ จุดประสงค๑
วัน เวลา สถานที่

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให๎เกียรติมา
ตํอผูม
๎ ีสํวนได๎สํวนเสีย
เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร
ให๎แกํผป
ู๎ ระกอบการธุรกิจหอพัก
โดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย เพื่อเป็นการขอบคุณ
ผูป
๎ ระกอบการธุรกิจหอพักตํางๆ ที่
ชํวยดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ไปเข๎าพักอาศัย
ด๎วยดีเสมอมาตลอดปีการศึกษา
25554 ณ ห๎องประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษา อาคาร 10 ชัน
้ 5
เมือ
่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

เนือ
้ หาของเรื่อง แสดง ใช๎ภาพสร๎างความนําสนใจ และ
วันที่ เวลา สถานที่
เพื่อสร๎างการรับรู๎

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39
29 เมษายน 2555
1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง

ใช๎เนือ
้ หาสัน
้ ๆ เข๎าใจ
งําย แจ๎งวันที่ชัดเจน

เพื่อเสนอความสาเร็จ
ของการแขํงขันกีฬา

ใช๎ภาพสร๎างความนําสนใจหน๎าเพจ

บทสนทนา ไมํตรงกับข๎อมูลที่โพสต๑ หรือบท
สนทนาไมํเกีย
่ วข๎องโดยตรงตํอสิง่ ที่เสนอ
comment ที่พบสํวนใหญํมีการสอบถาม
เกีย
่ วกับข๎อมูลการลงทะเบียน สอบถามราคา
Ipad และการกูย
๎ ืมเรียน

12 comment

24 like 3 share

โพสต๑ไมํได๎รบ
ั ความสนใจ ไมํมีบทสนทนา
เกิดขึน
้ สร๎างการรับรู๎ การพบเห็นเทํานัน
้

ไมํมี

9 like

ใช๎รป
ู ภาพสร๎างการรับรู๎ตํอสมาชิก

โพสต๑นส
ี้ ร๎างการรับรู๎ด๎วยรูปภาพอยํางเดียว
ไมํมีการสนทนาใดๆเกิดขึน
้
ไมํมี

12 like

ขําวสมัครเรียน ม.หอการค๎าไทย
ในเว็ปเด็กดี

4/5/2012

หลักสูตรเศรษฐศาสตร๑ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Economics of
ASEAN Economic Community)

แสดงถึงการสร๎าง
เครือขํายในหน๎าเว็บ
ตํางๆในการรับสมัคร
นักศึกษาใหมํของ
มหาวิ
ยาลัย ของ
เปิดตัวทคณะใหมํ

ใช๎เนือ
้ หาเข๎าใจงําย
แสดงศักยภาพการ
เป็นผูน
๎ าในการสร๎าง
โครงขํายกระจาย
ขํ
าวสารทางเว็
ที่อดยูํ
ระบุ
ชอ
ื่ คณะที่จปะเปิ

มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ที่แรก
ที่เดียวในประเทศไทย

สอน วันที่ การรับสมัคร
วิธีการติดตํอถึง
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

เปิดสอนเป็นแหํงแรกและแหํงเดียว
ในประเทศไทย ด๎วยความพร๎อมใน
องค๑ความรู๎ ด๎านเศรษฐศาสตร๑ของ
ACE คณาจารย๑มีประสบการณ๑ใน
การทาวิจัย AEC มากมาย
สามารถนาไปใช๎ในการปฏิบัติงาน
ได๎จริง
สร๎างผูป
๎ ระกอบการธุรกิจของ
ตนเองและความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน
เปิดรับสัมครแล๎วถึง 15 พฤษภาคม
2555 โทร.02-697-6000

ขําวดี !
สาหรับ ศิษย๑เกํา ศิษย๑ปัจจุบัน ที่พา
เพื่อน หรือน๎องมาสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ในปีนี้
จะมีสํวนลด ให๎ 10%

สวัสดียามเช๎าวันที่ 5 เดือน 5 พ.ศ.
2555 วันนีอ
้ ากาศดีมาก เหมาะแกํ
การเดินทางมาสมัครเรียนที่ ม.
หอการค๎าไทย

5/5/2012

นา link โพสต๑บนหน๎าเว็บเพจ
เพื่อให๎ผเู๎ ข๎าเยี่ยมชมสามารถเข๎า
ไปชมได๎ กระตุน
๎ โดยการใช๎สงิ่ ของ
มาชักจูงคือไอแพด

21 comment

ใช๎ภาษาที่มีการกระตุน
๎ ความ
นําสนใจ อยําง แหํงแรก แหํงเดียว
เป็นการแสดงถึงความเป็นผูน
๎ า ใช๎
รูปภาพธงของกลุม
ํ ประเทศ
ASEAN สร๎างการดึงดูดตํอผูพ
๎ บ
เห็นได๎

การสนทนาผูร๎ วํ มสนทนาให๎ความสนใจตํอ
โพสต๑นี้ สอบถามการเข๎าศึกษา สอบถาม
เกีย
่ วกับผูส
๎ นใจตํอป.โท คําเทอม และ
การศึกษา ทางadmin ให๎การตอบคาถามและ
มีการใสํ link เข๎าไปใน comment เพื่อให๎
ผูส
๎ นใจเข๎าไปอํานได๎

18 comment

เป็นการโน๎มน๎าวให๎
นักเรียนนิสิตชวนกัน
เข๎ามาเรียนที่มหาวิท
ยําลัยหอการค๎าไทย
โดยใช๎การกระตุน
๎ ทาง
การตลาดเข๎ามารํวม
คือ สํวนลด 10%

26 like

35 like 1 share

ใช๎คาพูดในการสร๎าง
ใช๎คาสร๎างแรงกระตุน
๎ ตํอผูอ
๎ ําน ให๎
ความตืน
่ เต๎น นําสนใจ เข๎ามาสนใจ บทความนี้
ของบทความ ให๎
รายละเอียดที่นําค๎นหา

เป็นการทักทาย เชิญ
มีการลงวันที่เวลา
ชวนให๎มาสมัครเรียนที่ แจ๎งสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัย
จุดประสงค๑
หอการค๎าไทย

บทความนีม
้ ีผใู๎ ห๎ความสนใจเป้นจานวนมาก
เนือ
่ งด๎วยมีความเกีย
่ วข๎องกับคําใช๎จําย คํา
เทอม สํวนลด ที่สามารถสร๎างแรงจูงใจได๎มาก
รวมถึงบทสนทนาก็มีการสอบถามเกีย
่ วกับ
บทความที่โพสต๑ เรื่องสํวนลด
49 comment

ไมํมีเทคนิค เป็นทักทายตํอสมาชิก
หน๎าเพจ พร๎อมให๎รายละเอียด
เพิ่มเติมของ Ipad เป็นการตอกย้า
ตํอผูท
๎ ี่สนใจสมัครเรียนวํา สมัคร
ที่นจ
ี่ ะได๎อะไร รวมทั้งใช๎รป
ู ภาพ
บรรยากาศสถานที่ในการรับสมัคร

มีการสนทนาเกิดขึน
้ มีผท
ู๎ ี่สมัครเรียนแล๎ว
มารํวมสนทนา มีการสอบถามเกีย
่ วกับการรับ
ไอแพด admin มีการชีแ
้ จงของคณะที่ได๎และ
ไมํได๎ไอแพด

117 like 38 share

มีผใู๎ ห๎ความสนใจตํอบทความนี้ กระทู๎ในการ
สนทนา มีการถาม และทางadmin มีการตอบ
ชีแ
้ จงอยํางตํอเนือ
่ ง
25 comment

51 like 1 share
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7/5/2012

วันนีไ
้ มํเพียงแตํเป็นวันเสาร๑ที่ 5
เดือน 5 ปี 55 ยังเป็นวันสาคัญของ
ชาติไทย คือวันฉัตรมงคล อีกด๎วย

ให๎ความสาคัญในวัน
สาคัญของชาติคือวัน
ฉัตรมงคล

ระบุวัน เดือน ปี และ
แข๎งวันสาคัญวําเป็น
วันฉัตรมงคล

อธิการบดีและกรรมการสภา มกค.
รํวมพิธีอุปสมบทหมูํ ณ.วัดบวร
นิเวศวิหาร

เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑
ชีแ
้ จงการดาเนินการ
ที่ดีตํอสาธารณะชน
วัตถุประสงค๑ของ
ในการถวายเป็นพระ
กิจกรรม วันที่ สถานที่
ราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว โดยการเป็น
เจ๎าภาพจัดอุปสมบท
แสดงถึงความใสํใจตํอ
สังคมในด๎านศาสนา

ใช๎ link โพสต๑ หน๎าเพจ พร๎อมใช๎
คาที่อํานแล๎วเข๎าใจงําย
1 comment

มีการใช๎รป
ู ภาพ สร๎างการรับรู๎

ไมํมี

ขําว มกค. ในเว็ป manager online เผยแพรํความเป็น
ผูน
๎ าทางด๎านการนา
เทคโนโลยีเข๎ามาใช๎
ในการเรียนการสอน

ใช๎ข๎อมูลรายละเอียดที่ นา link มาโพสต๑เพื่อที่จะเข๎าไป
ได๎ลงหน๎าเว็บ
อํานได๎งําย
manager online

ต๎อนรับผูป
๎ กครองและนศ.ที่
เดินทางมาสมัครเรียน ม.หอการค๎า
ไทย

แสดงถึงการให๎
ความสาคัญตํอ
ผูป
๎ กครองที่นาบุตร
หลานเข๎ามาสมัครเรียน
ถือเป็นการสร๎าง
ภาพลักษณ๑ที่ดี

บทความมีการลง
รายละเอียด วันที่
สถานที่ บอกถึงการ
ต๎อนรับวําเป็นอยํางไร

เผยแพรํขําวสารการ
รับสมัคร เรียนของ
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

ระบุวันที่ เวลา สถานที่ ใช๎ภาพแสดงบรรยากาศของ
ชัดเจน รวมถึง
สถานที่รบ
ั สมัคร สร๎างความ
รายละเอียดการเตรียม นําสนใจด๎วยรายละเอียดของ Ipad
ตัวของน๎องๆที่จะเข๎า
ที่นักศึกษาใหมํจะได๎รบ
ั
มาสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหมํ
ทุกวันไมํเว๎นวันหยุด 09:00-16:00
น.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ...พ.ค.
2555 ครับ

47 like

2 comment

ใช๎รป
ู ภาพผูป
๎ กครองเป็นการสร๎าง
การรับรู๎ตํอผูพ
๎ บเห็น ใช๎ข๎อความ
แสดงดึงการให๎ความใสํใจตํอ
ผูป
๎ กครองและบุตรหลานเปรียบ
เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

11 like

กระทู๎นไ
ี้ ด๎รบ
ั ความสนใจน๎อย เนือ
่ งด๎วยอาจจะ
เป็นวันหยุด และเป็นทางการเกินไป อาจจะยัง
ไมํสามารถสร๎างความนําสนใจได๎

เนือ
่ งด๎วยบทความนีด
้ ูเป็นทางการและไมํ
นําสนใจตํอกลุม
ํ เป้าหมาย เนือ
่ งด๎วย
กลุม
ํ เป้าหมายอาจจะเห็นวําไมํได๎เกีย
่ วข๎องกับ
ตนเอง จึงไมํมีการสนทนา และบทความดูเป็น
ทางการจนเกินไป

โพสต๑นเี้ ป็นการประชาสัมพันธ๑ของทาง
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยอยํางเห็นได๎ชัด
ที่ได๎เอาการนา Ipad มาเป็นประโยชน๑ในการ
เรียนการสอน และเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได๎
26 like 1 share
นาสือ
่ เทคโนโลยี มาใช๎เพื่อดึงนักศึกษา สร๎าง
ความแตกตํางจากคูแ
ํ ขํง

บทความนีย
้ ังได๎รบ
ั ความสนใจตํอสมาชิก มี
การสอบถามตํอการสมัคร เอกสาร การเตรียม
ตัว เนือ
่ งด๎วยยังอยูํระหวํางชํวงการตัดสินใจ
เลือกเข๎ามาศึกษา
29 comment

34 like

บทความนีย
้ ังได๎รบ
ั ความสนใจตํอสมาชิก มี
การสอบถามตํอการสมัคร เอกสาร การเตรียม
ตัว เนือ
่ งด๎วยยังอยูํระหวํางชํวงการตัดสินใจ
เลือกเข๎ามาศึกษา
51 comment

44 like 4 share

เรียนไมํยาก จบแล๎วมีงานทา

2 ดีเจดังแหํงคลืน
่ EFM ในงาน
ชวนน๎องสร๎างสรรค๑ จากคณะนิเทศ
ศาสตร๑ ม.หอการค๎าไทย

เพื่อแจ๎งข๎อมูลขําวสาร ใช๎ภาษาที่สร๎างความ
เป็นการประชาสัมพันธ๑ นําสนใจ เข๎าใจงําย
หลักสูตรคณะ
มนุ
ยศาสตร๑
สร๎าษงการรั
บรู๎ตขํออง
ใช๎คาพูดจูงใจ ความ
กลุม
ํ เป้าหมาย
นําสนใจของบทความ
แจ๎งชือ
่ งาน สถานที่
ชัดเจน

ใช๎linkมาโพสต๑รวํ มกับการให๎ข๎อมูล
เรื่องการศึกษา เน๎นใช๎ภาษาสร๎าง
แรงจูงใจ คือ เรียนไมํยาก จบแล๎ว
มี
า เป็นคาที
ั้ เสี
และเข๎
าใจงําย
ใช๎งรานท
ป
ู ภาพของผู
ม
๎ ีช่สอ
ื่ น
ยง มา

1 comment

โพสต๑ในบทความ สร๎างความ
นําสนใจตํอกลุม
ํ เป้าหมายได๎

8/5/2012

มีการให๎ข๎อมูล วันที่
บทความมีการใช๎รป
ู ภาพแสดง
เวลา สถานที่ และ
บรรยากาศของการรับสมัคร
หมายเลขในการติดตํอ นักศึกษา

เป็นการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสาร ของ
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย
เกีย
่ วกับคณะใหมํที่จะ
เปิดสอน

ใช๎ภาษาสร๎างความ
นําสนใจตํอผูพ
๎ บเห็น
ระบุชอ
ื่ มหาลัยชัดเจน
มีการชีแ
้ จงตํอเนือ
้ หา
ของบทความ

ใช๎ link ในการแจ๎งข๎อมูล งํายตํอ
การหา หรือค๎นคว๎าข๎อมูล

เพื่อสร๎างการรับรู๎ ใน
การทากิจกรรม ของ
นักศึกษา ความกล๎า
แสดงออก

มีการพูดถึงชือ
่
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ระบุ
ชํองรายการTNN

ใช๎รป
ู ภาพสร๎างการมองเห็นตํอ
ผูเ๎ ข๎ารํวมชมเพจ

เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ระบุ website ของ
เกีย
่ วกับการสมัคร
มหาลัยและมีการให๎
เรียนของระดับปริญญา ข๎อมูล
โท และปริญญาเอก

ใช๎รป
ู ภาพวางบนเพจเพื่อสร๎าง
ความนําสนใจ

171 like

บทความนีม
้ ีผใู๎ ห๎ความสนใจ เรื่องที่เกิดการ
สนทนาเป็นเรื่องเกีย
่ วกับการรับสมัคร และการ
รับ ไอแพด การชาระคําเทอม
30 comment

44 like 1 share

สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่
02-697-6761-7
หลักสูตรใหมํ นําสนใจใน ม.
หอการค๎าไทย มีอีกเพียบ

อ๎นตัวแทนม.หอการค๎าประกวด AF
ในรายการสดชํอง TNN คํะ ^_^

เปิดรับสมัครแล๎วหลักสูตร ปริญญา
โท เอก ม.หอการค๎าไทย ดู
เพิ่มเติมได๎ที่ www.utcc.ac.th

9/5/2012

เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวประชาสัมพันธ๑ ใน
การรับสมัครนักศึกษา
ใหมํ

เป็นบทความที่ไมํมีผลตํอการสนทนามากนัก
เนือ
่ งด๎วยความไมํนําสนใจของบทความ และ
การเลือกรูปภาพในการโพสต๑ข๎อมูล เหมือนยัด
เยี
ยดแตํเนือ
้ หามากจนเกิ
ไป เกิดการสร๎าง
บทสนทนามี
ความเป็นกันนเอง
ความสัมพันธ๑ที่ดีขน
ึ้ ภายในกลุม
ํ

11 comment

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหมํ ทุกวัน
ไมํเว๎นวันหยุด เวลา 08.30-16.00
น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

11 like

สร๎างความนําสนใจตํอผูท
๎ ี่จะศึกษา สามารถ
เป็นอีกทางเลือกตํอนักเรียนที่จะไมํรู๎ตนเองวํา
จะเลือกคณะไหน
16 comment

30 like 1share

สามารถทาให๎ผเู๎ ข๎าชมเว็บเพจ รับรู๎และสร๎าง
การมีสํวนรํวมในการรํวมเชียร๑หรือให๎กาลังใจได๎
6 comment

103 like 1 share

8 comment

ผูเ๎ ข๎ารํวมตอบกระทู๎ ให๎ความสนใจและ
สอบถามเกีย
่ วกับคณะวิชาที่เปิดเรียน ขอ
คาแนะนา และทางadmin ให๎การตอบคาถาม
่ ง
11 like 1 share อยํางตํอเนือ

UTCC มีบริการถํายรูปให๎กับน๎อง ๆ
ที่มาสมัครเรียน เพื่อทาบัตร
นักศึกษาทันที โดยน๎อง ๆ ไมํต๎อง
เสียเวลาไปถํายรูปภายนอกครับ

เป็นการบอกกลําว
แจ๎งขําวสาร

ใช๎ภาษาเข๎าใจงําย
แจ๎งวัตถุประสงค๑ การ
ดาเนินการในการรับ
สมัคร

ใช๎รป
ู ภาพในการสือ
่ สาร สร๎าง
ความชัดเจน และการมองเห็น

ทาให๎ผพ
ู๎ บเห็นเพจนี้ รับรู๎ได๎ถึงการดาเนินการ
อยํางรวดเร็ว ในการรับสมัครนักศึกษาใหมํ
ของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
22 comment

53 like

9/5/2012

1นาที กับพี่เคนภูภูมิ ครับ

สร๎างการรับรู๎ ตํอ
กลุม
ํ เป้าหมาย โดยใช๎
ผูม
๎ ีชอ
ื่ เสียง

ใช๎คา ภาษา ที่เข๎าใจ
งําย รวมถึงชีแ
้ จง
วัตถุประสงค๑

ใช๎ดารามาเป็นผูป
๎ ระชาสัมพันธ๑
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย

สร๎างการจดจาให๎เกิดขึน
้ ตํอผูพ
๎ บเห็นเว็บเพจ
ได๎ เนือ
่ งด๎วยการใช๎ผม
ู๎ ีชอ
ื่ เสียงทาให๎การรับรู๎
กระจายไปได๎อยํางรวดเร็ว
19 comment

น๎องใหมํ UTCC มารับ The New
iPad 16GB WiFi กันอยํางคึกคัก
ในวันนีค
้ รับ (10/5/2555)

เป็นการประชาสัมพันธ๑
ขําวสาร

มีการระบุเรื่อง บอก
วัตถุประสงค๑ ลงวันที่

ใช๎รป
ู ภาพในการสือ
่ สารตํอ
บุคคลภายนอก เป็นการสร๎างการ
รับรู๎

สามารถสร๎างขําวสารการเป็นผูน
๎ าในการนา
เทคโนโลยีมาใช๎ได๎เป็นอยํางดี

39 comment

10/5/2012

อาจารย๑ปรเมศ สํงแสงเติม รอง
อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร๎อมทีมงาน คอย
ต๎อนรับน๎องๆ ที่มารับ The New
iPad 16GB WiFi กันอยํางคึกคัก
ในวันนีค
้ รับ (10/5/2555)

เป็นการแจ๎งข๎อมูล
ขําวสารเพื่อสร๎างการ
รับรู๎

แจ๎งชือ
่ อาจารย๑
วัตถุประสงค๑ การ
ทางาน และลงวันที่
ระบุชัดเจน

92 like

98 like 2 share

ลงรูปถําย หน๎าเว็บเพจ สร๎างการ
รับรู๎ ใช๎ภาษาแสดงถึงความคึกคัก
ในการรับสมัครนักศึกษาใหมํ

เป็นการนาเสนอบุคคลที่มีบทบาทสํวนหนึง่ ใน
การขับเคลือ
่ นกิจกรรม

5 comment

22 like

เช๎านี้ (11/5/2555) UTCC ต๎อนรับ
น๎องๆ นักเรียนและผูป
๎ กครอง ที่
เดินทางมาสมัครเรียนกันตัง้ แตํชํวง
เช๎ากันอยํางคึกคักครับ

11/5/2012

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหมํ
ทุกวันไมํเว๎นวันหยุด 09:00-16:00
น.
เปิดรับทสมั
ครถึ
งวันที่ 15
พ.ค. 2555 เพื่อการประชาสัมพันธ๑
มหาวิ
ยาลั
ยหอการค๎
าไทย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหมํ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ทุกวันไมํเว๎นวันหยุด 09:00-16:00
น.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค. 2555
ครับ
สอบถามข๎อมูลการสมัครเรียนได๎ที่
สมัครเรียน ม.หอการค๎าไทย รับนิว
ไอแพด แล๎ววันนี้ ถึง 15 พ.ค.

