
แบบฟอร์มที ่ ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวลัสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวทิยาลัยทกัษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

 อธิบายการจดัท าโครงงาน  การจดัระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลกัษณะ
งาน ระยะเวลา  และระบบพี่เล้ียงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกนิ 1 หน้า A4) 

การจดัท าโครงงานงานสหกิจเร่ือง “การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ ดว้ยแอปพลิเคชนั 
Facebook เพื่อสร้างการรับรู้ ของบริษทัโทรคมนาคมเเห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) เขตเมืองสงขลา” ใช้
ระยะเวลาในการจดัท า 1 เดือน ซ่ึงไดป้รึกษาพี่เล้ียงและมีวตัถุประสงค์ตรงกนัในการเปิด fanpage 
facebook ให้กบับริษทั เน่ืองจากบริษทัยงัไม่เคยมีเพจ Facebook มาก่อน ตลอดระยะเวลาในการ
จดัท าโครงงานก็ไดค้  าปรึกษาจากพี่เล้ียงตลอด ในเร่ืองของการเปิดเพจ Facebook และการลงคอน
เทนตใ์นเพจ และในเร่ืองของการจดัท ารายงาน 

หน้าทีแ่ละลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1. ให้ขอ้มูลบริการ My รับเร่ืองการขอใช้บริการ My -ขาย Sim Card 3G/4G  -รับเร่ืองกรณี 
ผูใ้ชบ้ริการ My ยา้ยค่าย , เปล่ียน Sim และโอนสิทธิ 

2. รับเร่ืองการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Broadband NT) -ผูใ้ช้บริการใหม่ , ขอเปล่ียนแปลง 
Package , โอนยา้ยค่าย และ ขอแกไ้ขขอ้มูลอ่ืน ๆ 

3. บนัทึกลงทะเบียนผูใ้ช้บริการ My  (รายใหม่) และผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต เปล่ียน Package , 
โอนยา้ยค่าย , การบนัทึก Order New ในระบบ OM และเปล่ียนแปลงขอ้มูลอ่ืน ๆ  

4. ปฏิบติังานดา้นการตลาดและบริการนอกสถานท่ี ในกรณีมีกิจกรรมนอกพื้นท่ี หรือปฏิบติังาน
อ่ืน ๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ปฏิบติังานทุกวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30  

ฝึกสหกิจ 16 สัปดาห์ (29 พฤษจิกายน 2564 – 18 มีนาคม 2565) 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคดัย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกตใ์ช้วิชา
ความรู้/ทกัษะตามท่ีไดเ้รียนมา 
(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกนิ 2 หน้า A4) 

 

บทคัดย่อ 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจเร่ือง “การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ ดว้ยแอพพลิเคชัน่ 
Facebook เพื่อสร้างการรับรู้ ของบริษทัโทรคมนาคมเเห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) เขตเมืองสงขลา” 
โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1.) เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้กบั บริษทัโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ  ากดั (มหาชน) เขตเมืองสงขลา ผา่นแอพพลิเคชัน่ Facebook 2.) เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
หรือสินคา้และบริการของบริษทั ใหเ้กิดการรับรู้แค่ผูบ้ริโภคภายในอ าเภอเมืองสงขลามากข้ึน  

หลงัจากท่ีไดเ้ปิดแฟนเพจเฟซบุ๊กให้กบั บริษทัโทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) เขต
เมืองสงขลา และได้มีการเผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกบั โปรโมชัน่ปัจจุบนัของสินคา้และบริการ,วิดีโอ
ประชาสัมพนัธ์,วิธีการช าระเงินออนไลน์,แคมเปญชวนมีส่วนร่วมกบักิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ 
เก่ียวกบับริษทั ผลการด าเนินงานพบว่า ในระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ – 16 
มีนาคม 2565 ไดมี้จ านวนยอดกดไลค์และยอดติดตามเพจทั้งหมด 227 คน มีจ านวนการเขา้ดูเพจ
ทั้งหมด 336 คน จ านวนการเขา้ถึงโพสทั้งหมด 119 คน การมีส่วนรวมกบัโพสทั้งหมด 25 คร้ัง และ
ไดเ้ผยแพร่เน้ือหาข่าวสารลงในแฟนเพจ ทั้งหมด 27 โพส ทางผูจ้ดัท าจึงสรุปไดว้า่ผลการด าเนินงาน
คร้ังน้ีเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้กบั บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) 
และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 
วธีิการด าเนินโครงงาน 
1.) หาประเด็นปัญหาของสถานท่ีประกอบการและคิดหวัขอ้โครงการเพื่อพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา 