13/5/2012

มีการให๎ข๎อมูล ระบุวัน
เวลา

ใช๎รป
ู ภาพสร๎างความนําสนใจ เห็น
บรรยากาศภายในวันรับสมัคร

ใช๎เนือ
้ หาเข๎าใจงําย
ใช๎รป
ู ภาพสร๎างความนําสนใจจาก
ระบุวันที่ เวลา
กลุม
ํ เป้าหมาย
สถานที่ครบถ๎วน
รวมถึงหมายเลขติดตํอ

เป็นการแจ๎งข๎อมูล
ขําวสาร และ
ประชาสัมพันธ๑การรับ
นิวไอแพด

ชีแ
้ จงวัตถุประสงค๑
เวลา

ใช๎ link โพสต๑หน๎าเพจเพื่องํายตํอ
การเข๎าไปอํานข๎อมูล

เป็นการประชาสัมพันธ๑
ขําวสารการรับสมัคร
เรียน

แจ๎งประเภทการสมัคร
วันที่กาหนดในการรับ
สมัคร

ใช๎ภาษาในการลงบทความงําย สัน
้
กระชับ

ฝากบอกตํอๆกันนะครับ ขณะนีก
้ าร ชีแ
้ จงขําวสาร
เข๎าเว็บไซต๑มหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย www.utcc.ac.th เกิด
ข๎อขัดข๎องขึน
้ สามารถเข๎าได๎ที่
admission.utcc.ac.th ครับ ต๎อง
วันนี้ ( 13/5/2555) ศูนย๑รบ
ั สมัคร
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
นักศึกษาใหมํ @ หอประชุมใหญํ
การรับสมัคร
UTCC คึกคักตัง้ แตํชํวงเช๎า น๎อง ๆ
นักเรียน พร๎อมผูป
๎ กครอง เดินทาง
มาสมัครเรียน และรับ The New
iPad 16GB WiFi

บอกสาเหตุ การ
ยอมรับตํอสิง่ ที่เกิดขึน
้
แจ๎งแนวทางการ
แก๎ไขปัญหา บอก
แผนสารอง
ระบุสถานที่ วันที่
เวลา การติดตํอ

ใช๎ภาษาบอกตรงๆไมํอ๎อมค๎อม
แสดงถึงความจริงใจ และรับผิดชอบ

น๎องๆ นักเรียนที่สมัครเรียนทาง
INTERNET ให๎มาสอบสัมภาษณ๑
และรายงานตัว ภายในวันที่ 15
พ.ค. นี้ ครับ

12/5/2012

เป็นการเผยแพรํ
ขําวสารการรับสมัคร

UTCC เปิดรับสมัครทุกวัน ไมํเว๎น
วันหยุด ถึงวันที่ 15 พ.ค. 55 เวลา
08.30-16.00 น. ครับ
สอบถามข๎อมูลการรับสมัครได๎ที่
02-697-6761-7

31 comment

34 like

8 comment

43 like 1 share

24 comment

15 like

30 comment

10 like

21 comment

28 like

ใช๎รป
ู ภาพแสดงบรรยากาศการรับ
นักศึกษาใหมํ

ในวันนีก
้ ารลงบทความหลายๆบทความเป็น
การนาเสนอข๎อมูลที่มีความถี่มากเนือ
่ งด๎วย
เป็นอาทิตย๑สุดท๎ายของการรับสมัครนักศึกษา
ใหมํ

เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ และ
พยายามหาแนวทางชํวยเหลือโดยมีการแจ๎ง
เว็บไซด๑สารองสาหรับผูท
๎ ี่มีความจาเป็นต๎อง
ใช๎งาน
ใช๎การเผยแพรํการประชาสัมพันธ๑ ใช๎การโน๎ม
น๎าวด๎วยอุปกรณ๑ไอแพด เป็นการ
ประชาสัมพันธ๑ทางการตลาด

26 comment

39 like 2 share

Freshy UTCC: นายสหัสแสง
บัณฑุจันทร๑ คณะนิเทศศาสตร๑
เดินทางมารับ The New iPad
16GB WiFi White เป็นคนแรกของ
วันนี้ (14/5/2555) ครับ

14/5/2012

15/5/2012

เพื่อประชาสัมพันธ๑
ขําวสารการรับสมัคร
เรียนของ
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

ใช๎ชอ
ื่ ผูล
๎ งทะเบียนคน
แรกของวันนี้ 14 พค.
55 ชือ
่ คณะ และ
ประสงค๑ที่จะเผยแพรํ
การรับไอแพด

ใช๎รป
ู ภาพในการนาเสนอ ใช๎ไอ
แพดเป็นจุดเดํนในการสร๎างความ
นําสนใจ วํามาสมัครที่นแ
ี่ ล๎วได๎รบ
ั
ไอแพดจริง

ระบบบริการนักศึกษา เกีย
่ วกับ การ สร๎างความเข๎าในตํอ
ลงทะเบียน กาหนดการปฏิทิน
ระบบการลงทะเบียน
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัย

ชีแ
้ จง ความหมายของ ใช๎ link ให๎ความงํายตํอการเข๎าชม
การโพสต๑ เพื่ออะไร
และทดลองการใช๎งาน
คืออะไร

อธิการบดีใจดี มอบขนม น๎องๆ
เพื่อบริหาร
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
ภาพลักษณ๑องค๑กร
อธิการบดี ใจดี นาขนมมาฝากน๎องๆ
ที่มาสมัคร และผูป
๎ กครอง และ
เจ๎าหน๎าที่รบ
ั สมัครนักศึกษา ใหมํ
ภายในหอประชุม เมือ
่ 14 พ.ค. 55
ที่ผํานมา

ระบุชอ
ื่ ผูม
๎ อบขนม
วัตถุประสงค๑ สถานที่
วันที่

น๎องแพนเราสวยหวานนํารักที่สุด
เลยครับ (วิปครีมของเรานีเ่ อง)...
^_^
"3 สาวดาวคณะ SUPER CUTE" ...
พบกับ 3 นางแบบหน๎าปกดาว
คณะฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม ...
น๎องเอมี่ ม.กรุงเทพ, น๎องแพน ม.
หอการค๎าไทย, น๎องใบเฟิรน
๑ ม.
เกษมบัณฑิต ... ห๎ามพลาดนะ
จ๎ะ^^
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.จันทิมา
เขียวแก๎ว ผอ.หลักสูตรนิเทศศา
สตมหาบัณฑิต และอาจารย๑ประจา
คณะนิเทศศาสตร๑ ในโอกาสที่
ได๎รบ
ั รางวัล หญิง คนแรก

เพื่อสร๎างขําวสารของ
มหาวิทยาลัยในด๎าน
กิจกรรม

ระบุกิจรรม ผูท
๎ ี่จะ
มารํวมในงาน วําเป็น
ใคร

รับสมัครวันนี้...วันสุดท๎ายแล๎วครับ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหมํ
เวลา 08.30-16.00 น.

แจ๎งข๎อมูลขําวสารการ แจ๎งข๎อมูลขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑ของการ เวลา วัตถุประสงค๑
รับสมัครวันสุดท๎าย

สอบถามข๎อมูลการสมัครเรียนได๎ที่
02-697-6761-7

13 comment

20 comment

22 like

ใช๎รป
ู ภาพสร๎างความนําสนใจ
ภายในสถานที่การรับสมัคร
นักศึกษาใหมํ
27 comment

46 like

ใช๎รป
ู ภาพดึงดูดความนําสนใจ

มีการเกริ่นประเด็นหลัก ใช๎รป
ู ภาพถํายจากหน๎า
วัตถุประสงค๑
หนังสือพิมพ๑ เป็น cliping ขําว
สร๎างความนําเชือ
่ ถือ

บทความนีเ้ ป็นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจตํอ
ระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยแกํนักศึกษาใหมํ

สาหรับโพสต๑นส
ี้ ามารถสร๎างการรับรู๎และสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดีให๎เกิดขึน
้ ตํอนักศึกษาใหมํได๎
เป็นอยํางดี

บทความนี้ สามารถดึงดูดความนําสนใจตํอ
เพศตรงข๎ามได๎เป็นอยํางมากโดยใช๎สาวสวย
สามคน โพสต๑หน๎าเว๏บเพจ สร๎างการพบเห็น
อยํางชัดเจนและนําสนใจ
11 comment

เผยแพรํขําวสารเป็น
การประชาสัมพันธ๑
และสร๎างภาพลักษณ๑
ตํอมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

72 like

จุดเดํนของโพสต๑นใี้ ช๎เครื่องมือสือ
่ สารที่ทาง
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยแจกให๎นักศึกษา
ใหมํมาเป็นจุดเดํนในการสร๎างความนําสนใจ

152 like 2 share

โพสต๑นส
ี้ ามารถสร๎างความนําเชือ
่ ถือและ
ความไว๎วางใจได๎ในเรื่องวิชาการ
27 comment

171 like 22 share

ใช๎รป
ู ภาพสร๎างความนําสนใจโดย
ใช๎ผท
ู๎ ี่ได๎มาสมัครและได๎รบ
ั ไอแพด
มารํวมถํายภาพ

เป็นการกระตุน
๎ ตํอผูท
๎ ี่ยังไมํตัดสินใจสมัคร
เรียนตํอระดับมหาวิทยาลัยได๎
38 comment

42 like

ตามคาเรียกร๎องของผูป
๎ กครองและ
นักเรียนมากมายที่มาสมัครในวันที่
15 พ.ค.55 ซึ่งเป็นวันสุดท๎ายไมํทัน
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยจึง
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา
ใหมํประจาปีการศึกษา 2555 ไป
จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 55 พร๎อม
ทุนการศึกษามากมาย รวมถึง กยศ.
และ กรอ.

เป็นการประชาสัมพันธ๑
เรื่องขยายเวลาการรับ
สมัครระดับ
มหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

มีการชีแ
้ จง
วัตถุประสงค๑ วันที่
เวลา สถานทึ่ ชํอง
ทางการติดตํอ

มีรป
ู ภาพนักศึกษาถือไอแพดแตํง
การด๎วยชุดนักศึกษายืนคูก
ํ ัน
สามารถสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีได๎ทั้ง
วัฒนธรรมองค๑กร และด๎านการนา
เทคโนโลยีมาใช๎ในการศึกษา

เป็นการใช๎ชํองทางการสือ
่ สารโดยใช๎บุคคลที่
เป็นนักศึกษามาเป็นตัวแทนองค๑กร

25 comment

108 like 18 share

รับสมัครทุกวัน ไมํเว๎นวันหยุด เวลา
8.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม
ใหญํ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
สอบถามข๎อมูลการสมัครเรียนได๎ที่
02-697-6761-7

16/5/2012

หลังจากที่น๎องๆ สมัครเข๎าเรียน
เป็นนักศึกษา มกค. แล๎ว ขัน
้ ตอน
อีกขัน
้ ตอนหนึง่ คือการหาหอพัก
สาหรับ น๎องๆ ที่มาจากตํางจังหวัด
หรือ ที่ ไมํอยากเดินทางไกล จาก
บ๎านมาเรียน ทุกวัน จาเป็นที่
จะต๎องหาหอพักยําน มหาวิทยาลัย
ฯ วันนี้ หลายทํานอาจจะกาลังหา
หอพักอยูํ เลย เอาหอพักที่
เรียกวําอยูํใน เครือขําย มกค มา
แนะนากันนะครับ ลองเข๎าไปดูกัน
เพราะมีให๎เลือกกันแบบหลายราคา
หลายรูปแบบ แล๎วแตํความชอบ
และปัจจัยทางการเงิน นะครับ

เป็นการสร๎าง
ใช๎ความหํวงใย ตํอผู๎
ความสัมพันธ๑และสร๎าง เข๎ารับการสมัคร มี
โครงขํายตํอชุมชน
วัตถุประสงค๑
โดยรอบมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

เข๎าแถวมาสมัคร มกค. แบบนี้ ก็ดีนะ สร๎างการรับรู๎ รวมถึง
ใช๎คาพูดเป็นประโยค
สร๎างความนําเชือ
่ ถือได๎ บอกเลํา สือ
่ สารสร๎าง
ความนําสนใจ

มีการใช๎ link เพื่อความสะดวกตํอ
การค๎นค๎าสถานที่พักตํอนักศึกษา
ใหมํ

สาหรับโพสต๑นเี้ ป็นการแสดงถึงความใสํใจตํอ
นักศึกษา และสามารถสร๎างการมีสํวนรํวมกัน
ระหวํางหอพัก กับมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย

7 comment

36 like

ใช๎ภาพเลําเรื่อง (ใช๎ภาพในอดีต)
สามารถสร๎างความนําสนใจตํอยุค
ปัจจุบันได๎

ใช๎ภาพเกํานามาเลําใหมํ เพื่อสร๎างแรงจูงใจ
และสร๎างความนําสนใจตํอสามาชิกที่พบเห็นได๎

61 comment

336 like 3 share

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย จัดทา
พิธีลงนามความรํวมมือทางวิชาการ
กับ Soutsaka College of
Management and Technology
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สือ
่ สารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ๑ สร๎าง
การรับรู๎และเป้นการ
สร๎างความสัมพันธ๑อัน
ดีให๎เกิดขึน
้

ใช๎ภาษาที่เป็นทางการ ใช๎รป
ู ภาพสร๎างความเชือ
่ มัน
่ ตํอผู๎
สือ
่ สารแนววิชาการ
เข๎าชมหน๎าเว็บเพจ

โพสต๑นเี้ ป็นแนวเชิงวิชาการ ไมํมีคนเข๎า
มารํวมแสดงความคิดเห็น เนือ
่ งด๎วยอาจจะ
เป็นทางการ และการสือ
่ สารอาจจะยังไมํตรง
ตํอกลุม
ํ เป้าหมาย

ไมํมี

ขําวดี !
สาหรับน๎องๆ ที่ต๎องการเรียน ภาค
ค่า หรือ เสาร๑-อาทิตย๑ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เปิด
สอนในหลายสาขา สนใจสมัครได๎
แล๎ววันนี้ …

เพื่อประชาสัมพันธ๑
หลักสูตรภาคค่า และ
เสาร๑อาทิตย๑

ขณะนี้ บริเวณ ม.หอการค๎าไทย
ฝนตก หนักมาก เตรียมรํมสาหรับ
การเดินทางกันด๎วยนะครับ

เป็นการทักทาย และ
เป็นการแจ๎งขําวสาร

ใช๎ภาษาสร๎างแรง
ใช๎รป
ู ภาพในการเผยแพรํขําวสาร
กระตุน
๎ ตํอความนําสนใจ เป็นการนาโปสเตอร๑มาลงหน๎าเว็บ
เพจ

สามารถสร๎างกระทู๎การพูดคุย สร๎างความ
สนใจตํอสมาชิก และกลุม
ํ นักศึกษาได๎มาก

23 comment

17/5/2012

สร๎างขําว
ประชาสัมพันธ๑ โดยนา
บุคคลากรที่มีคุณภาพ
มาสร๎างขําว

75 like 4 share

ใช๎ข๎อมูลแบบเรียลไทม๑ ใช๎รป
ู ภาพแสดงถึงเหตุการณ๑ที่
แจ๎งขําวสาร
กลําวพาดหัว เพื่อสร๎างการรับรู๎
สถานะการณ๑ที่กาลัง
เกิดขึน
้

สร๎างการรับรู๎และการแจ๎งเตือน ที่มีประโยชน๑มี
ผูท
๎ ราบเหตุการณ๑และเกิดการเตรียมการณ๑ได๎

31 comment

เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ มีธุรกิจของ
ตัวเองแล๎วนะเนีย
่ นีแ
่ หละเด็ก
หอการค๎า ^_^

18 like

ใช๎ภาษาที่เน๎นความ
ภาคภูมิใจของนิสิต
สร๎างแรงกระตุน
๎ ตํอ
ผูอ
๎ น
ื่ ได๎ในการเป็น
เจ๎าของธุรกิจ

307 like1 share

ใช๎ภาพบุคคลที่เอํยพาดหัว ตอนต๎น
สร๎างการรับรู๎ตํอผูพ
๎ บเห็น

มีผรู๎ วํ มสนทนาให๎ความสนใจ วําเป็นใคร ทา
อะไร admin ก็แชร๑ลิงค๑ ให๎เข๎าไปค๎นหาข๎อมูล

17 comment

117 like

18/5/2012

ผศ.บัวพัน สุพรรณยศ หัวหน๎ากอง
สํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ให๎
เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุนดนตรีไทย-นาฎศิลป์
ประจาปีการศึกษา 2555 เพื่อ
ชีแ
้ จงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
ที่มีตํอการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย เงื่อนไข และหลักเกณฑ๑
ตํางๆที่นักศึกษาทุนฯ ต๎องปฏิบัติ
ให๎นักศึกษาและผูป
๎ กครองได๎รบ
ั
ทราบเพื่อความเข๎าใจที่ตรงกัน ณ
ห๎องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11
ชัน
้ 1 เมือ
่ วันที่ 18 พฤษภาคม
2555

แจ๎งขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

ติดตามขําวสารของมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ได๎จาก วารสาร
รอบรั้ว มกค ออนไลน๑ ได๎แล๎ว วันนี้
คลิกเลย แล๎วสามารถรํวมเลํน
เกมส๑ ตอบคาถามชิงรางวัลท๎าย
เลํมได๎ อีกด๎วย
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ขยาย
เวลาการรับสมัครนักศึกษาใหมํ
ประจาปีการศึกษา 2555 ไปจนถึง
วันที่ 31 พ.ค. 55 พร๎อม
ทุนการศึกษามากมาย ( กยศ. และ
กรอ. )

สร๎างการมีสํวนรํวม
และสร๎างการรับรู๎

สุขสันต๑วันเกิดจักจั่น

ระบุชอ
ื่ ผูม
๎ ีสํวนรํวมตํอ
บทความ วัตถุประสงค๑
วัน เวลา สถานที่

ใช๎รป
ู ภาพถํายของนักเรียนทุนที่
เข๎ารํวมพิธีปฐมนิเทศ

กระทู๎ให๎ความสนใจกับ กยศ. และมีการเข๎ามา
ยินดี ต๎อนรับนักศึกษาใหมํ

4 comment

เพื่อชีแ
้ จงชํองทาง
ขําวสารของ
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

ใช๎ลิงค๑เพื่องํายตํอการเข๎าไปใช๎งาน

ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
การขยายเวลาการรับ
สมัครนักศึกษาใหมํ

ชีแ
้ จงคณะที่ขยายการ
รับสมัคร วันที่ เพื่อ
รับทราบ

ใช๎ภาพนักศึกษาดึงดูดความ
นําสนใจ ภาษาเข๎าใจงําย สร๎างการ
รับรู๎ตํอเนือ
้ หาที่โพสต๑ในแจ๎ง
ขําวสาร

สร๎างการรับรู๎

ใช๎คาและบุคคล

ใช๎รป
ู ภาพแสดงการรับรู๎

3 comment

19/5/2012

23 like

โพสต๑นส
ี้ ร๎างการรับรู๎ชํองทางการรับรู๎ขําวสาร
เทํานัน
้ กระทู๎สอบถามเกีย
่ วกับการแตํงกาย
คนละเรื่องกับการโพสต๑

มีผเู๎ ข๎ารํวมสนทนา ให๎ความสนใจ และ
สอบถามเกีย
่ วกับกองทุนของ กยศ.
25 comment

41 comment

แจ๎งขําวแฟนๆทุกคนนะครับ ที่ใช๎
อินเทอร๑เน็ตของ TRUE แล๎วไมํ
สามารถเข๎าเว็บไซต๑มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยไมํได๎ สามารถแจ๎ง
ปัญหาโดยตรงที่หมายเลข
02-900-9121 นะครับ

27 like

90 like 3 share

เป็นการสร๎างการรับรู๎ของบุคคลที่นํารัก คือ
จักจั่นด๎วยการโพสต๑รป
ู เล็งเห็นได๎ถึงการให๎
ความสาคัญ สร๎างความเป็นเพื่อนตํอบุคคลที่
975 like 11 share ด๎อยกวํา ไมํถือตัว เป้นการสร๎างภาพลักษณืที่
ดีให๎เกิดขึน
้ ตํอนักศึกษาสํงผลตํอทางบวกของ
มหาวิทยาลัยได๎

แจ๎งข๎อมูลขําวสารเพื่อ ให๎ข๎อมูลขําวสาร
ให๎ข๎อมูลเพื่อแสดงความชํวยเหลือ
รับทราบ
ชีแ
้ จง เลขหมายติดตํอ ตํอผูใ๎ ช๎งาน internet
วิธีการแก๎ไขปัญหา

สามารถสร๎างการรับรู๎ตํอผูใ๎ ช๎งาน internet
เนือ
่ งจากระบบขัดข๎องทาให๎การลงทะเบียน
ทั้งหมดเกิดปัญหาได๎ ไขข๎อข๎องใจตํอสมาชิก
ได๎
6 comment

37 like

19/5/2012
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี ถํายภาพคูก
ํ ับ “กัส วีร
ดิษฐ๑ ศรีมาลัย” ดารานักแสดงผูร๎ บ
ั
บทเป็น “อาโคย” ในภาพยนตร๑
เรื่อง “หอแต๐วแตกแหวกชิม”ิ ที่มา
สมัครเรียนเป็นนักศึกษาใหมํของ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ใน
คณะมนุษยศาสตร๑ สาขาวิชาการ
ทํองเที่ยว

สร๎างขําวประชาสัมพันธ๑ ระบุชอ
ื่ ของผูม
๎ ีสํวน
ใช๎รป
ู ภาพแสดงความสนใจ สร๎าง
รํวมตํอข๎อความและ
การรับรู๎
โพสต๑นี้ ชีแ
้ จง
เป้าหมายตํอการสือ
่ สาร

นิติศาสตร๑ ม.หอการค๎า สุดยอด

สร๎างการรับรู๎ เผยแพรํ
ขําวสาร

แวํนอธิการบดี เปรี้ยวมาก

20/5/2012

น๎องนักศึกษาใหมํ ปี 2555 ที่ชาระ
เงินคําเทอมครบแล๎ว มาติดตํอรับ
The New iPad 16GB WiFi ได๎
ทันที**
(ยกเว๎น คณะวิศวกรรมศาสตร๑) **
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กาหนด**
น๎องนักศึกษาใหมํ ปี 2555 ที่ชาระ
เงินคําเทอมครบแล๎ว มาติดตํอรับ
The New iPad 16GB WiFi ได๎
ทันที**
(ยกเว๎น คณะวิศวกรรมศาสตร๑) **
ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กาหนด**

มีผเู๎ ข๎ารํวมแสดงความยินดี และเสียดายที่
ไมํได๎อยูํคณะเดียวกันกับสมาชิกบางทําน

17 comment

สร๎างการรับรู๎

ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
ของมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

รํวมให๎กาลังใจ ในการประกวดหนัง เผยแพรํขําวสาร
สัน
้ ของ นศ. นิเทศฯ ม.หอการค๎า ประชาสัมพันธ๑
ไทย
....ผลงานหนังสัน
้ "The Gift" ใน
เทศกาลพุทธปัญญานานาชาติ
ของกลุม
ํ นักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ทีม SumThink Productions

ใช๎ภาษา ใช๎คา
ถ๎อยคา กระตุน
๎ ความ
นําสนใจ

ใช๎ลิงค๑โพสต๑ลงหน๎าเว็บเพจ
สามารถเข๎าไปชมได๎ทันที

ให๎ความสาคัญกับ
อธิการ สร๎างการรับรู๎
ตํอนักศึกษา ใช๎ภาษา
ที่เข๎าใจงําย นําสนใจ

ใช๎ภาพอธิการบดีโพสต๑ลงหน๎าเว็บ
เพจ สร๎างการรับรู๎

วัตถุประสงค๑
ความสาคัญของงเรื่อง
วันที่เวลา

นารูปภาพเพื่อสร๎างความนําสนใจ
ตํอบทความ พร๎อมรายละเอียด
อยํางชัดเจน

เป็นการสร๎างขําวสาร สร๎างการรับรู๎ของ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
4 comment

7 comment

44 like

126 like

กระทู๎รบ
ั ทราบถึงบุคคลที่มีการโพสต๑ มีการ
แสดงความคิดเห็น ยอมรับในตัวอธิการบดี
เป็นอยํางมาก

มีผใู๎ ห๎ความสนใจเข๎ามาตอบกระทู๎ และข๎อ
สงสัยตํางๆทางadmin มีคาตอบตํอคาถาม
อยํางสม่าเสมอ

34 comment

ใช๎ภาษาที่เข๎าใจ มี
รายละเอียดที่
ครอบคลุม ระบุวันที่
เวลา สถานที่ชัดเจน
วัตถุประสงค๑ของเรื่อง

226 like 3 share

59 like 2 share

ใช๎ภาพประกอบบทความที่พาดหัว

admin ตอบเองโดยแจ๎งวันเลือ
่ นการประกวด
มีแตํคนเข๎ากด like แตํไมํได๎รบ
ั การสนทนารํวม

1 comment

48 like 1 share

21/5/2012

22/5/2012

ดํวน ดํวน ดํวน !
แจ๎งข๎อมูลขําวสาร
กองประชาสัมพันธ๑ ม.หอการค๎า
ไทย รับสมัครนักศึกษา ชํวยงาน
จานวน 10 คน ทางาน ระหวํางวันที่
22-25 พ.ค. นี้ เทํานัน
้ พร๎อมมี
คําตอบแทนให๎วันละอยํางงาม
สนใจ สมัครได๎ที่ กอง
ประชาสัมพันธ๑ อาคาร 12 ชัน
้ 1
ดํวน ภายในวันนีเ้ ทํานัน
้ ... !

ภาษากระตุน
๎ ความ
นําสนใจ ใช๎คาซ้า
เน๎นคา"ดํวน"และ
เครื่องหมาย ! ,ให๎
รายละเอียด วัน เวลา
สถานที่

ใช๎ภาษากระตุน
๎ ความนําสนใจ

ทาบุญวิทยาเขตใหมํ (192 photos) ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
ความเคลือ
่ นไหว
อธิการบดี พร๎อมด๎วยคณะผูบ
๎ ริหาร
คณาจารย๑ และเจ๎าหน๎าที่ รํวมในพิธี
เจริญพระพุทธมนต๑ ทาบุญวิทยา
เขตใหมํ เพื่อความเป็นสิรม
ิ งคล
กํอนที่จะเริ่มดาเนินการกํอสร๎าง
ตํอไปในอนาคต ณ ต.บางตะไนย๑
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมือ
่ วันที่ 21
พฤษภาคม 2555

ภาษาเข๎าใจงําย แจ๎ง
วัตถุประสงค๑ของ
กิจกรรม วัน เวลา
สถานที่

ใช๎รป
ู ภาพ สร๎างการรับรู๎ ตํอการ
สร๎างวิทยาเขตใหมํ ของ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย

ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยทุกหนํวยงานเข๎า
รํวมกิจกรรม 5ส หรือ Big Cleaning
Day ครั้งที่ 16 ในวันศุกร๑ ที่ 25
พฤษภาคม 2555 นี้ โดยหลังจาก
พิธีเปิดแล๎ว อาจารย๑สมพงษ๑ แก๎ว
เจริญไพศาล ผูช
๎ ํวยอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษและประธานจัดงานขอ
เชิญคณะผูบ
๎ ริหาร คณาจารย๑
เจ๎าหน๎าที่และนักศึกษา รํวมกันทา
ความสะอาดตัง้ แตํหน๎า
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
(บริเวณหน๎าเสาธง) ไปจนถึงหน๎า
ปากซอยครับ
เรียนป.โทที่ม.หอการค๎าไทย ได๎
เรียนกับมืออาชีพตัวจริงทุกสาขา
เปิดรับสมัครแล๎ววันนี!้ ! (ศิษย๑เกํา
ได๎สิทธิพิเศษลด 10% คลิกเลย!!)

เผยแพรํขําวสาร
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

ภาษาเป็นทางการ
ให๎ข๎อมูลอยํางเดียวไมํมีรป
ู ภาพ
ชีแ
้ จงวันเวลา สถานที่ ประกอบ
ของกิจกรรมที่จะจัดขึน
้

แจ๎งข๎อมูลขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑
หลักสูตร ป.โท

ใช๎ภาษาทางการ เน๎น
วิชาการ

ใช๎ลิงค๑โพสต๑หน๎าเว็บเพจ เพื่องําย
ตํอการเข๎าไปเยี่ยมชมหลักสูตร
ใช๎ภาษากระตุน
๎ ด๎วยการให๎สํวนลด
ตํอศิษย๑เกํา

คณะบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษา
ใหมํ หลักสูตรบัญชี e-learning
แล๎ววันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ๎งขําวสาร

เนือ
้ หาให๎ข๎อมูล
เกีย
่ วกับคณะบัญชี

ใช๎ลิงค๑เพื่อความสะดวกในการเข๎า
ไปเยี่ยมชม

มีผใู๎ ห๎ความสนใจตํองาน แสดงถึงการให๎
ความรํวมมือตํอทางมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย โดยการสร๎างแรงจูงใจด๎วยคําตอบแทน

32 comment

29 like 1 share

กระทู๎มีทั้งตัง้ ตารอคอยวิทยาเขตใหมํ
สอบถามเมือ
่ ไหรํจะเรียบร๎อย จะได๎เรียนจริง
หรือไมํ
17 comment

88 like 1 share

ไมํมีการแสดงความคิดเห็นใดๆเนือ
่ งด๎วย
อาจจะเป็นกิจกรรมที่ใชการสือ
่ สารที่เป็น
ทางการและให๎ข๎อมูล ไมํมีแรงกระตุน
๎ ใดๆ

ไมํมี

15 like

19 comment

24 like 1 share

มีการสนทนาให๎ความสนใจตํอการเข๎ามา
ศึกษาที่มหาวิทยาละย กระทู๎สอบถามสถานที่
และการเดินทาง
ไมํมีการรํวมสนทนาใดๆตํอกระทู๎มีแคํผเู๎ ข๎ามา
รับรู๎แล๎วกดlike เทํานัน
้

ไมํมี

26 like

22/5/2012

มาดูกันเร็ว...คุณต๏อบ "เถ๎าแกํน๎อย" เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
เลําเรื่องราวของเขาให๎ฟังกัน

เนือ
้ หาการโพสต๑พยา ใช๎ลิงค๑เพื่อสามารถเข๎าชม ได๎เลย
ยามสร๎างความนําสนใจ ทันที ใช๎บุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จทางด๎านธุรกิจมาเลํา
เรื่องราว

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ขยาย
เวลาการรับสมัครนักศึกษาใหมํ
ประจาปีการศึกษา 2555 ไปจนถึง
วันที่ 31 พ.ค. 55 พร๎อม
ทุนการศึกษามากมาย ( กยศ. และ
กรอ. )

เผยแพรํขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

เนือ
้ หามีความละเอียด
ให๎ข๎อมูลชัดเจน
ชีแ
้ จงวัตถุประสงค๑
ครบถ๎วน

ขอเชิญชวนพี่น๎อง ชาว มกค. ลูก
แมํไทร ชํวยกันโหวตให๎กับทีม
นักศึกษา ม.หอการค๎าไทย D6
ตอนนี้ ต๎องการคะแนนโหวตอยําง
มากมาย จากทําน ชํวย สํงตํอ กัน
ด๎วยนะครับ

ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม เนือ
้ หามีความเป็น
กันเองตํอสมาชิก ระบุ
จุดประสงค๑

2 comment

71 like

ตอกย้าในอาทิตย๑สุดท๎ายของการ
รับสมัครนักศึกษาใหมํ พร๎อมลง
รายละเอียดชัดเจน

ยังไมํสามารถสร๎างการสนทนาได๎เทําที่ควร
อาจจะเนือ
่ งด๎วยความเป็นทางการจนเกินไป
จึงขาดความนําสนใจตํอกลุม
ํ เป้าหมายที่เป็น
นักศึกษาใหมํ

ยังได๎รบ
ั ความสนใจบางสํวนในเรื่องของ
กองทุนกูย
๎ ืมเรียนสาหรับกระทู๎นี้

13 comment

71 like

23/5/2012

24/5/2012

ใช๎รป
ู ภาพประกอบโพสต๑

โพสต๑ต๎องการสร๎างการมีสํวนรํวมในการโหวต
ผูร๎ วํ มกิจกรรมนี้
2 comment

รีบๆ หนํอยนะครับ สาหรับ ผูท
๎ ี่
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
สนใจจะเรียน ภาษาจีน หลักสูตร
ปริญญาตรีใบที่ 2 ใช๎เวลาเรียน 2 ปี
เรียน สมัครได๎ที่ ม.หอการค๎าไทย

ใช๎ภาษาไมํเป็น
ทางการมากนัก สร๎าง
ความเป็นกันเอง

สาหรับน๎องๆ ปี 1 เข๎าใหมํทุกคน
เชิญชวนกด Like เป็นแฟนเพจ
คํายลูกแมํไทร จิตใจงาม กันด๎วย
นะครับ ถ๎าไมํอยากตกเทรนด๑

แจ๎งขําวสาร

ใช๎ภาษาสร๎างความ
สนิทสนมตํอสมาชิก
พร๎อมกระตุน
๎ จิตนึกตํอ
นักศึกษา

ขําวดีสาหรับน๎องใหมํ UTCC@
Upgrade The New iPad !!!

แจ๎งขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

32 like

ใช๎การโพสต๑รป
ู ชีแ
้ จงขําวสารลงใน
เว็บเพจโดยตรง

มีสมาชิกให๎ความสนใจเข๎ารํวมสอบถาม

6 comment

57 like

ใช๎ลิงค๑โพสต๑หน๎าเว็บเพจเพื่อ
สร๎างความสะดวกตํอการเข๎าไป
ค๎นหาข๎อมูล

มีรวํ มสนทนา แลกเปลีย
่ นความคิดเห็น
สอบถามการรํวมกิจกรรม และผูท
๎ ี่เคยเข๎ารํวม
ก็มีการมาแสดงความคิดถึงกิจกรรมนี้
12 comment

195 like

ใช๎ภาษาที่เป็นทางการ เสนอขําวสารที่อัพเดท สร๎างความ
ชีแ
้ จ๎งวันเวลาชัดเจน นําสนใจตํอการรับรู๎

เป็นการสร๎างการรับรู๎ตํอการรอคอยการ
อัพเกรดไอแพดของนักศึกษา

ขําวลําสุด ณ วันนี้ (24/5/2555)
iPad ที่อัพเกรดล๏อตแรก จานวน
300 กวําเครื่อง กาลังอยูํในขัน
้ ตอน
การขนสํงมาถึง UTCC
และภายใน 3-4 วันข๎างหน๎านี้
บริษัทจะทยอยโทรแจ๎งน๎อง ๆ ที่ยื่น

11 comment

61 like 1 share

24/5/2012

ขําวดีสาหรับน๎องใหมํ UTCC@
Upgrade The New iPad !!!

แจ๎งขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

ใช๎ภาษาที่เป็นทางการ เสนอขําวสารที่อัพเดท สร๎างความ
ชีแ
้ จ๎งวันเวลาชัดเจน นําสนใจตํอการรับรู๎

เป็นการสร๎างการรับรู๎ตํอการรอคอยการ
อัพเกรดไอแพดของนักศึกษา

ขําวลําสุด ณ วันนี้ (24/5/2555)
iPad ที่อัพเกรดล๏อตแรก จานวน
300 กวําเครื่อง กาลังอยูํในขัน
้ ตอน
การขนสํงมาถึง UTCC
11 comment

และภายใน 3-4 วันข๎างหน๎านี้
บริษัทจะทยอยโทรแจ๎งน๎อง ๆ ที่ยื่น
เรื่องอัพเกรดไว๎

61 like 1 share

ถ๎ามีความคืบหน๎า...ทีมงาน
UTCCSMART จะรีบมาแจ๎งข๎อมูล
ให๎ทราบโดยเร็วที่สุดครับ

25/5/2012

รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปเด
ของกิจกรรม
กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 16 ที่จัดขึน
้ โดย
คณะกรรมการกิจกรรม 5ส ที่มี
อาจารย๑สมพงษ๑ แก๎วเจริญไพศาล
ผูช
๎ ํวยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เป็นประธานโครงการฯ โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อให๎พนักงานของ
มหาวิทยาลัยได๎มีโอกาสจัดระเบียบ
เอกสารและสิงของตํางๆ ภายใน
บริเวณที่ทางานของแตํละ
หนํวยงาน อีกทั้งยังเป็นการกาจัด
สิง่ ของตํางๆ ที่ไมํได๎ใช๎และสร๎าง
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
ให๎แกํหนํวยงานอีกด๎วย ณ บริเวณ
อาคาร 10 ชัน
้ 1 เมือ
่ วันที่ 25
พฤษภาคม 2555

เนือ
้ หามีความเป็น
ทางการ ชีแ
้ จง
ผูเ๎ ข๎ารํวม ประธาน
และชีแ
้ จงถึง
วัตถุประสงค๑

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ขยาย
เวลาการรับสมัครนักศึกษาใหมํ
ประจาปีการศึกษา 2555 ไปจนถึง
วันที่ 31 พ.ค. 55 พร๎อม
ทุนการศึกษามากมาย ( กยศ. และ
กรอ. )

เนือ
้ หาเชิญชวนการ
รํวมมาสมัครเป็น
นักศึกษาที่
มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ข๎อมูล
มีการชีแ
้ จงละเอียด
เป็นทางการ

เผยแพรํขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

ใช๎รป
ู ภาพประกอบสร๎างการรับรู๎

ภาพมีความสมบูรณ๑มาก แสดงการให๎ความ
รํวมมือ สีหน๎ายิ้มแย๎ม สาหรับกระทู๎มีการ
สนทนาเรื่องการเรียนไมํเกีย
่ วกับกับกิจกรรมที่
ต๎องสือ
่ สาร

4 comment

27 like

ใช๎รป
ู ภาพนักศึกษาประกอบ
ข๎อความ สร๎างแรงจูงใจ

มีการสนทนาเกิดขึน
้ สอบถามเกีย
่ วกับห๎องพัก
รูมเมท

4 comment

52 like

26/5/2012

ม.หอการค๎าไทย จัดกิจกรรม 5 ส
เผยแพรํขําวสารผล
บาเพ็ญสาธารณประโยชน๑ (110
การจัดกิจกรรม
photos)
เมือ
่ วันศุกร๑ที่ 25 พฤษภาคม 2555
รองศาสตราจารย๑ ดร.เสาวณีย๑ ไทย
รุํงโรจน๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย เป็นประธานในงาน
วันทาความสะอาดใหญํ (Big
Cleaning Day)ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม 5
ส ของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
โดยในงานดังกลําวอธิการบดีได๎
กรุณาให๎เกียรติมอบใบประกาศ
เกียรติบัตรให๎แกํหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ที่มีผลการ
ประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรม
5 ส ในระดับดีมาก

เนือ
้ หาให๎ความสาคัญ
ตํอการให๎ความรํวมมือ
รักษาความสะอาด
ในกิจกรรม 5 ส ที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดขึน
้ มี
การแสดงถึงกาลังใจ
ด๎วยการมอบประกาศ
เกียรติบัตรตํอ
หนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ความรํวมมือในครั้ง
ตํอไป เป็นการสร๎าง
กาลังใจ

ใช๎รป
ู อธิบายข๎อความ สร๎างการรับรู๎
ได๎เป็นอยํางดี

ต๎อนรับ สวป.สน.สุทธิสารและ
นักศึกษาใหมํด๎วยความยินดียิ่ง

ใช๎เนือ
้ หาที่เป็น
ทางการ ระบุวันที่
ชัดเจน

ใช๎รป
ู ภาพประกอบคาบรรยาย
อ๎างอิงถึงบุคคลที่มียศ ตาแหนํง
พร๎อมระบุคาที่ให๎สัมภาษณ๑ของ
บุคคล สร๎างความนําเชือ
่ ถือ ความ
เชือ
่ มัน
่ ได๎

เผยแพรํขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑ และ
สร๎างภาพลักษณ๑ตํอ
เมือ
่ วันเสาร๑ที่ 26 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัย
อาจารย๑ สมพงษ๑ แก๎วเจริญไพศาล หอการค๎าไทย
ผูช
๎ ํวยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ได๎ให๎
การต๎อนรับ พันตารวจโท ศศพล
บัวหนอง สวป.สถานีตารวจนคร
บาลสุทธิสาร ได๎นาหลานสาว
นางสาว เขมจิรา จินตนาพากานนท๑
จบ ม.6 จาก โรงเรียนศึกษานารี
มาสมัครเข๎าเรียนตํอคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดย
สวป.สน.สุทธิสาร ในฐานะ
ผูป
๎ กครองนักศึกษา ได๎กลําววํา มี
ความเชือ
่ มัน
่ ในการบริหารจัดการ
และคุณภาพการศึกษาที่ดีเยี่ยมของ
UTCC จึงมอบความไว๎วางใจให๎
หลานสาวมาศึกษาตํอที่ มกค.และ
ได๎สละสิทธิ์การเข๎า ม.ของรัฐ ที่
สอบได๎

มีการรํวมสนทนาให๎ความสนใจตํอกิจกรรม
บางสํวน การอยากมีสํวนรํวมของนักศึกษา

2 comment

23 like

การสนทนาใช๎ภาษาที่ไมํเป็นทางการ ไมํได๎
เกีย
่ วกับบทความที่ได๎โพสต๑ไป

4 comment

74 like 1 share

27/5/2012

ม.หอการค๎าไทยจัดฝึกอบรมให๎
สน.ดินแดง (24 photos)
เมือ
่ วันอาทิตย๑ที่ 27 พฤษภาคม
2555 มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ได๎สนับสนุนการจัดฝึกอบรมให๎แกํ
ข๎าราชการตารวจ สน.ดินแดง

เผยแพรํขําวสาร

ปริญญาโท ม.หอการค๎าไทย
เปิดรับสมัครแล๎ว !