2.) ศึกษาหาขอ้มูลและน าเสนอหวัขอ้โครงการต่อพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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3.) เร่ิมด าเนินโครงการโดยการเปิด facebook fanpage ใชช่ื้อวา่ “NT Plc. เขตเมืองสงขลา” และ
เผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกบั โปรโมชัน่ปัจจุบนัของสินคา้และบริการ,วดีิโอประชาสัมพนัธ์,วธีิการช าระ
เงินออนไลน์,แคมเปญชวนมีส่วนร่วมกบักิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบับริษทั 

4.) ดูผลตอบรับการด าเนินโครงการซ่ึงดูไดจ้ากในขอ้มูลเชิงลึกของเพจ เช่น จ านวนยอดคนเขา้ถึง
เพจ จ านวนการกดถูกใจเพจ จ านวนการเผยแพร่เน้ือหาข่าวสารในเพจ เป็นตน้ 
5.) สรุปผลการด าเนินการโครงงานสหกิจ 

ระเบียบแบบแผน 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ใหก้บั บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ  ากดั (มหาชน) เขตเมืองสงขลา ผา่นแอพพลิเคชัน่ Facebook 

2.เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารหรือสินคา้และบริการของบริษทั ใหเ้กิดการ
รับรู้แค่ผูบ้ริโภคภายในอ าเภอเมืองสงขลามากข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนอายรุะหวา่ง 20-50ปี  ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา และมีความตอ้งการท่ี
จะติดตั้งอินเตอร์เน็ตบา้นหรือซิมมือถือ 

ระยะเวลา ระยะเวลา 1 เดือน ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2565 

งบประมาณ งบประมาณ 0 บาท  

รายละเอยีด 

เปิด facebook fanpage ใชช่ื้อวา่ “NT Plc. เขตเมืองสงขลา” จะโพสเน้ือหา
เก่ียวกบั โปรโมชัน่ปัจจุบนั , วธีิการช าระเงินผา่น online service , ข่าวสารต่าง 
ๆ เก่ียวกบับริษทั หรือรายละเอียดต่าง ๆ   และดูผลตอบรับการด าเนินกิจกรรม
ในขอ้มูลเชิงลึกของเพจ เช่น ยอดเขา้ถึงเพจ ยอดไลคเ์พจ   

การวดัและการ
ประเมินผล 

1.เปิดแฟนเพจ 1แฟนเพจ ผา่นแอพพลิเคชัน่ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ใหก้บับริษทั  

2.มีจ านวนการเขา้ถึงหรือการกดถูกใจแฟนเพจ ไม่ต ่ากวา่ 200 คน 

3.มีจ านวนการเผยแพร่คอนเทนตม์ากกวา่ 20 คอนเทนต ์
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การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ตามทีเ่รียนมา 

การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ Social Medie ถือเป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ีตอ้ง
เร่ิมจากการเลือกช่องทางการประชาสัมพนัธืท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับธุรกิจของตนเองรวมถึงการคิด
และจดัท าคอนเทนตใ์หมี้ความน่าสนใจและดึงดูดผูบ้ริโภค ซ่ึง Facebook ถือเป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารกบับุคคลท่ีเป็นสมาชิกหรือบุคคลทัว่ไปท่ีสามารถเขา้ชมเฟซบุก๊เพจได้
สามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ หรือตอ้งการจะประชาสัมพนัธ์ เช่น ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจน
สินคา้และบริการต่าง ๆ ใหก้บัเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัมองหาหรือมีความสนใจในส่ิงท่ี
ประชาสัมพนัธ์ได ้ 
 

 อธิบายการน าโครงงานไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าท่ี
สามารถน าไปพฒันาองคก์ร/หน่วยงานไดอ้ยา่งชดัเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุนย
ค่าใชจ่้าย 
(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกนิ 3 หน้า A4) 
 
การน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 

การจัดท าโครงงานคร้ังน้ีถือเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท

โทรคมนาคมเเห่งชาติ จ  ากดั (มหาชน) เขตเมืองสงขลา ผา่นเพจ Facebook ก่อนหนา้น้ีทางบริษทัไม่

เคยมีเพจ Facebook มาก่อน ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อสถานท่ีประกอบการในการน าไปปรับใชไ้ดใ้น

อนาคต เพื่อพฒันาฐานลูกคา้ ส าหรับผลิตภณัฑ ์บริการ หรือแบรนด์ เป็นเหตุผลท่ีบริษทัในเขตเมือง

สงขลาการควรใช้ Facebook ในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคในเขตเมืองสงขลา และคอย

ติดตามข่าวสารโปรโมชัน่หรืออพัเดตใหม่ ๆ และแชร์ใหเ้พื่อนของพวกเขาไดรู้้ 
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