เผยแพรํขําวสาร

ใช๎เนือ
้ หาที่เป็น
ทางการ ระบุวันที่
เวลา วัตถุประสงค๑
นาเสนอข๎อมูลโดย
ละเอียด

ใช๎รป
ู ภาพประกอบการบรรยาย
แสดงการเป็นพันธมิตรระหวํางกัน
ของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
กับสน.ดินแดง

ไมํได๎รบ
ั การสนทนาระหวํางกันของกระทู๎นี้
เนือ
่ งด๎วยอาจจะเน๎นการให๎ข๎อมูลขําวสารที่
เป็นทางการ
ไมํมี

ใช๎ภาษาสร๎างแรงจูงใจ ใช๎ลิงค๑เพื่อความสะดวกในการเข๎า
ไปเยี่ยมชม

มีการให๎ความสนใจตํอการเข๎าเรียนของ
สมาชิก มีการสอบถาม
5 comment

28/5/2012

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เป็นการเผยแพรํการ
หอการค๎าไทย เปิดรับสมัคร
ประชาสัมพันธ๑ของ
นักศึกษาใหมํ ระดับปริญญาโท ปี
หลักสูตรป.โท
การศึกษา 2555 โดยมีหลักสูตรที่
เปิดรับสมัคร ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมพิมพิว
เตอร๑และสนเทศศาสตร๑)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมมหา
บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมการเงิน)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ
วิศวกรรม )
4. Master of Business
Administration Program (Global
MBA)
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร๑
การตลาด)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ
ตรวจสอบภายใน)
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต
8. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ
่ สาร)
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจ

8 like

มีการชีแ
้ จงโดยใช๎
เนือ
้ หาแบบเป็น
ทางการ ระบุ
รายละเอียดของแตํละ
หลักสูตร

13 like

ใช๎รป
ู ภาพประกอบการบรรยายของ
การเปิดรับสมัครป.โท

มีการรํวมสนทนาเกีย
่ วกับการรับสมัครป.โท มี
การสอบถามวันเวลา สาขา

11 comment

13 like 4 share

28/5/2012

ขําวดี !!! สาหรับน๎องใหมํ UTCC
ที่อัพเกรด iPad ไว๎

แจ๎งข๎อมูลขําวสาร

ตอนนีท
้ างบริษัทเริ่มทยอยโทรแจ๎ง
น๎องที่อัพเกรด iPad แล๎ว

ใช๎เนือ
้ หาที่ชัดเจน
แบบไมํเป็นทางการ
แจ๎งวัตถุประสงค๑
ครบถ๎วน

ใช๎สัญลักษณ๑รวํ มในการโพสต๑
บทความ แสดงถึงความดํวน
สาคัญ!!

มีรวํ มสนทนาตํอกระทู๎อยํางตํอเนือ
่ ง สอบถาม
วันที่เข๎ารับไอแพด

สาคัญมาก ถึงมากที่สุด
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
น๎องคนไหนที่อัพเกรด iPad ไว๎
และบริษัทโทรนัดวันที่ให๎มารับ
เครื่อง

28 comment

38 like

ถ๎าได๎รบ
ั สัญญา iPad จานวน 13
หน๎า และ ผูค
๎ ้าประกันเซ็น 4 จุด
โดยได๎มีการให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจ
สัญญาเบือ
้ งต๎นแล๎ว
ให๎น๎องนาเอกสารชุดนัน
้ มาทั้งหมด
พร๎อมใบเสร็จคําเทอมตัวจริงด๎วย
มาตามวันที่บริษัทนัดไว๎เทํานัน
้
อยําลืมใบเสร็จชาระเงินคําอัพเกรด
มาด๎วยนะครับ
ขอเชิญชวน ผูส
๎ นใจ รํวมทดสอบ
ตลาดเพื่อรับฟังความคิดเห็น
โครงการจัดตัง้ โรงฆําสัตว๑
กรุงเทพมหานคร

29/5/2012

เผยแพรํขําว
ประชาสัมพันธ๑

เตรียมอํานวารสาร UTCC+ ได๎เร็วๆ เสนอขําวสาร เป็นการ
นี้
ประชาสัมพันธ๑

ใช๎เนือ
้ หาเป็นทางการ
ชีแ
้ จงพันธมิตรที่เข๎า
รํวม

ใช๎รป
ู ภาพประกอบคาบรรยาย
สร๎างความชัดเจนตํอรายละเอียดที่
ต๎องการเผยแพรํ

มีคนเข๎ามารํวมให๎ความสนใจตํอกิจกรรมนี้
สอบถามถึงการเข๎ารํวมวําต๎องแตํงกายอยํางไร
(สนทนาเพียงคนเดียว)
6 comment

สร๎างการรอคอย ใช๎
ภาษา ไมํเป็นทางการ

23 like

ใช๎รป
ู ภาพ การรับรางวัลพิราบน๎อย
ของUTCC สร๎างความนําสนใจ ตํอ
การเผยแพรํขําวสาร และสร๎างการ
รับรู๎

ได๎รบ
ั ความสนใจตํอสมาชิก มีการสอบถามถึง
วารสารวํารับได๎ที่ไหน อยํางไร แอดมินมีการ
ตอบคาถาม

13 comment

61 like 3 share

เหลือเวลาอีก 2 วันเทํานัน
้ จะปิด
รับสมัคร แล๎วครับ

แจ๎งขําวสาร

เนือ
้ หาสัน
้ กระชับ แตํ
ไมํได๎ใจความ ไมํมี
วัตถุประสงค๑ที่ชัดเจน

ใช๎รป
ู ภาพประกอบการบรรยาย แตํ
ไมํชัดเจนในการสือ
่ สารวําจะปิดรับ
สมัครอะไร

เป็นบทความที่สน
ั้ และไมํได๎ใจความ ทาให๎ผู๎
สนทนาไมํเข๎าใจตํอการสือ
่ สาร จึงได๎เกิดการ
สอบถามขึน
้ วําปิดรับสมัครอะไรยังไง
10 comment

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ขอ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ต๎อนรับน๎องๆ ศิลปินดาราและ
นักแสดงในวงการบันเทิงเข๎าสูรํ ั้ว
แมํไทร ในระดับปริญญาตรี ได๎แกํ
- นายนรรัตน๑ เชาวน๑วิวัฒน๑ ( ทิวลี่ )
เข๎าศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร๑ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ
่ สารธุรกิจ
ผลงานทางวงการบันเทิง ได๎แกํ
ภาพยนตร๑ เรื่อง “สามเรา”
- นางสาวทัดชนก ดํานอุดมกิจ (
แน๏ตตี้ ) เข๎าศึกษาตํอในระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร๑
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ
่ สารธุรกิจ ผลงานทางวงการ
บันเทิง ได๎แกํ พิธีกรรายการ
Strawberry Cheesecake
โฆษณาตํางๆ
- นางสาวทิพย๑รต
ั น๑ อมาตยกุล (
ลูกตาล ) เข๎าศึกษาตํอในระดับ
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร๑
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ๑
ผลงานทางวงการบันเทิง ได๎แกํ ซี
รี่ย๑ “สถานีบานฉ่า”
- นายวีรดิษฐ๑ ศรีมาลัย ( กัส ) เข๎า
ศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร๑ สาขาวิชาการ
ทํองเที่ยว ผลงานทางวงการบันเทิง
ได๎แกํ ภาพยนตร๑ เรื่อง “หอแต๐ว
แตก”
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ขอ
ต๎อนรับด๎วยความยินดีครับ ^_^

ใช๎ภาษาบอกกลําวถึง
จุดประสงค๑ของ
บทความ ใช๎ภาษา
เป็นทางการ สุภาพ
เข๎าใจงําย

34 like

ใช๎รป
ู ภาพสร๎างการรับรู๎พร๎อมกับ
การบรรยายของบทความ

กระทู๎ได๎รบ
ั ความสนใจทั้งศิษย๑เกําที่จบไปแล๎ว
และกระทู๎แสดงความยินดี เข๎ามาเป็นรั้วแมํไทร

13 comment

166 like 13 share

30/5/2012

คํายคุณธรรมจริยธรรม : วันที่ 4
แจ๎งข๎อมูลขําวสาร
มิถุนายน 2555 09.00 – 11.00 น.
คณะบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร๑,
คณะมนุษยศาสตร๑,คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี, คณะ
นิเทศศาสตร๑,
คณะวิศวกรรมศาสตร๑, คณะ
นิติศาสตร๑ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย (แตํงกายชุดขาว)
13.00 – 15.00 น. คณะ
บริหารธุรกิจ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย (แตํงกายชุดขาว)
หมายเหตุ1. นักศึกษาทุกศาสนา
สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎,
นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกง
ขาวได๎2. แจกใบโพธิ์...จากอินเดีย
เพื่อความเป็นสิรม
ิ งคล โดย
ผูบ
๎ ริหารมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย"คํายคุณธรรมจริยธรรม" และ
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม"เป็น
กิจกรรมบังคับ นักศึกษาทุกคน
จะต๎องเข๎ารํวมโครงการให๎ครบ

หัวเรื่อง รายละเอียด
ใช๎รป
ู ภาพประกอบในการจัดกิจกรรม
วันเวลา สถานที่
วัตถุประสงค๑ หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
แจ๎งข๎อมูลขําวสาร
กาหนดจัดโครงการคําย "ลูกแมํ
ไทร...จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศ
และต๎อนรับนักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2555 ตัง้ แตํวันที่
4 – 10 มิถุนายน 2555 ณ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดย
แบํงการจัดเป็น 3 รุํน รุํนละ 2 วัน
ดังนี้
รุํนที่ 1 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2555
คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร๑
คณะนิเทศศาสตร๑
รุํนที่ 2 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555
คณะบริหารธุรกิจ
รุํนที่ 3 วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555
คณะมนุษยศาสตร๑ คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ คณะนิติศาสตร๑

ชีแ
้ จงกาหนดการ วัน ใช๎รป
ู ภาพการรํวมกิจกรรมที่ผํานมา
เวลา สถานที่ การแตํง โพสต๑ประกอบการบรรยาย
กาย รายละเอียดที่
ชัดเจน ภาษาเข๎าใจ
งําย

"คํายคุณธรรมจริยธรรม" และ
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม"
เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาทุกคน
จะต๎องเข๎ารํวมโครงการให๎ครบ
การเข๎ารํวมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1

มีการสอบถามการแตํงกายในการเข๎ารํวม
กิจกรรมนี้ มีผท
ู๎ ี่เคยเข๎ารํวมกิจกรรมมารํวม
แสดงทัศนคติที่ดีตํอน๎องๆ พร๎อมมีการติจากผู๎
รํวมสนทนาเนือ
่ งด๎วย admin ไมํคํอยตอบ
คาถาม

44 comment

85 like 1 share

สามารถสร๎างความสัมพันธ๑กันได๎โดยที่ยังไมํ
รู๎จักกันด๎วยการพูดคุยแบบไมํเห็นหน๎า ตําง
คณะตํางสาขา ทุกคนไมํเคยรู๎จักกันมากํอน
แสดงความตืน
่ เต๎นที่จะต๎องมารํวมคํายนีเ้ พียง
คนเดียว จะสามารถมารู๎จักกันด๎วยกิจกรรมนี้

52 comment

115 like 4 share

และต๎อนรับนักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2555 ตัง้ แตํวันที่
4 – 10 มิถุนายน 2555 ณ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดย
แบํงการจัดเป็น 3 รุํน รุํนละ 2 วัน
ดังนี้
รุํนที่ 1 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2555
คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร๑
คณะนิเทศศาสตร๑
รุํนที่ 2 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555
คณะบริหารธุรกิจ
รุํนที่ 3 วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555
คณะมนุษยศาสตร๑ คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ คณะนิติศาสตร๑

ชัดเจน ภาษาเข๎าใจ
งําย

"คํายคุณธรรมจริยธรรม" และ
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม"
เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาทุกคน
จะต๎องเข๎ารํวมโครงการให๎ครบ
การเข๎ารํวมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1
เป็นสํวนหนึง่ ของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
และเป็นกิจกรรมบังคับตาม
โครงการบัณฑิตอุดมคติของ
มหาวิทยาลัย
ดังนัน
้ นักศึกษาทุกคนจะต๎องเข๎า
รํวมโครงการ
โดยรายงานตัวตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

* หมายเหตุ
1. ให๎นักศึกษาติดตามรายละเอียด
จากเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
(International Programs) ให๎
ตรวจสอบกาหนดการปฐมนิเทศฯ
จากเว็บไซต๑ International
ผศ.ดร.ธนวรรธน๑ พลวิชัย รอง
เผยแพรํขําวสาร
อธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.ภาณุชาติ
บุณยเกียรติ ผูช
๎ ํวยอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รํวมให๎การ
ต๎อนรับ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
คณบดีคณะรัฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาดูงาน
ในโอกาสที่นาคณะศึกษาดูงานมา
เยี่ยมชมการดาเนินงานตํางๆ ของ
มหาวิทยาลัยและชมการสาธิตการ
เรียนการสอนด๎วยระบบ UTCC
Hybrid Learning System ณ ห๎อง
ประชุมศูนย๑วิจัย UC –UTCC อาคาร
21 ชัน
้ 7 เมือ
่ วันที่ 31 พฤษภาคม
2555

แสดงความตืน
่ เต๎นที่จะต๎องมารํวมคํายนีเ้ พียง
คนเดียว จะสามารถมารู๎จักกันด๎วยกิจกรรมนี้

52 comment

115 like 4 share

ชีแ
้ จงขําวสาร
ใช๎รป
ู ภาพแสดงการบรรยายและ
วัตถุประสงค๑ วันที่เวลา กิจกรรมที่จัดขึน
้ แสดงถึงการสร๎าง
สถานที่
เครือขํายการให๎ความรํวมมือในการ
เผยแพรํการเรียนการสอนแบบ
Hybrid Learning System

ภาพขําวที่เกิดขึน
้ สร๎างการรับรู๎ได๎ตํอผูเ๎ ห็นเว็บ
เพจนี้ แตํไมํมีการรํวมแสดงความคิดเห็นตํอ
กระทู๎นี้ อาจจะด๎วยหัวเรื่องที่ใช๎เผยแพรํ
ไมํได๎รบ
ั ความสนใจ ตํอกลุม
ํ เป้าหมาย

ไมํมี

31 like 1 share

31/5/2012

รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี ให๎เกียรติต๎อนรับ
วิทยากรและเป็นประธานเปิดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ JCSSE
2012 ครั้งที่ 9 หรือ 9th
International Joint Conference
on Computer Science and
Software Engineering โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย
่ นผลงานทางวิชาการ
ด๎านวิศวกรรมและซอฟแวร๑ในด๎าน
ตํางๆ ซึ่งในปีนค
ี้ ณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยเป็นเจ๎าภาพในการ
จัดการประชุม ณ ห๎องสัมมนา
อาคาร 5 ชัน
้ 2 เมือ
่ วันที่ 31
พฤษภาคม 2555

เผยแพรํขําวสาร

ระบุหัวเรื่องของ
กิจกรรม วัตถุประสงค๑
วันที่ เวลา สถานที่

ใช๎รป
ู ภาพขยายความ เพื่อสร๎าง
การรับรู๎

เกษียณอายุอาจารย๑เบญจวรรณ
เผยแพรํขําวสาร
มีหัวเรื่อง วัตถุประสงค๑ ใช๎รป
ู ภาพประกอบการบรรยาย
คณะบัญชี (115 photos)
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม รายละเอียด วันที่
เรื่องราวกิจกรรม แสดงบรรยากาศ
คณะบัญชีรวํ มกับสมาคมศิษย๑เกํา
เวลา สถานที่ การรํวม ในกิจกรรมที่มีการจัดขึน
้
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค๎า
กิจกรรม
ไทย จัดงานมุทิตาจิตให๎แกํ
อาจารย๑เบญจวรรณ ชุณหกาญจน๑
อาจารย๑ประจาคณะบัญชี ที่
เกษียณอายุการทางาน โดย
อาจารย๑เบญจวรรณเป็นผูท
๎ ี่ทางาน
ทุํม เสียสละให๎แกํคณะบัญชีมาถึง
36 ปี โดยภายในงานได๎รบ
ั เกียรติ
จาก ผศ.แนํงน๎อย ใจอํอนน๎อม รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ถกล นันธิ
ราภากร คณบดีคณะบัญชี เพื่อนๆ
น๎องๆ อาจารย๑ในคณะ นายก
สมาคมศิษย๑เกําคณะบัญชี ม.
หอการค๎าไทย รํวมแสดงมุทิตาจิต
ให๎แกํอาจารย๑ โดยบรรยากาศเต็ม
ไปด๎วยความอบอุน
ํ ของชาวฟ้ามุย
ํ
ณ ห๎องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร
11 ชัน
้ 1 เมือ
่ วันที่ 31 พฤษภาคม
2555

กระทู๎สนทนาเรื่องการลงทะเบียนไมํเกีย
่ วกับ
หัวเรื่องที่มีการโพสต๑

3 comment

11 like

รํวมสนทนาแตํเป็นเรื่องการเข๎าคําย การแตํง
กายในการรํวมกิจกรรมการเข๎าคําย

8 comment

26 like

แจ๎งย๎ายจุดรับ iPad ชัว่ คราว ! ! !

แจ๎งขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

ประกาศแจ๎งย๎ายจุดติดตํอรับ The
New iPad ชัว่ คราว

มีการแจ๎งสถานที่ วันที่ ชัใช๎
ดเจน
รป
ู ภาพประกอบการโพสต๑หน๎า
เว็บเพจ เห็นบรรยากาศภายในจุด
รับ Ipad

ระหวํางวันที่ 1-3 มิถุนายน 255 ให๎
น๎องใหมํ UTCC

มีการสนทนาเกิดขึน
้ สอบถามเรื่องการย๎ายจุด
รับไอแพด และสอบถามศูนย๑HP ไมํมีแล๎ว

20 comment

21 like

มาติดตํอรับได๎ที่ ห๎องตรวจสัญญา
ชัว่ คราว อาคาร 1 ชัน
้ 1 ติดกับตู๎
ATM นะครับ

1/6/2012

แพทย๑หญิง มาลินี สุขเวชชวรกิจ
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
รองผูว๎ ําราชการกรุงเทพมหานคร
ให๎เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การทดสอบตลาดเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น โครงการจัดตัง้ โรงฆําสัตว๑
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค๑
เพื่อให๎ผเู๎ ข๎ารํวมรับฟังได๎รบ
ั ทราบ
นโยบาย ทิศทางการลงทุนและ
บริหารจัดการโครงการฯ โดยเป็น
การเปิดโอกาสให๎ผเู๎ ข๎ารํวมงานได๎
เสนอข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะและ
แนวทางตํางๆ เพื่อนามาประมวล
เพื่อจัดทาข๎อเสนอในการคัดเลือก
เอกชนมาเข๎ารํวมการปฏิบัติจริง
โดยมีคณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยเป็นผูร๎ บ
ั ผิดชอบการ
จัดทาโครงการฯ ซึ่งภายในงาน
ได๎รบ
ั เกียรติจาก ผศ.สุชีพ งาม
เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ผศ.ดร.พิชญอร ไหม
สุทธิสกุล คณะบดีคณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ
คณาจารย๑ รํวมให๎การต๎อนรับ
ผูเ๎ ข๎ารํวมงาน ณ ห๎องเรียน Ex MBA
3 อาคาร 7 ชัน
้ 12 เมือ
่ วันที่ 1
รํวมแสดงความยินดี และรํวมเชียร๑ ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
น๎อง โอปอล๑ (6 photos)
ขอรํวมแสดงยินดีกับน๎องโอปอล๑
ณัฐชา เสนาบุตร นักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร๑ สาขาการ
ประชาสัมพันธ๑ ปี 4 เป็นตัวแทนจาก
Clip Audition 1 ใน 24 True AF9

ชีแ
้ จงวัตถุประสงค๑
เวลา สถานที่ชัดเจน

ใช๎รป
ู ภาพ สร๎างการรับรู๎

เนือ
่ งด๎วยการโพสต๑บทความนีเ้ ป็นการแจ๎ง
ขําวสาร เป็นภาษาทางการ จึงไมํได๎รบ
ั การ
รํวมสนทนา จากกลุม
ํ นักศึกษา

1 comment

แจ๎งวัตถุประสงค๑ มี
รูปภาพ

11 like

ใช๎รป
ู ภาพ แสดงการรับรู๎ตํอขําวสาร

มีการรํวมแสดงการสนับสนุน และเป็นกาลังใจ

7 comment

59 like 11 share
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4-5 มิ.ย.55 นี้ ขอเชิญทุกทํานชม
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
รายการทิศทางไทย รายการที่จะ
ชํวยให๎คุณรู๎ความเคลือ
่ นไหวใน
แวดวงธุรกิจทั้งในและตํางประเทศ
ออกอากาศทางTRUE ชํอง 08
TNN2 เวลา 21:30-22:00 น.
สัมภาษณ๑ประเด็น "คุณภาพอาหาร
และความปลอดภัยในอาหาร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูบ
๎ ริโภค" โดยมี
คุณพรศิลป์ พัชรินทร๑ตนะกุล รอง
ประธานหอการค๎าไทย ให๎เกียรติ
พูดคุยในรายการ รํวมกับ ผศ.ดร.
ธนวรรธน๑ พลวิชัย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย ม.หอการค๎าไทย เป็นผู๎
ดาเนินรายการ
6-7 มิ.ย.55 เวลา21:30-22:00 น. ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
ขอเชิญติดตามชมรายการ ทิศทาง
ไทย ทางTRUE ชํอง 08 TNN2
ในประเด็น "เปิดประตูสก
ูํ าร
ทํองเที่ยวอาเซียน" และ "โอกาส
ของไทยทํามกลางการเป็นชุมชน
อาเซียน" กับดร.ฐานันทิยา ฐิ
ตะปัญญ๑ หัวหน๎าสาขาวิชาการ
ทํองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร๑ ม.
หอการค๎าไทย โดยมี อ.ปริญญา
ชุมรุม คณะนิเทศศาสตร๑ ม.
หอการค๎าไทย เป็นผูด
๎ าเนินรายการ
เพื่อเตรียมพร๎อมรับมือกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

วัตถุประสงค๑
ความสาคัญของงเรื่อง
วันที่เวลา

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
กาหนดจัดโครงการคําย "ลูกแมํ
ไทร...จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศ
และต๎อนรับนักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2555 ตัง้ แตํวันที่
5 – 10 มิถุนายน 2555 ณ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดย
แบํงการจัดเป็น 3 รุํน รุํนละ 2 วัน
ดังนี้
รุํนที่ 1 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2555
คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร๑
คณะนิเทศศาสตร๑
รุํนที่ 2 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555
คณะบริหารธุรกิจ ( ยกเว๎น
สาขาวิชาการตลาด )
รุํนที่ 3 วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555
คณะมนุษยศาสตร๑ คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ คณะนิติศาสตร๑
และ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด

แจ๎งกาหนดการ วันที่
เวลา สถานที่ พร๎อม
รายละเอียด

มีรป
ู ภาพแสดงรํวมกับการโพสต๑บ
บทความ

เป็นบทความแนววิชาการไมํคํอยได๎รบ
ั การรํวม
สนทนาจากนักศึกษา

ไมํมี

แจ๎งวัตถุประสงค๑ วันที่ นาเสนอรูปภาพ
เวลา มีรป
ู ภาพ

การสนทนาให๎ความสนใจกับอาจารย๑ของ
ตนเองออกสือ
่

8 comment

48 like 3 share

มีหมายเหตุ ของการเข๎ารํวม
กิจกรรมนี้ เป็นการบังคับ เน๎นการ
ใช๎ภาษาแบบตรงๆ พร๎อมใช๎รป
ู ภาพ

มีการสอบถามเกีย
่ วกับการแตํงกาย รํวมถาม
ตอบเกีย
่ วกับประเด็นการเข๎ารํวมกิจกรรม

28 comment
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม" เป็น

9 like

69 like

ไทร...จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศ
และต๎อนรับนักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2555 ตัง้ แตํวันที่
5 – 10 มิถุนายน 2555 ณ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดย
แบํงการจัดเป็น 3 รุํน รุํนละ 2 วัน
ดังนี้
รุํนที่ 1 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2555
คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร๑
คณะนิเทศศาสตร๑
รุํนที่ 2 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555
คณะบริหารธุรกิจ ( ยกเว๎น
สาขาวิชาการตลาด )
รุํนที่ 3 วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555
คณะมนุษยศาสตร๑ คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ คณะนิติศาสตร๑
และ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด

รายละเอียด

ใช๎ภาษาแบบตรงๆ พร๎อมใช๎รป
ู ภาพ

28 comment

69 like

"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม" เป็น
กิจกรรมบังคับ นักศึกษาทุกคน
จะต๎องเข๎ารํวมโครงการให๎ครบ การ
เข๎ารํวมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1 เป็นสํวนหนึง่
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย และเป็นกิจกรรม
บังคับตามโครงการบัณฑิตอุดมคติ
ของมหาวิทยาลัย ดังนัน
้ นักศึกษา
ทุกคนจะต๎องเข๎ารํวมโครงการ
โดยรายงานตัวตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

2/6/2012

* หมายเหตุ
1. ให๎นักศึกษาติดตามรายละเอียด
จากเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
(International Programs) ให๎
ตรวจสอบกาหนดการปฐมนิเทศฯ
จากเว็บไซต๑ International
College
ภัตตาคารพรานทะเล ได๎มามอบ
บะหมีส
่ าเร็จรูปให๎ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาจานวน
1008 ถ๎วยเพื่อใช๎งานคําย โดยมี
ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป้นผ๎แทนรับ
มอบ
ขอขอบคุณหัวหน๎ากองบัญชีฯ(คุณ
เจียบ). ที่ชํวยติดตํอให๎ครับ

ประชาสัมพันธ๑และ
แจ๎งชือ
่ ผูส
๎ นับสนุน
สร๎างภาพลักษณ๑ตํอ
วัตถุประสงค๑
มหาวิทยาลัยหอการค๎า

เสาร๑ อาทิตย๑ วํางๆ เบาๆ มานัง่ ดู
สร๎างการมีสํวนรํวม
น๎องโอปอล๑ นศ.นิเทศศาสตร๑ มกค.
ของเราเข๎ารอบ 24 คนสุดท๎าย
ดีกวํา

มีการใช๎ภาพเพี่อประชาสัมพันธ๑
ได๎ทั้งมหาวิทยาลัยหอการค๎าและ
พรานทะเล

มีการรํวมชืน
่ ชม และขอบคุณตํอพรานทะเล
ที่มาสนับสนุนการรํวมกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
6 comment

วัตถุประสงค๑ ชัดเจน

34 like

โพสต๑คลิปการแสดงของน๎องโอ
ปอล๑

เข๎ามารํวมสนับสนุน และสอบถามข๎อมูล
เกีย
่ วกับน๎องโอปอล๑
3 comment

48 like
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Graduate School Homecoming ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
Day 2012 (28 photos)
บริหารภาพลักษณ๑
บัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค๎าไทย ของมหาวิทยาลัย
โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต CEO MBA จัดกิจกรรม
Graduate School Homecoming
Day 2012 ขึน
้ เพื่อเป็นการให๎
นักศึกษาในปริญญาโทหลักสูตร
CEO MBA ทั้งศิษย๑เกําและศิษย๑
ปัจจุบันได๎มีโอกาสพบปะสังสรรค๑
และเปลีย
่ นความรู๎และสานสัมพันธ๑
ระหวํางรุํนพี่และรุํนน๎องชาว CEO
MBA ซึ่งภายในงานยังมีการเสวนา
พิเศษหัวข๎อ "ลงทุนอยํางไรดีให๎มี
สุข" โดยได๎รบ
ั เกียรติจาก คุณวรา
ภรณ๑ วิบูลคณารักษ๑ จากบริษัท
หลักทรัพย๑ เคที ซิมิโก๎ จากัด และ
คุณกมลธัญพรไพศาลวิจิต จาก
บริษัท จีที เมลธ๑ แมเนจเมนท๑
จากัด ศิษย๑เกําหลักสูตร CEO MBA
รุํนที่ 4 มารํวมในการเสวนา โดยมี
อ.ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผูด
๎ าเนินการ
เสวนา ณ ห๎องเรียน 10201 อาคาร
10 ชัน
้ 2 เมือ
่ วันที่ 2 มิถุนายน
2555
วันวิสาขบูชาวันสาคัญสากลของ
ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ
สหประชาชาติ (14 photos)
เนือ
่ งในโอกาสวันที่ 4 มิถุนายน
2555 เป็นวันวิสาขบูชา และเป็นปี
พิเศษที่ครบ 2,600 พุทธศตวรรษ
หรือ 2,600 ปีแหํงการอุบัติขน
ึ้ ของ
พระพุทธศาสนา โดยวันวิสาขบูชา
เป็นวันที่ (1)ตรงกับวันที่องค๑
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าประสูติ
ใต๎ต๎นสาละ สวนลุมพินีวัน (2)
ตรัสรู๎อนุตรสัมโพธิญาณ ณ.ตาบล
อุรเุ วลาเสนานิคม เมืองพุทธคยา
รัฐพิหาร อินเดีย (3) เสด็จเข๎าสูํ
ปรินิพพาน ณ.เวฬุคาม เมืองกุสิ
นารา โดยในวันนีม
้ ติสหประชาชาติ
กาหนดให๎เป็นวัน Vesak Day ตาม
คาเรียกของชาวศรีลังกา

วัตถุประสงค๑ของงาน
วันที่ เวลา
ความสาคัญของงาน

รูปภาพ บรรยากาศภายในกิจกรรม

มีผรู๎ วํ มแสดงความคิดเห็นเพียงทํานเดียว
เป็นผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ วําได๎ความรู๎มากมาย

1 comment

แจ๎งความสาคัญ
รายละเอียดมากมาย

10 like

ใช๎รป
ู ภาพ แสดงการรับรู๎

ยังไมํมีการรรํวมสนทนาที่จริงจัง เป็นการ
โพสต๑บทความที่เน๎นการให๎รายละเอียดอยําง
เดียว

1 comment

139 like

3/6/2012
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UTCC ขอแจ๎งงดติดตํอรับ The
New iPad ชัว่ คราว ระหวํางวันที่
4-10 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นชํวง
"กิจกรรมคํายคุณธรรม" และ
"กิจกรรมปฐมนิเทศคํายลูกแมํไทร
...จิตใจงาม"

แจ๎งขําวสาร

2,600 ปีแหํงการตรัสรู๎ของ
พระพุทธเจ๎า (71 photos)
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย จัดพิธี
ทาบุญตักบาตรเนือ
่ งในโอกาสวันวิ
สาขบูชา และปีนเี้ ป็นปีพิเศษที่ครบ
2,600 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600
ปีแหํงการอุบัติขน
ึ้ ของ
พระพุทธศาสนา โดยมีคณะ
ผูบ
๎ ริหาร คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1 และ
พุทธศาสนิกชนที่สนใจรํวมกันน๎อม
ราลึกถึงพระพุทธเจ๎า โดยภายใน
งานได๎รบ
ั เมตตาจากพระสงฆ๑จาก
วัดพรหมวงศาราม ( วัดหลวงพํอ
เณร ) มารํวมในพิธี ณ บริเวณใต๎
อาคาร 10 ชัน
้ 1 เมือ
่ วันที่ 4
คํายคุณธรรม จริยธรรม ( รอบเช๎า )
(52 photos)
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม
“คํายคุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งเป็น
หนึง่ ในโครงการ “คํายลูกแมํไทร...
จิตใจงาม ประจาปีการศึกษา
2555” โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎
นักศึษาชัน
้ ปีที่ 1เป็นคนที่มีความรู๎
ความสามารถควบคูไํ ปกับการเป็น
คนดีมีคุณธรรม โดยรับฟังการ
บรรยายในหัวข๎อเรื่อง “การมีสติ”
จาก อาจารย๑ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ผูเ๎ ขียนหนังสือ “ดูจิต หนึง่ พรรษา”
ซึ่งภายในกิจกรรมได๎รบ
ั เกียรติจาก
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี กลําวต๎อนรับลูก
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1 และรํวมรับฟัง
การบรรยาย โดยมี คณะผูบ
๎ ริหาร
คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ รํวมใน
กิจกรรม ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เมือ
่
วันที่ 4 มิถุนายน 2555

แจ๎งขําวสารพร๎อม
สร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ

ชีแ
้ จง วัตถุประสงค๑

ให๎รายละเอียดชัดเจนและ
ครอบคลุม ภาษาเข๎าใจงําย

มีการรํวมสนทนา สอบถามเกีย
่ วกับการกูย
๎ ืม
เรียน การเข๎ารํวมกิจกรรม
10 comment

ชีแ
้ จงวัตถุประสงค๑ ให๎ ใช๎รป
ู ภาพสร๎างการรับรู๎ตํอกิจกรรม
รายละเอียด
แสดงถึงบรรยากาศ
ความสาคัญ วันที่ เวลา
สถานที

ไมํมีการรํวมสนทนาเกีย
่ วกับบทความนี้

2 comment

แจ๎งข๎อมูลขําวสาร

21 like

52 like 2 share

ให๎รายละเอียด
ใช๎รป
ู ภาพประกอบการโพสต๑
เกีย
่ วกับงาน
บทความ เพื่อแสดงถึงบรรยากาศ
วัตถุประสงค๑ วันที่ เวลา

รํวมสนทนาเกีย
่ วกับการเข๎ารํวมคําย ของ
กิจกรรมนี้ สอบถามเกีย
่ วกับคณะตํางๆ

9 comment

64 like 2 share

4/6/2012

ขอเชิญชวนทุกทํานรํวมรับฟัง
บรรยายพิเศษ ฟรี !

ประชาสัมพันธ๑

แจ๎งวันที่ เวลา สถานที่ ใช๎โปสต๑เตอร๑โพสต๑หน๎าเว็บเพจ
พร๎อมใช๎คาดึงดูดคน คือคาวํา ฟรี!

คํายคุณธรรม จริยธรรม ( รอบบําย ) แจ๎งขําวประชาสัมพันธ๑
(24 photos)
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม
“คํายคุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งเป็น
หนึง่ ในโครงการ “คํายลูกแมํไทร...
จิตใจงาม ประจาปีการศึกษา
2555” โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎
นักศึษาชัน
้ ปีที่ 1เป็นคนที่มีความรู๎
ความสามารถควบคูไํ ปกับการเป็น
คนดีมีคุณธรรม โดยรับฟังการ
บรรยายในหัวข๎อเรื่อง “การมีสติ”
จาก อาจารย๑ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ผูเ๎ ขียนหนังสือ “ดูจิต หนึง่ พรรษา”
ซึ่งภายในกิจกรรมได๎รบ
ั เกียรติจาก
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี กลําวต๎อนรับลูก
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1 และรํวมรับฟัง
การบรรยาย โดยมี คณะผูบ
๎ ริหาร
คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ รํวมใน
กิจกรรม ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เมือ
่
วันที่ 4 มิถุนายน 2555

ให๎วัถุประสงค๑ สถานที่
เวลา สถานที่ บุคคลที่
รํวมเสวนา ภายใน
กิจกรรม

ขอต๎อนรับน๎องๆ นักศึกษาปีที่ 1
แสดงความยินดีกับ
คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร๑และ น๎องใหมํ
คณะนิเทศศาสตร๑ เข๎ารํวมโครงการ
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม
ประจาปีการศึกษา 2555" ครับ ^_^

ระบุคณะที่แสดงความ
ยินดี ของกิจกรรม

*2541 คือปีที่เริ่มโครงการนีค
้ รับ*

มีการรํวมสนทนา เกีย
่ วกับการรํวมกิจกรรมนี้
20 comment

53 like 3 share

ใช๎รป
ู ภาพแสดงการรับรู๎ และเป็น
การแสดงถึงบรรยากาศภายในงาน

มีการสอบถามถึงวันประชุมผูป
๎ กครอง สํวน
ใหญํกลับกันกํอนงานจะจบ และสอบถาม
กรณีที่ผป
ู๎ กครองมารํวมไมํได๎ แตํ admin ไมํ
ตอบ

22 comment

74 like 1 share

ใช๎ภาพที่เป็นสัญลักษณ๑ของ
กิจกรรม คือต๎นโพธิ์ แบลคกราวสี
ฟ้า

สอบถามเกีย
่ วกับการประชุมผูป
๎ กครอง และ
เกีย
่ วกับการเรียนปรับพื้นฐาน

5 commet

88 like

คํายลูกแมํไทรวันแรก (3 photos)

เพื่อประชาสัมพันธ๑

ระบุเฉพาะชือ
่ เรื่อง

ใช๎รป
ู ภาพในการสือ
่ สารบรรยากาศ
14 comment

คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํนที่ 1 (1)
แจ๎งขําวสาร
(200 photos)
ขอต๎อนรับน๎องๆ นักศึกษาปีที่ 1
คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร๑และ
คณะนิเทศศาสตร๑ เข๎ารํวมโครงการ
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม
ประจาปีการศึกษา 2555" ครับ ^_^

ระบุคณะ ปีการศึกษา
ชือ
่ กิจกรรม

คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํน 1 (2)
แจ๎งขําวสาร
(92 photos)
ขอต๎อนรับน๎องๆ นักศึกษาปีที่ 1
คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร๑และ
คณะนิเทศศาสตร๑ เข๎ารํวมโครงการ
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม
ประจาปีการศึกษา 2555" ครับ ^_^

ระบุคณะ ปีการศึกษา
ชือ
่ กิจกรรม

คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํน 1 (3)
แจ๎งขําวสาร
(104 photos)
น๎องๆ คณะบัญชี คณะ
เศรษฐศาสตร๑ และคณะนิเทส
ศาสตร๑ เข๎ารํวมในพิธีบายศรีสข
ูํ วัญ
ซึ่งภายในพิธีมี ผศ.บัวผัน สุพรรณ
ยศ หัวหน๎ากองสํงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นผูป
๎ ระกอบพิธีบายศรี
โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุด
ทียนชัยที่ยอดบายศรี พร๎อมด๎วย
คณะผูบ
๎ ริหาร คณบดีคณะบัญชี
คณบดีคณะเศรษฐสาสตร๑
คณาจารย๑จากคณะตํางๆ เจ๎าหน๎าที่
พี่ศษย๑เกําและพี่ศิษย๑ปัจจุบัน เข๎า
รํวมรับขวัญน๎องๆ นักศึกษาใหมํชน
ั้
ปีที่ 1 โดยการผูกข๎อมือให๎น๎องๆ
ด๎วยความอบอุน
ํ

ระบุชอ
ื่ คณะ
วัตถุประสงค๑ และระบุ
กาหนดการ

มีการสนทนาเรื่องการรํวมงาน รวมถึงเห็น
บรรยากาศ พร๎อมกระทู๎บางกระทู๎ให๎การแอนตี้
กับการสัมนาเรื่องธุรกิจ admin มีการจบ
125 like 1 share ประเด็นโดยการเสนอการสรุปประเด็นเกีย
่ วกับ
สัมนาให๎ เพื่อประโยชน๑

ใช๎รป
ู ภาพนาเสนอ ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงถึงความยินดี

ไมํมีการรํวมสนทนาอะไรมากนัก กระทู๎นี้
แสดงได๎ถึงบรรยากาศการเข๎ารํวมกิจกรรม
เห็นได๎จากภาพ

4 comment

149 like 1 share

5/6/2012

ใช๎รป
ู ภาพนาเสนอ ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงถึงความยินดี

มีการรํวมสนทนา แสดงถึงความสนุกสนาน
เห็นได๎จากบรรยากาศของภาพ

8 comment

191 like 1 share

ใช๎รป
ู ภาพแทนการบรรยายอืน
่ ๆ ทา
ให๎เห็นถึงบรรยากาศทึ่ศักดิส
์ ิทธิ์

มีการสนทนาเกีย
่ วกับความภูมิใจที่ได๎เป็นลูก
แมํไทร ชืน
่ ชมถึงเสือ
้ ที่รวํ มกิจกรรม

5 comment

114 like 3 share

ครม.แตํงตัง้ โฆษกรัฐบาลคนใหมํ

แจ๎งข๎อมูลขําวสาร

คณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันอังคารที่ 5
มิถุนายน 2555 ได๎มีมติแตํงตัง้ ให๎
นางสาวศันสนีย๑ นาคพงศ๑ ดารง
ตาแหนํง โฆษกประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (โฆษกรัฐบาล )
ตัง้ แตํบัดนีเ้ ป็นต๎นไป

ระบุถึงวัตถุประสงค๑
ความสาคัญ วันที่ ระบุ
บุคคลสาคัญชัดเจน

ใช๎รป
ู ภาพแสดงการรับรู๎

ทั้งนี้ อาจารย๑ สมพงษ๑ แก๎วเจริญ
ไพศาล ผูช
๎ ํวยอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ ได๎แสดงความยินดีกับ
นางสาวศันสนีย๑ นาคพงศ๑ ด๎วยใน
โอกาสรํวมศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชัน
้ สูงเสริมสร๎าง
สังคมสันติสุขด๎วยกันที่สถาบัน
พระปกเกล๎า ณ.ศูนย๑ราชการ แจ๎ง
วัฒนะ กทม.

6/6/2012

คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํนที่ 1 (4)
แจ๎งขําวสาร
(140 photos)
เช๎าวันที่ 2 ของคํายลูกแมํไทรฯ
รุํนที่ 1 คณะบัญชี คณะ
เศรษฐศาสตร๑ และคณะนิเทศ
ศาสตร๑ ตืน
่ มาเช๎ามาออกกาลังกาย
และเข๎าสักการะศาลพระภูมิชัย
มงคลและศาลแมํไทร สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยฯ กํอนที่ชํวงสาย
น๎องๆ ทั้ง 3 คณะจะรํวมทากิจกรรม
ตํอไป ^_^
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
ประชาสัมพันธ๑ บริหาร
อธิการบดี ให๎เกียรติมอบเกียรติบัตร ภาพลักษณ๑
"สมองใส...หัวใจ มกค." ให๎แก๎
นักศึกษาทุนกีฬาที่เป็นตัวแทนของ
จังหวัดตํางๆ เข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาแหํงชาติครั้งที่ 40 ณ จังหวัด
ขอนแกํน ระหวํางวันที่ 3 - 13
มีนาคม 2555ที่ผํานมา และ
นักศึกษาชมรมเชียร๑ที่สามารถคว๎า
รางวัล "ชนะเลิศ" จากการเข๎ารํวม
การแขํงขัน 8th Thailand
National Cheerleading
Championship 2012 ระหวํางวันที่
10 - 12 มีนาคม 2555 ที่ผํานมา

เนือ
่ งเป้นความเกีย
่ วข๎องกับด๎านวิชาการ
การเมือง จึงไมํได๎รบ
ั ความคิดเห็นกับนักศึกษา

ไมํมี

ระบุชอ
ื่ คณะ
วัตถุประสงค๑ และระบุ
กาหนดการ

ใช๎รป
ู ภาพนาเสนอ ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงถึงความยินดี

มีการรํวมสนาทนา แสดงความยินดี การเป็น
ลูกแมํไทร ศิษย๑เกําก็มีการรํวมสนทาวําคิดถึง
สํวนคนที่ยังไมํได๎รบ
ั น๎องก็มีการรํวมสอบถาม
แสดงความตืน
่ เต๎น
24 comment

ชีแ
้ จงวัตถุประสงค๑
ความเกีย
่ วข๎องของ
เรื่อง วันที่ เวลา

17 like

180 like 3 share

ใช๎ภาพเผยแพรํถึงการมอบเกียรติ
บัตร

ไมํมีการรํวมสนทนา อาจจะด๎วยความไมํ
นําสนใจของเนือ
้ หา

1 comment

28 like

คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํนที่ 1 (5)
(112 photos)

สร๎างการรับรู๎

แจ๎งขําวสาร
คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํนที่ 2 (1)
(195 photos)
ขอต๎อนรับน๎องๆ นักศึกษาปีที่ 1
คณะบริหารธุรกิจ เข๎ารํวมโครงการ
"คํายลูกแมํไทร...จิตใจงาม
ประจาปีการศึกษา 2555" ครับ ^_^
คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํนที่ 2 (2)
เพื่อประชาสัมพันธ๑
(120 photos)
7/6/2012

คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํนที่ 2 (3)
(138 photos)

เพื่อประชาสัมพันธ๑

คํายลูกแมํไทรฯ ปี55 รุํน2 (4) (44
photos)

เพื่อประชาสัมพันธ๑

8/6/2012

ขออภัยในความไมํสะดวก สาหรับ เพื่อแจ๎งขําวสาร
ปัญหาที่จอดรถ ในมหาวิทยาลัย
เนือ
่ งจากในวันนี้ มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย มีงานใหญํ ถึง 3
งาน คือ กิจกรรมเข๎าคํายลูกแมํไทร
จิตใจงาม งานสัมมมนา กลยุทธ๑
การตลาดดิจิตอล สาหรับ SMEs สูํ
ประชาคมอาเซียน และงานลงนาม
ความรํวมมือระหวํางสมาคมไทย
ธุรกิจทํองเที่ยว กับ ม.หอการค๎า
ไทย จึงทาให๎มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ
มหาวิทยาลัยฯ จึง จัดที่สารองไว๎
ให๎ ที่ ลานจอดรถ ข๎างปัม
้ บางจาก
หลังมหาวิทยาลัยฯ ครับ

ใช๎การพาดหัวอยําง
เดียว แจ๎งเรื่องหรือชือ
่
กิจรรม เพื่อสร๎างการ
รับรู๎

ใช๎ภาพแทนการบรรยายอืน
่ ๆ เป็น
การแสดงถึงความสนุกสนาน โดย
ไมํต๎องบรรยาย

ระบุชอ
ื่ คณะ
วัตถุประสงค๑ และระบุ
กาหนดการ

ใช๎รป
ู ภาพนาเสนอ ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงถึงความยินดี

34 comment

ใช๎ภาพแทนการบรรยายอืน
่ ๆ เป็น
การแสดงถึงความสนุกสนาน โดย
ไมํต๎องบรรยาย

ใช๎การพาดหัวอยําง
เดียว แจ๎งเรื่องหรือชือ
่
กิจรรม เพื่อสร๎างการ
รับรู๎
ใช๎การพาดหัวอยําง
เดียว แจ๎งเรื่องหรือชือ
่
กิจรรม เพื่อสร๎างการ
รับรู๎

ใช๎ภาพแทนการบรรยายอืน
่ ๆ เป็น
การแสดงถึงความสนุกสนาน โดย
ไมํต๎องบรรยาย

ระบุสาเหตุ
ความสาคัญของเรื่อง

ใช๎การขออภัย เป็นเทคนิคในการ
แสดงความรับผิดชอบและยอมรับ
ที่กํอให๎เกิดความไมํสะดวก ใช๎วิธี
และคาพูดมาเป็นเทคนิค

120 like 4 share

มีความคิดเห็นเกีย
่ วกับการเข๎าคํายไปใน
ทิศทางที่ดี
3 comment

ใช๎ภาพแทนการบรรยายอืน
่ ๆ เป็น
การแสดงถึงความสนุกสนาน โดย
ไมํต๎องบรรยาย

มีการรํวมสนทนาในกระทู๎มากมาย มีการ
ขอบคุณและรักรุํนพี่ ยังมีสมาชิกสอบถาม
เกีย
่ วกับการรับสมัคร เป็นนักศึกษาใหมํ
มีรวํ มสนทนา เกีย
่ วกับการเข๎าคํายแมํไทร
ความสนุกสนานในการรํวมกิจกรรม

6 comment

ใช๎การพาดหัวอยําง
เดียว แจ๎งเรื่องหรือชือ
่
กิจรรม เพื่อสร๎างการ
รับรู๎

165 like 1
share

2 comment

ไมํมี

89 like

103 like

มีการรํวมกระทู๎แชร๑ความคิดวําการถํายภาพ
สวย และแนะนาให๎อนุรก
ั ษ๑การรับน๎องไว๎

ไมํมีการ comment ใดๆ อาจจะด๎วยมีการลง
รูปถี่มากทั้งอาทิตบ๑ของรับน๎องสร๎างการรับรู๎
่ หนําย แตํวัดได๎จากการ
135 like 1 share จนอาจะเกิดความเบือ
สร๎างการรับรู๎เพราะยังมีผพ
ู๎ บเห็นและกดไลท๑
ไมํมีการรํวมแสดงความคิดแตํมีการนาโพสต๑นี้
ไป share ตํอ สร๎างการกระจายขําวสารและ
การรับรู๎ได๎

ไมํมี

48 like 2 share

9/6/2012

กลยุทธ๑การตลาดดิจิตอล สาหรับ
ประชาสัมพันธ๑การ
SMEs สูป
ํ ระชาคมอาเซียน (39
สัมมนา
photos)
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
CEO MBA กลุม
ํ วิชาการตลาด จัด
สัมมนา เรื่อง "กลยุทธ๑การตลาด
ดิจิตอล สาหรับ SMEs สูป
ํ ระชาคม
อาเซียน" โดยภายในงานได๎รบ
ั
เกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อดีตนายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาใน
หัวข๎อ “อนาคตประเทศไทยใน
AEC” โดยภายในงานมี รศ.ดร.
เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑ อธิการบดี
พร๎อมด๎วยคณะผูบ
๎ ริหาร คณาจารย๑
รํวมให๎การต๎อนรับ ณ ห๎องเรียน
10303 อาคาร 10 ชัน
้ 3 เมือ
่ วันที่ 9
มิถุนายน 2555

มีหัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
รายละเอียด วันที่
เวลา สถานที่ การรํวม
กิจกรรม

รํวมมือกับสมาคมไทยธุรกิจ
ประชาสัมพันธ๑
ทํองเที่ยว (12 photos)
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย จัดพิธี
ลงนามความรํวมมือทางวิชาการกับ
สมาคมไทยธุรกิจทํองเที่ยว เพื่อ
รํวมมือทางวิชาการระหวําง 2
สถาบัน เพื่อสํงเสริมด๎านการศึกษา
และการทํองเที่ยว โดย รศ.ดร.
เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑ อธิการบดี
และ คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายก
สมาคมไทยธุรกิจการทํองเที่ยว
รํวมลงนามในสัญญา โดยมีคณะ
ผูบ
๎ ริหารของทั้ง 2 สถาบันรํวมเป็น
สักขีพยาน ณ ห๎องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชัน
้ 6 เมือ
่
วันที่ 9 มิถุนายน 2555

มีหัวเรื่อง ระบุวัถุ
ใช๎รป
ู ภาพสร๎างความนําเชือ
่ ถือ
ประสงค๑ ชือ
่ บุคคลที่
และสร๎างการรับรู๎ ได๎ในเรื่องราวที่ต๎
สาคัญ รวม
เองนาเสนอ
รายละเอียดของข๎อมูล

จีนภิวัตน๑กับธุรกิจไทย
รายการทิศทางไทยเปิดมุมมอง
“จีนภิวัตน๑กับธุรกิจไทย” พบกับ
ดร.บุรน
ิ ทร๑ ศรีสมถวิล หัวหน๎า
สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ติดตามได๎ ทาง
TRUE VISION 8 เวลา
21.30-22.00 น. วันจันทร๑ที่ 11
มิถุนายน 2555 ผลิตรายการโดย
หอการค๎าไทยและมหาวิทยาลัย

ระบุหัวเรื่องของ
กิจกรรม วัตถุประสงค๑
วันที่ เวลา สถานที่

ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร

ใช๎รป
ู ภาพแสดงความชัดเจนของ
กิจกรรม เห็นถึงองค๑ประกอบฃของ
ภาพ จานวนของผูเ๎ ข๎ารํวม รวมถึง
บรรยากาศโดยรวม

มีผท
ู๎ ี่ได๎เข๎ารํวมแจ๎งวําได๎ความรู๎เพิ่มขึน
้ มาก
ตืน
่ เต๎นตํอผูม
๎ ารํวมเสวนา คือทํานอภิสิทธิ์

7 comment

126 like 5 share

โพสต๑นรี้ บ
ั รู๎ได๎ถึงการเป็นพันธมิตร กับองค๑กร
หรือหนํวยงาน ที่สร๎างความนําเชือ
่ ถือ ในด๎าน
ความรู๎ความสามารถอยํางตํอเนือ
่ งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย

1 comment

16 like 3 share

ใช๎รป
ู ภาพสร๎างการรับรู๎ตํอผูพ
๎ บเห็น

ไมํมีการรํวมสนทนา อาจจะด๎วยความไมํ
นําสนใจของเนือ
้ หา แตํรบ
ั รู๎ได๎และสร๎างการ
มองเห็นขําวสารวัดจากการกด like (แตํน๎อย
มาก)
ไมํมี

13 like

10/6/2012

โอปอล๑ เข๎ารอบ 20 คนของ AF9
แล๎วคํะ ชํวยกันเชียร๑ตํอนะคะ ^_^

ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร

ระบุหัวเรื่องชัดเจน
วัตถุประสงค๑

มีการโพสต๑คลิปของน๎องโอปอล๑
และมีการใช๎ ^_^ แสดงความยินดี

คํายลูกแมํไทรฯ ปี 55 รุํนที่ 3 (4)
(68 photos)

ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร

ใช๎การพาดหัวอยําง
เดียว แจ๎งเรื่องหรือชือ
่
กิจรรม เพื่อสร๎างการ
รับรู๎

ใช๎ภาพแสดงบรรยากาศของการ
รับน๎อง เห็นได๎ถึงภาพความ
สนุกสนาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ คณะ
นิติศาสตร๑ (7 photos)
คณะนิติศาสตร๑ ม.หอการค๎าไทย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ประจาปี
การศึกษา 2555 โดยเชิญ พญ.
คุณหญิงพรทิพย๑ โรจนสุนันท๑ มา
เป็นวิทยากรบรรยายให๎กับ
นักศึกษาใหมํฟัง

เพื่อประชาสัมพันธ๑

พาดหัว เรื่อง วัถุ
ประสงค๑ บุคคลสาคัญ
ของงาน

ใช๎ภาพแสดงบรรยากาศ ในงาน
ปฐมนิเทศ

20 มิถุนายน 2555
วันครบรอบวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 49 ปี
มีพิธีไหว๎ศาลแมํไทร และทาบุญ
เจริญพุทธมนต๑
มารํวมกันอวยพร มหาวิทยาลัยฯ
ของเรากันเถอะ

ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร วันที่ วัตถุประสงค๑
ความสาคัญของเรื่อง

11 มิถุนายน 2555 เปิดเทอมวัน
แรก สูม
ํ หาวิทยาลัยหอการค๎าไทย

สร๎างการรับรู๎ เผยแพรํ
ขําวสาร

มีการรํวมแสดงการสนับสนุน และเป็นกาลังใจ
2 comment

66 like

2 comment

81 like 4 share

โพสต๑นไ
ี้ มํได๎รบ
ั การรํวมสนทนาจากสมาชิก
อาจะด๎วยไมํมีจุดดึงดูดของเรื่อง

1 comment

สามารถสร๎างการรับรู๎ได๎เนือ
่ งด๎วยมาการนาไป
share ข๎อมูลตํอ 2 share
6 comment

ขอแสดงความยินดี ที่ได๎รบ
ั รางวัล
เผยแพรํขําวสาร
ชนะเลิศ
ในการประกวดหนังสัน
้
ก๎าวแรกแหํงความสาเร็จสูก
ํ ๎าว
ถัดไป ของภาพยนตร๑สน
ั้ "The
GIFT" ผลงานทีมถํายทาภาพยนตร๑
SumThink Production ของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร๑ สาขา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑
ชัน
้ ปีท3
ี่ มหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย
ปล. หนังยังได๎ไปฉายตํอตาม
เทศกาลรวมถึงเมืองนอกด๎วยนะครับ

25 like

ใช๎ภาพโปสเตอร๑มาโพสต๑ สร๎าง
การมองเห็น รับรู๎ได๎

วันที่ วัตถุประสงค๑
ความสาคัญของเรื่อง

ใช๎แบนเนอร๑ลงสือ
่ ออนไลน๑สร๎าง
การรับรู๎และเพื่อแจ๎งขําวสาร

หัวเรื่อง วัถุประสงค๑
วัตถุประสงค๑

ใช๎รป
ู ภาพอธิบายถึงเนือ
้ เรื่อง

โพสต๑สร๎างการรับรู๎ตํอบรรยากาศการรับน๎องได๎
เป็นมาก ตํอผูพ
๎ บเห็นวัดจากการกดไลท๑

201 like 2 share

สามารถสร๎างการรับรู๎ ในวันเปิดเทอม
4 comment

284 like 2 share

มีสมาชิกเข๎ามารํวมแสดงความยินดี แสดงถึง
การรับรู๎ตํอการโพสต๑บทความนี้

12 comment

82 like 2 share

11/6/2012

12/6/2012

น๎องใหมํหลายคน คงจะยังสับสน
ไมํรู๎วํา อาคารเรียน หรือห๎องเรียน
ไปทางไหน ลองมาดู UTCC MAP
เวอร๑ชน
ั่ นีก
้ ันนะครับ

ให๎ข๎อมูลขําวสาร

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว.
ให๎เกียรติรบ
ั มอบเงินสมทบทุน
มูลนิธิ พอ.สว. จานวน 1,000,000
บาท จาก รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทย
รุํงโรจน๑ อธิการบดีพร๎อมด๎วยคณะ
ผูบ
๎ ริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
นาไปใช๎ดาเนินการโครงการตํางๆ
ของมูลนิธิ ณ มูลนิธิแพทย๑อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ถ.บารุงเมือง เมือ
่ วันที่ 11
มิถุนายน 2555
สมาคมศิษย๑เกํามหาวิทยาลัยหอ
การค๎ าไทย รํวมกับ มหาวิทยาลัย
หอการค๎ าไทย ..ขอเชิญรํวมงาน..
นิทรรศการการประกวดการอนุรก
ั ษ๑
พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญ
คณาจารย๑ชิงรางวัล ชนะเลิศ
คะแนนรวม ถ๎วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยหอการค ๎าไทย ถนน
วิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
วันเสาร๑ที่ 16 และ วันอาทิตย๑ที่ 17
มิถุนายน 2555

เผยแพรํขําวสาร
บริหารภาพลักษณ๑
องค๑กร

ขอเชิญชวนชาว มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ทุกทําน รํวมบริจาค
โลหิต
ได๎ในวันที่ 26-27 มิ.ย. 55 เวลา
09.00-15.00 น.
ที่ใต๎อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย

เผยแพรํขําว
ประชาสัมพันธ๑

ฝากถึงรุํนพี่ นศ. ที่กาลังนาน๎องๆ
ซ๎อมเชียร๑ตามซุ๎มตํางๆ ด๎วยนะครับ
วําให๎ชํวยกันเป็นหูเป็นตา
สอดสํองดูแลกระเป๋า/สัมภาระ
ของน๎องที่มาซ๎อมเชียร๑ด๎วย เพราะ
อาจจะมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวเข๎า
มาและรื้อขนทรัพย๑สินในกระเป๋า /
ลักขโมย

เพื่อป้องกันและเตรียม
ตัว

ด๎วยความหํวงใยจาก ทีมงาน FB
ม.หอการค๎าไทย ครับ ^_^

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑

ใช๎ลิงค๑ เพื่องํายตํอความเข๎าใจ
9 comment

ระบุชอ
ื่ บุคคลสาคัญ
ของกิจกรรม หัวเรื่อง
วัตถุประสงค๑ วันที่
เวลา ความสาคัญ

โพสต๑รป
ู เพื่อสร๎างการรับรู๎

ไมํมีการรํวมสนทนา เนือ
่ งด๎วยเนือ
้ หา
เกีย
่ วเนือ
่ งกับมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
หํางไกลตนเอง จึงไมํได๎รบ
ั ความนําสนใจ

ไมํมี

เผยแพรํขําวสาร

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
วันที่ เวลา สถานที่

ไมํได๎อยูํในความสนใจตํอกลุม
ํ เป้าหมาย
เนือ
่ งจากเป็นเรื่องเฉพาะกลุม
ํ

8 like

ใช๎โลโก๎โครงการโพสต๑ลงเว็บเพจ
มองเห็นและรับรู๎ได๎

โครงการนีไ
้ มํมีผรู๎ วํ มสนทนา แตํสามารถสร๎าง
การรับรู๎ได๎ มีการ share เกิดขึน
้
ไมํมี

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
เหตุผล

14 like 1 share

ใช๎ลิงค๑ในการเข๎าชม และรับทราบ
ข๎อมูลเพิ่มเติมได๎เลย

ไมํมี

หัวเรื่อง วันที่ เวลา
สถานที่

32 like

ใช๎รป
ู แบบแสดงรํวมกับบทความ
รูปขยายความวําของที่มีคําของ
น๎องใหมํเยอะมาก ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงถึง
ความหวังดี

มีการให๎ความสนใจตํอโพสต๑ ตรงตํอความ
ต๎องการของน๎องใหมํ สอบถามวิธีการเข๎าไป
ใช๎งาน และวิธีการทราบตารางเรียน

50 like 1 share

สนทนามีการเห็นด๎วยตํอความเป็นหํวงตํอรุํน
น๎อง เกีย
่ วกับทรัพย๑สิน

3 comment

84 like 1 share

12/6/2012

ฝากถึงรุํนพี่ นศ. ที่กาลังนาน๎องๆ
ซ๎อมเชียร๑ตามซุ๎มตํางๆ ด๎วยนะครับ
วําให๎ชํวยกันเป็นหูเป็นตา
สอดสํองดูแลกระเป๋า/สัมภาระ
ของน๎องที่มาซ๎อมเชียร๑ด๎วย เพราะ
อาจจะมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวเข๎า
มาและรื้อขนทรัพย๑สินในกระเป๋า /
ลักขโมย
ด๎วยความหํวงใยจาก ทีมงาน FB
ม.หอการค๎าไทย ครับ ^_^
แนะนาหลักสูตรนําเรียน ป.โท

ขําวดี !!! สาหรับน๎องใหมํ ปี 1
UTCC ที่ยื่นเรื่องกู๎ กรอ. / กยศ. ไว๎
(ยกเว๎น คณะวิศวกรรมศาสตร๑)
และประสงค๑จะติดตํอรับ The New
iPad 16GB WiFi กํอนเซ็นสัญญา
เงินกู๎ กรอ. / กยศ.
ให๎น๎อง ๆ ยื่นเอกสารดังนี้

เพื่อป้องกันและเตรียม
ตัว

ประชาสัมพันธ๑

เผยแพรํขําวสาร

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
เหตุผล

พาดหัวเรื่องโดดๆ

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
รายละเอียด วันที่
เวลา สถานที่

ใช๎รป
ู แบบแสดงรํวมกับบทความ
รูปขยายความวําของที่มีคําของ
น๎องใหมํเยอะมาก ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงถึง
ความหวังดี

ใช๎ลิงค๑เพื่อความสะดวกในการเข๎า
ไปเยี่ยมชม

สนทนามีการเห็นด๎วยตํอความเป็นหํวงตํอรุํน
น๎อง เกีย
่ วกับทรัพย๑สิน

3 comment

84 like 1 share

ไมํมี

6 like

ใช๎ภาษาสร๎างความนําสนใจคือ
ขําวดี!! พาดหัวข๎อความ

ได๎รบ
ั ความสนใจตํอสมาชิก สอบถามเกีย
่ วกับ
การอัพเกรดไอแพด การกูย
๎ ืม มีการพูดคุย
เกิดขึน
้ ตํอกระทู๎นี้

1. ใบเสร็จคําเทอมตัวจริง จานวน
17,000.- บาท + ถํายเอกสาร
อยํางละ 1 ใบ
(มหาวิทยาลัยจะคืนเงินสํวนนีใ้ ห๎
ภายหลัง...เมือ
่ นักศึกษาเซ็นสัญญา
เงินกู๎ กรอ. / กยศ. เรียบร๎อยแล๎ว)
2. ใบลาดับคิวการยื่นกู๎ กรอ. / กย
ศ. ตัวจริง + ถํายเอกสาร 1 ใบ
3. ใบแจ๎งคําลงทะเบียน ที่มีแถบ
บาร๑โค๏ต ตัวจริง 1 ใบ
4. สาเนาบัตรประชาชน ของ
“นักศึกษา” 1 ใบ (ต๎องไมํหมดอายุ)

13/6/2012

5. สาเนาบัตรประชาชนของ “ผูค
๎ ้า
ประกัน” 1 ใบ (ต๎องไมํหมดอายุ
และ มาด๎วย)
หมายเหตุ : ผูค
๎ ้าประกันต๎องมีอายุ
ครบ 20 ปี บริบูรณ๑ขน
ึ้ ไป และเป็น
คนไทย
ติดตํอยื่นเอกสารรับ The New
iPad ได๎ที่ ห๎องตรวจสัญญา
ชัว่ คราว อาคาร 1 ชัน
้ 1
ติดกับตู๎ ATM
ตัง้ แตํบัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555
เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 –
16.00 น.

สร๎างการรับรู๎ได๎ตํอผูพ
๎ บเห็น แตํยังไมํมีความ
นําสนใจตํอกระทู๎

44 comment

37 like 1 share

13/6/2012

14/6/2012

สาหรับน๎องๆ ที่ต๎องการปรึกษา
เพื่อประชาสัมพันธ๑
ปัญหา หรือต๎องการหาคาตอบ
เกีย
่ วกับชีวิตในวัยเรียน หรือมี
ปัญหาเครียด ในรั้วมหาวิทยาลัย
ติดตํอได๎ที่นี่ กองแนะแนวและศิษย๑
เกําสัมพันธ๑

ชีแ
้ จงวัตถุประสงค๑
รายละเอียด

ขอเชิญน๎องๆ ปีที่ 1 เดินชมและ
เลือกเข๎าเป็นสมาชิกในชมรมตํางๆ
ที่น๎องสนใจ ไมํวําจะเป็น ชมรม
กิจกรรม หรือ ชมรมกีฬา โดยน๎องๆ
สามารถเป็นสมาชิกได๎มากกวํา 1
ชมรม ตามที่น๎องๆ สนใจนะครับ
แล๎วพบกันวันที่ 25 - 26 มิ.ย. 55
นีค
้ รับ

แจ๎งขําวสาร

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
เนือ
้ หา วันที่

สาหรับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร๑ที่มีเกรดเฉลีย
่ ไมํเกิน
2.30 ทุกชัน
้ ปี สนใจเรียน เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ๑

ประกาศ โครงการ “Buddy ไทยจีน”
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยทุกทํานที่สนใจจะ
เป็น Buddy กับ นักศึกษาจีนที่มา
เรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย เข๎ารํวมโครงการ
“Buddy ไทย-จีน” ทั้งนีน
้ ักศึกษา
ไมํจาเป็นต๎องพูดภาษาจีนได๎
เพราะโครงการนีเ้ น๎นให๎นักศึกษามี
เพื่อนคนไทยและฝึกพูดภาษาไทย
พร๎อมทั้งเรียนรู๎วัฒนธรรมไทยจาก
Buddy และนักศึกษาไทยก็จะได๎มี
โอกาสเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรม
จีนจากคูํ Buddy

เพื่อขําวประชาสัมพันธ๑ หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
รายละเอียด ชํอง
ทางการติดตํอ

ใช๎ภาพถํายของไวนิวส๑ที่ทาง
มหาวิทยาลัยหอการค๎าได๎ทาขึน
้
เพื่อประชาสัมพันธขําวสาร

เป็นกระทู๎ที่เพื่อประโยชน๑ตํอน๎องๆนักศึกษา ที่
มีปัญหา

3 comment

แชร๑แบนเนอร๑ผํานเว็บเพจ การ
ประชาสัมพันธ๑เกีย
่ วกับการเปิด
สมัครชมรมตํางๆ

เป็นการเชิญชวนมารํวมสมัครเข๎าชมรมตํางๆ

3 comment

เชิญชวนน๎องๆ นักศึกษา ที่
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
ต๎องการประลองปัญหา ลํารางวัล
ชิงเงินทุน มาดูบอร๑ดได๎วําที่ไหน
จัดอะไร แขํงอะไรประกวดอะไร
ได๎ที่ บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ ภายนอก
ใต๎อาคาร 1 ฝัง่ ทางขึน
้ คณะวิทยาฯ
ครับ

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑

ใช๎แบนเนอร๑เผยแพรํการ
ประชาสัมพันธ๑

ไมํมี

40 like 3 share

เป็นการประชาสัมพันธ๑ขําวสารเพื่อประโยชน๑
19 like 1 share ตํอน๎องคณะมนุษย๑ศาสตร๑

ใช๎แบนเนอร๑เผยแพรํการ
ประชาสัมพันธ๑

สามารถรับรู๎ขําวสารเกีย
่ วกับการ
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร เกิดความสนใจตํอ
สมาชิก

6 comment

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
สถานที่

20 like

24 like 2 share

ใช๎วิธีการเชิญชวน มาชิงรางวัล
กระตุน
๎ ความนําสนใจ

เป็นการโพสต๑เพื่อสร๎างความรํวมมือ และ
กระตุน
๎ ความนําสนใจ
5 comment

14 like 1 share

ดํวน!!!!!!!!

แจ๎งขําวสาร

น๎องๆนักศึกษาคนไหนกิจกรรมยัง
ไมํครบ ติดตํอทากิจกรรมได๎ที่กอง
กิจกรรมนักศึกษาได๎นะครับ

15/6/2012

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
ใช๎ภาษารวมกับสัญลักษณ๑
รายละเอียดข๎อมู, วันที่ ดํวน!!!!!!!! แสดงถึงความสาคัญ
เวลา สถานที่ การติด ของข๎อมูล
ตตํอ

วันอาทิตย๑นท
ี้ างกองกิจกรรม
นักศึกษาต๎องการนักศึกษา
ชํวยงานการประกวดการอนุรก
ั ษ๑
พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญ
คณาจารย๑
นักศึกษาจะได๎รบ
ั การบันทึก
กิจกรรม ระดับคณะ 8 ชัว่ โมง หรือ
เป็นกิจกรรมทดแทนคํายลูกแมํไทร
จิตใจงาม

มีการสอบถามเข๎ามาผํานกระทู๎ เหมือนน๎องๆ
ยังไมํคํอยให๎ความรํวมมือ

4 comment

17 like

ติดตํอห๎องกองกิจกรรมนักศึกษา
อาคาร 6 ชัน
้ 2 หรือโทร
02-697-6914

ครบรอบ 22 ปี คณะนิเทศศาสตร๑
(70 photos)

เผยแพรํขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

ใช๎หัวเรื่องเสนอขําวสาร ใช๎รป
ู ภาพบรรยายเลําเรื่องวําเป็น
อยํางไร มีอะไรในกิจกรรม

เห็นถึงการให๎ความสาคัญเป็นวันสาคัญของ
คณะนิเทศศาสตร๑
2 comment

พระเครื่อง (3 photos)

เผยแพรํขําวสาร

ใช๎การพาดหัวเทํานัน
้
วําพระเครื่อง

ใช๎ภาพเผยแพรํขําวสาร ใช๎ภาพ
บรรยายมากกวําการพูด แสดงถึง
ความนิยม พระเครื่อง จานวนคนที่
เข๎ารํวมงาน

มีผท
ู๎ ี่ให๎ความสนใจ สอบถามระยะเวลาการจัด
งานนี้ และมีการขออภัยในเรื่องสถานที่จอดรถ
อาจจะเกิดการจราจรติดขัด
9 comment

ปฐมนิเทศรุํนแรก
เผยแพรํขําวสาร
ภาพบรรยากาศกํอนเริ่มการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาที่สอง
(ภาษาจีน)รุํนแรก วันศุกร๑ที่ 15
มิ.ย. 2555 เวลา 18.30 น. ห๎อง
11204 มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย

หัวเรื่อง วัถุประสงค๑
วันที่ เวลา สถานที่

114 like 2share

51 like 1 share

ใช๎รป
ู ภาพบรรยายหน๎าเว็บเพจ
จานวนคนที่เข๎ารํวม

ไมํได๎รบ
ั ความนําสนใจตํอสมาชิก

ไมํมี

14 like

ดร.พีระพงษ๑ ฟูศิริ ผอ.หลักสูตร
CEO MBA และคณะอาจารย๑
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นานักศึกษาปริญญาโท CEO MBA
รํวมทากิจกรรม CSR ด๎วยการ
ไปบริาคเงินและสิง่ ของ ผ๎าหํม
ให๎กับ น๎องๆ และชาวบ๎าน ที่งสวน
หลวงสิรภ
ิ ูมิ น้าตกสิริ จ.เชียงใหมํ

บริหารภาพลักษณ๑
ประชาสัมพันธ๑

ใช๎รป
ู ภาพ แสดงความชัดเจนตํอ
องค๑ประกอบของเนือ
้ หา

สร๎างการรับรู๎ได๎ และเป็นการสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีตํอชุมชนที่หํางไกล บริหาร
ภาพลักษณ๑ได๎เป็นอยํางดี

2 comment

ขอนุญาติแชร๑มาจากเพจทรูปลูก
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
ปัญญา ที่พาสาวๆ ม.หอการค๎าไทย
ไปรํวมโครงการ Rising Star ของ
ทาง true ปลูกปัญญา ประกอบไป
ด๎วย

16/6/2012

ระบุชอ
ื่ บุคคลผูม
๎ ีสํวน
รํวมกับโครงการ
วัตถุประสงค๑ สถานที่
รายละเอียดเนือ
้ หา

วัตถุประสงค๑
รายละเอียด ชํอง
ทางการติดตํอขําวสาร

33 like

ใช๎รป
ู ภาพสาวๆ มาเพิ่ม
รายละเอียดของข๎อความ สร๎างการ
รับรู๎

อุย
๎ #วิศวกรรมศาสตร๑ สาขาโลจิ
สติกส๑ ปี 4
เนเนํ #บริหารธุรกิจ สาขา
คอมพิวเตอร๑ ปี 4
เมย๑ #มนุษยศาสตร๑ ปี 2

เป็นการเผยแพรํขําวของนักศึกษาสาวที่ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมของทางทรูปลูกปัญญา

8 comment

111 like

ทางเราเลยเก็บภาพนํารักๆมาฝาก
แฟนเพจ ฝากติดตามบทสัมภาษณ๑
ของสาวๆได๎ที่
http://www.trueplookpanya.co
m/true/star_project_detail.php?
rising_id=34 จ๎าา

โฉมหน๎านักฟุตบอลดารา มกค.

แจ๎งข๎อมูลขําวสาร

มีการพาดหัว

ใช๎รป
ู ภาพดาราในการเผยแพรํ
ขําวสาร

มีการรํวมพูดคุย สร๎างความสนใจให๎เกิดขึน
้
มากมาย สร๎างการรับรู๎ใหมํๆ จากที่ไมํเคย
ทราบวําดาราบางทํานจบจากที่นี่

44 comment

475 like 1 share

17/6/2012

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชทานถ๎วยชนะเลิศฯ (33
photos)
ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย๑ ดร.
เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ได๎
พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนให๎
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
รํวมกับคุณบันเจิด จริยานุกิจา
นายกสมาคมศิษย๑เกํา
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย จัด
งานนิทรรศการการประกวดการ
อนุรก
ั ษ๑พระเครื่อง พระบูชา และ
เหรียญคณาจารย๑ ระหวํางวันที่
16-17 มิถุนายน 2555 ณ.
หอประชุม ม.หอการค๎าไทย โดย
งานดังกลําวได๎รบ
ั ความเห็นชอบ
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก
คุณพยัพ คาพันธุ๑ นายกสมาคมผู๎
นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และมี
คุณวงศ๑สละ อุน
ํ เจริญ อุปนายก
สมาคมผูน
๎ ิยมพระเครื่องฯและอุป
นายกสมาคมศิษย๑เกํา มกค. เป็น
ประธานจัดงานในครั้งนี้
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี ม.หอการค๎าไทย เปิด
งานประกวดพระเครื่อง ณ
หอประชุมมกค 17 มิถุนายน 2555

เผยแพรํขําวสาร

บรรยากาศในหอประชุม ณ เวลานี้
มีน๎องๆ นักศึกษา มกค. ชํวยดูแล
โตีะรับลงทะเบียนพระที่จะเข๎า
ประกวด

เผยแพรํขําวสาร

เผยแพรํขําวสาร

อธิการบดีเปิดงานและมอบรางวัล
เผยแพรํขําวสาร
ประกวดพระเครื่อง (75 photos)
กิจกรรม
เมือ
่ วันอาทิตย๑ที่ 17 มิถุนายน 2555
รองศาสตราจารย๑ ดร.เสาวณีย๑
ไทยรุํงโรจน๑ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานการประกวด
การอนุรก
ั ษ๑พระเครื่อง พระบูชา
และเหรียญคณาจารย๑ ณ.
หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย

เกริ่นนา ชีแ
้ จง
รายละเอียด ระบุวัน
เวลา การจัดงาน วัน
ประกวดชัดเจน

ใช๎ภาพ แสดงถึงความชัดเจนของ
องค๑ประกอบของภาพ

เกริ่นนา รายละเอียด
วันที่ สถานที่

ใช๎รป
ู ภาพแสดงบรรยากาศการเปิด
งาน

บรรยายเนือ
้ หา
วัตถุประสงค๑

ใช๎ภาพในการสือ
่ สาร เห็นถึง
บรรยากาศภายในงาน

เป็นการเผยแพรํขําวสารเกีย
่ วกับการได๎รบ
ั
เกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระราชทานถ๎วยชนะเลิศฯ ตํอมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยถือเป็นเกียรติสูงสุด

ไมํมี

37 like

ไมํมี

19 like

ยังมีการสนทนาเกิดขึน
้ แตํเป็นเรื่องการรับ
สมัคร เข๎าเรียน ไมํเกีย
่ วกับเนือ
้ หาบนเว็บเพจ
8 comment

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
สถานที่ เวลา

ไมํมีผรู๎ วํ มแสดงความคิดเห็นใดๆ เนือ
่ งด๎วย
อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะกลุม
ํ

47 like

ใช๎รป
ู ภาพแสดงบรรยากาศการเปิด
งาน และมอบรางวัล เห็นถึงการมี
สํวนรวมของหนํวยงาน

เป็นเนือ
้ เริ่องที่เป้นการประชาสัมพะนธ๑กิจกรรม
โดยเฉพาะ อาจจะยังไมํได๎รบ
ั การสนใจจาก
กลุม
ํ นักศึกษามากนัก

ไมํมี

19 like

สัปดาห๑นม
ี้ ีอะไร ในมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย อาทิตย๑นี้ จะมีงาน
ใหญํ ของมหาวิทยาลัยฯ นัน
่ ก็คือ
งานครบรอบ 49 ปี มกค.ของเรา
งานเกษียณอายุ

18/6/2012

19/6/2012

เผยแพรํขําวสาร

เกริ่นนา กํอนเข๎าเนือ
้
เรื่อง วัตถุประสงค๑

ใช๎รป
ู ภาพโปสเตอร๑ โพสต๑บนเว็บ
เพจ เห็นถึงรายละเอียดชัดเจน

ยังไมํได๎รบ
ั ความสนใจตํอนักศึกษา ไมํมีจุด
สนใจ
ไมํมี

สโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา เผยแพรํประชาสัมพันธ๑ พาดหัว เรื่อง วัถุ
2555 ขอเชิญน๎องๆ นศ. ชัน
้ ปีที่ 1
ประสงค๑ วันที่
มาเลือกชมและเลือกเข๎าเป็น
สมาชิกชมรมตํางๆ ที่น๎องสนใจ ไมํ
วําจะเป็น ชมรมกิจกรรม หรือ
ชมรมกีฬา โดยน๎องๆ สามารถเป็น
สมาชิกได๎มากกวํา 1 ชมรม ตามที่
น๎องๆ สนใจนะครับ แล๎วพบกันวันที่
25 - 26 มิ.ย. 55 นีค
้ รับ

ใช๎แบนเนอร๑โพสต๑สร๎างการรับรู๎

แนะนาหลักสูตร CEO MBA ม.
หอการค๎าไทย ผํานเว็ปผูจ
๎ ัดการ
ออนไลน๑

ใช๎ลิงค๑เพื่อความสะดวกในการเข๎า
ไปเยี่ยมชมหลักสูตร

เผยแพรํขําวสาร

พาดหัวเรื่อง
วัตถุประสงค๑

มีการแนะนาเกีย
่ วกับชมรม ตํอรุํนน๎อง

4 comment

พาดหัว เนือ
้ หา ชํอง
ใช๎คา กระตุน
๎ ความสนใจ ประกาศ !
ทางการติดตํอ สถานที่

ม.หอการค๎าไทย รํวมกับ หอการค๎า ประชาสัมพันธ๑
ไทย เปิดศูนย๑ AEC เพื่อเป็น
แหลํงข๎อมูลขําวสาร พร๎อมให๎
คาปรึกษาสาหรับผูต
๎ ๎องการไปทา
ธุรกิจหรือลงทุน AEC

ใช๎การเกริ่นนา และ
ตามด๎วยรายละเอียด

21 like 6 share

ใช๎การนาเสนอที่เน๎นการประชาสัมพันธ๑
หลักสูตร MBA ยังไมํมีผเู๎ ข๎ารํวมสนทนา
ไมํมี

ประกาศ !
เผยแพรํขําวสารการ
สาหรับนักศึกษา หลักสูตร 2 ปี
ประชาสัมพันธ๑
ตํอเนือ
่ ง / หลักสูตรปริญญาตรีใบ
ที่สอง หรือที่เรียนเฉพาะเสาร๑
อาทิตย๑ หากต๎องการเข๎าอินเตอร๑
wifi ของมหาวิทยาลัยฯ ให๎ใช๎
password รหัสนักศึกษา หรือหาก
ยังเข๎าไมํได๎ให๎โทรติดตํอ
02-697-6282 หรือ 02-697-6284
หรือที่อาคาร 7 ชัน
้ 4 สานักบริการ
คอมพิวเตอร๑ หยุดวันอาทิตย๑

15 like

4 share

เน๎นการให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอนักศึกษา
มีการรํวมแสดงความขอบคุณ

3 comment

13 like 3 share

ใช๎รป
ู ภาพบรรยากาศ โพสต๑หน๎า
wall

กระทู๎มีการตํอด๎วยการโพสต๑คลิปการบรรยาย
ของงานนี้

1 comment

59 like 11 share

19/6/2012

ผศ.รัตนาวดี ศิรท
ิ องถาวร รอง
อธิการบดีฝ่ายสือ
่ สารองค๑กร ให๎
เกียรติเป็นประธานให๎โอวาทแกํ
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2555 ในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุนสํงเสริมโอกาส
ทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2555 ซึ่งประกอบไปด๎วย ทุน
ความสามารถพิเศษ ทุนทายาท
เกษตรกร และทุนทายาท SME ณ
ห๎องเรียนรวม 10201 อาคาร 10
ชัน
้ 2 เมือ
่ วันที่ 19 มิถุนายน 2555

เผยแพรํขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

วันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เป็น
วันครบรอบวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 49 ปี

เผยแพรํขําวสาร

ระบุชอ
ื่ บุคคลสาคัญที่
เกีย
่ วข๎องกับงาน
วัตถุประสงต๑ของงาน
วันที่ เวลา สถานที่

ใช๎รป
ู ภาพบรรยายภาพบรรยากาศ
เห๎นถึงความสดใส ความสุข

มีการรํวมสนทนา เกีย
่ วกับความพร๎อมที่จะ
มุงํ มัน
่ กันเรียนหนังสือ

3 comment

วันที่ วัตถุประสงค๑
ความสาคัญของเรื่อง

36 like

ใช๎แบนเนอร๑โครงการเผยแพรํหน๎า
เว็บเพจ

ขอให๎ ม.หอการค๎าไทย ก๎าวหน๎า
ก๎าวไกล ผลิตบัณฑิตทึ่มึคุณภาพดีๆ
เพื่อประเทศไทยตํอไปนานเทํานาน

มีการรํวมสนทนา และแสดงความภาคภูมิใจที่
ได๎เป็นศิษย๑เกําที่มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย

8 comment

416 like 2 share

จากใจทีมงาน ผูด
๎ ูแล FB ม.
หอการค๎าไทย ครับ ^_^

20/6/2012

รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
เผยแพรํขําวสาร
อธิการบดี นาคณะผูบ
๎ ริหาร
คณาจารย๑และเจ๎าหน๎าที่ และพี่ๆ
จากสมาคมศิษย๑เกํา ม.หอการค๎า
ไทย แจกของวํางและของที่ระลึก
ให๎แกํ นศ. ในวันคล๎ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ครบ
49 ปี ณ บริเวณหน๎าอาคาร 12 เมือ
่
วันที่ 20 มิถุนายน 2555

ระบุชอ
ื่ บุคคลที่สาคัญ
วัตถุประสงค๑ วันที่
เวลา สถานที่

พี่ๆ จากชมรมคาราเต๎ เชิญชวน
น๎องๆมารํวมเข๎าชมรมครับ เจอกัน
งานเปิดโลกกิจกรรม

ให๎ข๎อมูล รายละเอียด

แจ๎งขําวสาร

ใช๎รป
ู ภาพ แสดงถึงบรรยากาศ
ภายในงาน กิจกรรมตํางๆที่มี

ใช๎รป
ู ภาพแสดงให๎เห็นถึงการเข๎าถึงของ
อธิการบดี ความไมํถือตัวเป็นการสร๎าง
ภาพลักษณ๑ที่ดีเกิดขึน
้ ในตัวบุคคล

3 comment

39 like

ใช๎ลิงค๑โพสต๑หน๎าเว็บเพจสามารถ
เข๎าไปชมได๎ทันที

ในกระทู๎มีการแจ๎งเพิ่มเติมเกีย
่ วกับวันที่มีซ๎อม
3 comment

11 like

21/6/2012

รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี พร๎อมด๎วยคณะผูบ
๎ ริหาร
มหาวิทยาลัยฯ รํวมให๎การต๎อนรับ
ผูบ
๎ ริหารจากสถาบันและองค๑กร
ตํางๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
มารํวมแสดงความยินดีในโอกาส
วันคล๎ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ครบ 49 ปี ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย เมือ
่ วันที่ 20 มิถุนายน 2555
See translation

เผยแพรํขําวสาร

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ (63
photos)
นายพงษ๑ศักดิ์ อัสสกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ให๎
เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ เนือ
่ งในวัน
คล๎ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ครบ 49 ปี ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย เมือ
่ วันที่ 20 มิถุนายน 2555

เผยแพรํขําวสารการ
ประชาสัมพันธ๑

ระบุชอ
ื่ ผูม
๎ ีสํวนรํวมตํอ
บทความ วัตถุประสงค๑
วัน เวลา สถานที่

นาเสนอภาพถํายเพื่อสร๎างการรับรู๎
และกระจายขําวสาร

ไมํมีผรู๎ วํ มสนทนา อาจจะด๎วยเนือ
่ งเป็นเรื่อง
เกีย
่ วกับด๎านทางวิชาการ ไมํมีประเด็นที่
เกีย
่ วเนือ
่ งกับนักศึกษา ถึงแม๎จะเป็นเรื่องของ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทยเชํนกัน
ไมํมี

เกริ่นนา กลําวถึง
บุคคลสาคัญ
วัตถุประสงค๑ วันที่
สถานที่

ใช๎รป
ู ภาพเลําเรื่อง และเห็นถึง
บรรยากาศ

มีการขอบคุณตํอศิษย๑เกําที่เข๎ามารํวมชํวย
ถํายภาพ

1 comment

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ (124
เผยแพรํขําวสาร
photos)
นายพงษ๑ศักดิ์ อัสสกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ให๎
เกียรติเป็นประธานในพิธมอบรางวัล
เกียรติยศตํางๆ ได๎แกํ รางวัล
อาจารย๑ผส
ู๎ อนดีเดํน รางวัลนักวิจัย
ดีเดํน รางวัลพนักงานดีเดํนและ
รางวัลป๊อบปูลําโหวต ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย เมือ
่ วันที่ 20 มิถุนายน 2555

เกริ่นนา วัตถุประสงค๑
สถานที่ วันที่

ด๎วยรักและผูกพัน...วันเกษียณ ปี
2555 (1) (132 photos)
คณะกรรมการการจัดงาน
เกษียณอายุการทางานของ
พนักงาน มหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย ประจาปี 2555 ทื่มี ดร.ยาใจ
ชูวิชา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยและประธานจัดงาน
จัดงาน “ด๎วยรักและผูกพัน...วัน
เกษียณ ปี 2555”

เกริ่นนา วัตถุประสงค๑
สถานที่ วันที่

เผยแพรํขําวสาร

14 like

22 like

ใช๎รป
ู ภาพ แสดงถึงการมอบรางวัล
สร๎างการรับรู๎

มีการรํวมสนทนา แตํเกีย
่ วกับการกูย
๎ ืม ไมํ
เกีย
่ วกับการโพสต๑ของบทความนี้ มีการแสดง
การขอบคุณศิษย๑เกําที่มาชํวยถํายภาพ

4 comment

22 like 1 share

ใช๎รป
ู ภาพแสดงความเกีย
่ วข๎องกับ
งานนี้ เห็นได๎ถึงบรรยากาศภายใน
งาน

โพสต๑นไ
ี้ มํมีการ comment ใดๆ อาจจะด๎วยผู๎
ที่เกีย
่ วข๎องจะเป็นผูท
๎ ี่หลักผูใ๎ หญํ อาจจะไมํ
ตรงตํอกลุม
ํ เป้าหมาย
ไมํมี

29 like

22/6/2012

คณะวิทยาศาสตร๑ฯ ก๎าวสูป
ํ ีที่ 29
(59 photos)
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต๑ใน
โอกาสคล๎ายวันครบรอบสถาปนา
ก๎าวสูป
ํ ีที่ 29 ปี โดยมี ผศ.ดร.
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เป็น
ประธานในพิธี โดยมีคณาจารย๑
เจ๎าหน๎าที่ ครูปฏิบัติการ และ
นักศึกษาในคณะ เข๎ารํวมในพิธี
อยํางพร๎อมเพรียง ณ โถงกระจก
อาคาร 10 ชัน
้ 2 เมือ
่ วันที่ 22
มิถุนายน 2555
เป็นผูแ
๎ ทนอธิการบดีรวํ มงาน รพ.
พระนัง่ เกล๎า (13 photos)
เมือ
่ วันศุกร๑ที่ 22 มิถุนายน 2555
รองศาสตราจารย๑ ดร.เสาวณีย๑ ไทย
รุํงโรจน๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย ได๎มอบหมายให๎
อาจารย๑ สมพงษ๑ แก๎วเจริญไพศาล
ผูช
๎ ํวยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เป็น
ผูแ
๎ ทนเข๎ารํวมแสดงความยินดีใน
โอกาสวันคล๎ายวันกํอตัง้
โรงพยาบาลพระนัง่ เกล๎า จ.นนทบุรี
ครบรอบ 55 ปี

เผยแพรํขําวสาร

สัปดาห์นี้มีอะไร UTCC (25-30
มิถุนายน 2555)

แจ๎งขําวสาร

เกริ่นนา ตามด๎วย
ใช๎รป
ู ภาพแสดงบรรยากาศ จานวน
วัตถุประสงค๑ บุคคลที่ ผูเ๎ ข๎ารํวมงานนี้
เกีย
่ วข๎อง วันที่ สถานที่

ไมํมี

เผยแพรํขําวสาร
บริหารภาพลักษณ๑
องค๑กร

ไมํมีการรํวมสนทนา แตํมีการกดไลท๑แสดงถึง
การรับรู๎บ๎าง

ไมํมี

พาดหัวโดดเดํน

ใช๎การโพสต๑แบนเนอร๑ ขําวกิจกรรม
5 comment

ดูดีมากๆ ครับ AD หลักสูตร
นานาชาติ UTCC ^_^

เผยแพรํขําวสาร

ใช๎การเกริ่นนา

กลําวชือ
่ บุคคลที่
สาคัญกับกิจกรรมนี้
ตามด๎วยวัตถุประสงค๑

สํวนมากเป็นโพสต๑แบนเนอร๑การเชิญชวนให๎
นักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ สํวนโพสต๑นี้
40 like 12 share เป็นแจ๎งขําวกิจกรรม

ดึงดูดความนําสนใจได๎ หากพบเห็นคลิปก็
สามารถเข๎าไปชมได๎ทันที
1 comment

เผยแพรํขําวสาร

9 like

ใช๎คลิปโพสต๑หน๎าเว็บเพจ สามารถ
เข๎าไปชมได๎ทันที

24/6/2012

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ บรรยาย การ
เตรียมพร๎อมรับ AEC กับการไฟฟ้า
นครหลวง

19 like

เกริ่นนา ตามด๎วย
ใช๎รป
ู ภาพแสดงความนําเชือ
่ ถือ
วัตถุประสงค๑ บุคคลที่ สร๎างการรับรู๎
เกีย
่ วข๎อง วันที่ สถานที่

23/6/2012

25/6/2012

เป็นกิจกรรมที่ไมํได๎รบ
ั ความสนใจ ไมํมีการสท
นาเกิดขึน
้

17 like

ใช๎รป
ู ภาพแสดงภาพบรรยากาศ

ไมํมีการรํวมสนทนา ด๎วยเนือ
้ หายังไมํสามารถ
กระตุน
๎ ตํอนักศึกษาได๎
ไมํมี

19 like

25/6/2012

แก้จน แก้จริง (110 photos)
สร๎างขําวสารและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริหารภาพลักษณ๑
หอการค้าไทย ร่วมกับ ธ.ก.ส. และ
สานักงานปฏิรป
ู ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม จัดทาโครงการ “แก้จน
แก้จริง ปฏิบัติการ 1 ไร่ ได้เงิน 1
แสนบาท”
ขอเชิญนักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1 เข๎ารํวม แข๎งขําวสาร
ในพิธีไหว๎ครู ประจาปีการศึกษา
2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 28
มิถุนายน 2555
โดยจะแบํง นศ. ออกเป็น 3 รอบ
ดังนี้

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
รายละเอียดโครงการ

ใช๎รป
ู ภาพแสดงความนําเชือ
่ ถือ
และสร๎างการรับรู๎
4 comment

เป็นการแสดงถึงความสาคัญของพิธีไหว๎ครู
ของนักศึกษาปีหนึง่

ไมํมี

แจ๎งขําวสาร

34 like 11 share

เกริ่นเนือ
้ หา แจ๎ง
ใช๎รป
ู ภาพแสดงบรรยากาศพิธีไหว๎
วัตถุประสงค๑ วันที่ เวลา ครู

รอบที่ 1 เวลา 8.3 - 11.20 น.
คณะบัญชี / คณะเศรษฐศาสตร๑ /
คณะนิเทศศาสตร๑
รอบที่ 2 เวลา 11.20 - 13.20 น.
คณะบริหารธุรกิจ
รอบที่ 3 เวลา 13.20 - 15.20 น.
คณะมนุษยศาสตร๑ / คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี /
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ / คณะ
นิติศาสตร๑
* งดการเรียนการสอนเฉพาะ นศ.
ชัน
้ ปีที่ 1 เทํานัน
้ *
น๎องใหมํ ปี 1 UTCC ที่เซ็นสัญญา
เงินกู๎ กรอ. / กยศ. แล๎ว
(ยกเว๎น คณะวิศวกรรมศาสตร๑)

ได๎ในเรื่องของภาพลักษณ๑องค๑กร และเรื่อง
ของการสนับสนุนขององค๑กรตํางๆ

ชีแ
้ จงถึงวัตถุประสงค๑

129 like 1 share

เน๎นการให๎ข๎อมูลที่สาคัญ เป็น
ประโยชน๑

โพสต๑นส
ี้ ามารถให๎รายละเอียดตํอนักศึกษาได๎
เป็นอยํางมาก

และประสงค๑จะติดตํอรับ The New
iPad 16GB WiFi ให๎น๎อง ๆ ยื่น
เอกสารดังนี้
26/6/2012

1. ใบเสร็จคําเทอมตัวจริงที่สารอง
จํายไปกํอน+ ถํายเอกสาร 1 ใบ
(ไมํต๎องสารองจํายให๎ครบ
17,000.- บาท)
2. ใบสัญญากูย
๎ ืมเงิน กรอ./ กยศ.
ตัวจริง
3. ใบแจ๎งคําลงทะเบียน ที่มีแถบ
บาร๑โค๏ต ตัวจริง 1 ใบ
4. สาเนาบัตรประชาชน ของ
“นักศึกษา” 1 ใบ (ต๎องไมํหมดอายุ)
5. สาเนาบัตรประชาชนของ “ผูค
๎ ้า
ประกัน” 1 ใบ (ต๎องไมํหมดอายุ
และ มาด๎วย)
หมายเหตุ : ผูค
๎ ้าประกันต๎องมีอายุ

5 comment

16 like 1 share

และประสงค๑จะติดตํอรับ The New
iPad 16GB WiFi ให๎น๎อง ๆ ยื่น
เอกสารดังนี้
26/6/2012

1. ใบเสร็จคําเทอมตัวจริงที่สารอง
จํายไปกํอน+ ถํายเอกสาร 1 ใบ
(ไมํต๎องสารองจํายให๎ครบ
17,000.- บาท)
2. ใบสัญญากูย
๎ ืมเงิน กรอ./ กยศ.
ตัวจริง
3. ใบแจ๎งคําลงทะเบียน ที่มีแถบ
บาร๑โค๏ต ตัวจริง 1 ใบ
5 comment

4. สาเนาบัตรประชาชน ของ
“นักศึกษา” 1 ใบ (ต๎องไมํหมดอายุ)

16 like 1 share

5. สาเนาบัตรประชาชนของ “ผูค
๎ ้า
ประกัน” 1 ใบ (ต๎องไมํหมดอายุ
และ มาด๎วย)
หมายเหตุ : ผูค
๎ ้าประกันต๎องมีอายุ
ครบ 20 ปี บริบูรณ๑ขน
ึ้ ไป และเป็น
คนไทย
ติดตํอยื่นเอกสารรับ The New
iPad ได๎ที่ ห๎องตรวจสัญญา
ชัว่ คราว อาคาร 1 ชัน
้ 1
ติดกับตู๎ ATM ตัง้ แตํบัดนี้ – 29
มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.
***เซ็นสาเนาถูกต๎องที่เอกสารทุก
ใบ***
ขอแก๎ไขเวลาการเข๎ารํวมพิธีไหว๎ครู แจ๎งขําวสาร
ดังนีค
้ รับ

หัวเรื่อง รายละเอียด
วัตถุประสงค๑

ใช๎รป
ู ภาพประกอบ

รอบที่ 1 เวลา 8.30 - 10.45 น.
คณะบัญชี / คณะเศรษฐศาสตร๑ /
คณะนิเทศศาสตร๑
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 13.00 น.
คณะบริหารธุรกิจ
รอบที่ 3 เวลา 13.15 - 15.15 น.
คณะมนุษยศาสตร๑ / คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี /
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ / คณะ
นิติศาสตร๑
27/6/2012

เป็นการแก๎ไขปรับปรุงวันเวลาของพิธีไหว๎ครู

3 comment

85 like 2 share

* งดการเรียนการสอนเฉพาะ นศ.
ชัน
้ ปีที่ 1 เทํานัน
้ *
ชํวยกันโหวตโอปอล๑ด๎วยนะครับ
คะแนนรั้งท๎ายอยูํครับ แตํน๎องเกํง
มากๆครับ ^_^

ประชาสัมพันธ๑

เกริ่นนา ตามด๎วย
วัตถุประสงค๑

ใช๎รป
ู ภาพประกอบการบรรยาย

การรํวมเป็นกาลังใจตํอน๎องโอปอล๑ใรการแขํง
AF
2 comment

95 like

27/6/2012

มาดูเวลา - สถานที่ ตัง้ แถวของ
นศ. ชัน
้ ปีที่ 1 เพื่อเข๎ารํวมในพิธี
ไหว๎ครูของคณะตํางๆ กันบ๎างนะ
ครับ ตามนีเ้ ลยครับ ^_^

28/6/2012

สร๎างการรับรู๎

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑

ใช๎ภาพโพสต๑เป็นตารางแสดง
ข๎อมูลรายละเอียดชัดเจน ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงความยินดี

ย้ากันอีกครั้งสาหรับเวลา - สถานที่ ย้าเตือนเกีย
่ วกับข๎อมูล หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑
ที่ตงั้ แถวของ นศ. ชัน
้ ปีที่ 1 เพื่อ
ความพร๎อม
เข๎ารํวมในพิธีไหว๎ครูของคณะตํางๆ
นะครับ ตามนีเ้ ลยครับ ^_^

ใช๎ภาพโพสต๑เป็นตารางแสดง
ข๎อมูลรายละเอียดชัดเจน ใช๎
สัญลักษณ๑^_^ แสดงความยินดี

พิธีไหว๎ครู ประจาปีการศึกษา 2555 เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
(รอบที่ 1) (116 photos)
รศ.ดร.เสาวณีย๑ ไทยรุํงโรจน๑
อธิการบดี ให๎เกียรติเป็นประธานใน
พิธีไหว๎ครู ปีการศึกษา 2555 ที่
สโมสรนักศึกษา รํวมกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาจัดขึน
้ เพื่อให๎
นักศึกษาชัน
้ ปีที่ 1 ทุกคนได๎รวํ มกัน
ราลึกถึงพระคุณครู อาจารย๑ผป
ู๎ ระ
สิทธิประสาทวิชาความรู๎ให๎ โดย
ภายในพิธีมีมอบทุนการศึกษา โลํ
และเกียรติบัตรประเภทตํางๆ ให๎แกํ
นักศึกษากวํา 400 คน โดยมีคณะ
ผูบ
๎ ริหาร คณาจารย๑และนักศึกษา
เข๎ารํวมในพิธีกันอยํางพร๎อมเพรียง
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมือ
่
วันที่ 28 มิถุนายน 2555

หัวเรื่องนา ตามด๎วย
บุคคลที่สาคัญ
วัตถุประสงค๑ วันที่
สถานที่

ใช๎รป
ู ภาพแสดงบรรยากาศภายใน
งาน

รํวมกันโหวตและเชียร๑ให๎ โอปอล๑
ประชาสัมพันธ๑
นศ.จากคณะนิเทศศาสตร๑ ม.
หอการค๎าไทย ที่ผํานเข๎ารอบ 12
คนสุดท๎าย AF9 แล๎วครับ ชํวยกัน
เชียร๑ชํวยกันโหวต V12 ด๎วยนะครับ
^_^

วัตถุประสงค๑
รายละเอียด ชํอง
ทางการโหวต

โดยสํง SMS Voteโหวตเชียร๑โอ
ปอลล๑พิมพ๑ V วรรค พิมพ๑ 12 กด
สํงมาที่ 4827999ราคา 4 บาท/
SMS*, เฉพาะระบบทรูมูฟเทํานัน
้ ,
1 บาท ตํอ 1 โหวตจะนาไปมอบ
ให๎กับองค๑กรการกุศล USSD Vote

เป็นการรับรู๎ของนักศึกษา และเพื่อเป็นการ
เตรียมตัวในงานพิธี
1 comment

69 like

เป็นการย้าเตอืนอีกครั้งก๎อนงานพิธีไหว๎ครูจะ
เริ่มขึน
้
ไมํมี

25 like 1 share

แสดงภาพบรรยากาศได๎ทุกมุม รับรู๎ได๎ถึง
บรรยากาศภายในงานอยํางสมบูรณ๑

1 comment

53 like 2 share

ใช๎รป
ู น๎องโอปอล๑โพสต๑หน๎าเว็บเพจ สร๎างการรับรู๎

ไมํมี

เป็นการรํวมแรงใจ เชียร๑นักศึกษาสถาบัน
เดียวกัน ในการประกวด สร๎างความเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน และสามารถสร๎างชือ
่
สถาบันตํอชุมชนภายนอกได๎

110 like 2 share

ขอแสดงความยินดีกับนศ.นิเทศ
ศาสตร๑ ม.หอการค๎าไทย กับรางวัล
นักขําวป้ายแดง ทั้งประเภท
หนังสือพิมพ๑และขําวโทรทัศน๑ครับ

เผยแพรํขําวสาร

หัวเรื่อง วัตถุประสงค๑

ใช๎รป
ู ภาพแสดงผูท
๎ ี่ได๎รบ
ั รางวัล
สร๎างการรับรู๎

เป็นการสร๎างความภาคภูมิใจตํอตนเอง และ
สํงผลตํอสถาบันการศึกษา

6 comment

29/6/2012

30/6/2012

นศท.(รด.) UTCC รณรงค๑วัน
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
ตํอต๎านยาเสพติดโลก (25 photos)
เมือ
่ วันศุกร๑ที่ 29 มิถุนายน 2555
นักศึกษาวิชาทหาร ม.หอการค๎า
ไทย ได๎รวํ กิจกรรมรณรงค๑ วัน
ตํอต๎านยาเสพติดโลก ประจาปี
2555

เกริ่นนา ชีแ
้ จง
รายละเอียด
วัตถุประสงค๑ ระบุวัน
เวลา กลําวถึงบุคคล
สาคัญ

ใช๎รป
ู ภาพสือ
่ สารการรับรู๎ตํอการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้

คุณนิรมล นนทะนาคร ภริยาของ
เผยแพรํขําวสารการ
คุณดุสิต นนทะนาคร อดีตนายก
ประชาสัมพันธ๑
สภามหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ให๎เกียรติมอบเงินทุนการศึกษา
ให๎แกํนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทย จานาน 1 ล๎านบาท
เพื่อให๎เป็นทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางด๎านทุน
ทรัพย๑ โดยมี นายปรัชญา ปัญญา
กิจอนันต๑ นายกสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ประจาปีการศึกษา 2555 เป็น
ตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค๎าไทยขึน
้ รับมอบ ในพิธี
ไหว๎ครู ประจาปีการศึกษา 2555 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค๎า
ไทย เมือ
่ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
ที่ผํานมา
อยําลืมเชียร๑และโหวตให๎โอปอล๑
แจ๎งขําวสาร
V12 วันนีด
้ ๎วยนะครับ :)

กลําวถึงบุคคลสาคัญ
วัตถุประสงค๑ สถานที่
วันที่

ใช๎รป
ู ภาพแสดงการรับรู๎ตํอ
สาธารณชน สร๎างความนําเชือ
่ ถือ
รับรู๎ถึงบรรยากาศ

แสดงให๎เห็นถึงวําสถาบันไมํเคยละเลยปัญหา
ของสังคม ในเรื่องนี้ ยังให๎ความสาคัญเสมอ
และคอยให๎ความรํวมมือกับภาครัฐสม่าเสมอ
ไมํมี

11 like

เป็นการบริหารภาพลักษณ๑ที่ดีตํอสถานบัน
การศึกษาที่ไมํทิ้งบุคคลที่มีความสามารถแตํ
ขาดทุนทรัพย๑ หาทางชํวยเหลือ

5 comment

พาดหัวนาอยํางเดียว
เรื่องเดียว

123 like 2 share

90 like 1 share

ใช๎รป
ู ภาพ บรรยากาศที่มีผรู๎ วํ ม
เชียร๑น๎องโอปอล๑ แสดงถึงหลัง
ความสุข ความสามัคคี

มีการให๎ความสนใจตํอน๎องโอปอล๑ สอบถาม
ถึงปีที่เรียน คณะ และยังมีกระทู๎สอบถามเรื่อง
การรับสมัครเรียน ซึ่งได๎ปิดรับสมัครไปแล๎ว
8 comment

77 like 1 share

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวศศิวิมล ชูแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2528 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สา เร็จ
การศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศ ศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัย กรุงเทพ
และศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบั ณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2554

