
 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  การประชาสัมพันธ์เพื่องานส านักงาน  20220404 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวศิรวิรรณ  เกาแกกูล 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 



ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เล่มนีเ้ป็น

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  โดยมุ่งเนน้การฝึกทักษะใน

ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  

เพื่อให้นักเรียนนักศกึษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา   3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  ด้านจติ

พิสัย  และดา้นจติพิสัย 
 

 

 

 

 

                นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกลู  

               สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 ๑.  ด้านความพรอ้ม  ๑๐ % 

  1.1  เวลาเรยีนต้องไม่น้อยกว่า   80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง ได้  IA) 

  1.2  การมาเรียนที่มเีวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ  

  1.3  การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4  มเีครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2.  ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70% 

  2.1  ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้  I) 

  2.2  ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 

  2.3  ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้  I) 

  2.4  ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

 3.  ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม  จริยธรรม)  20% 

  3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝรู่้ 

  3.2  การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน 

  3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4  การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์ 

 4.  การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  A 

  4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79  B+ 

  4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74  B 

  4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69  C+ 

  4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64  C 

  4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59  D+ 

  4.7  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54  D 

  4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

 

     (นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล)           (......................................................)  

          อาจารย์ประจ าวิชา                                            ตัวแทนนกัศึกษา  

 



แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.    ทราบถึงหลักการและลักษณะงานประชาสัมพันธ์ 

 2.       เข้าใจต่อบทบาทหนา้ที่ของนักประชาสัมพันธ์ 

 3.  ทราบถึงความหมายของประชามตแิละความส าคัญของประชามติ  

 4. สามารถประกอบอาชีพด้านการประชาสัมพันธ์  

 5. เห็นคุณค่าของการประชาสัมพันธ์  

 

มาตรฐานรายวิชา 

 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์  

 2. บอกขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์  

 3. จัดกิจกรรมเพ ื่ือการประชาสัมพันธ์ 

 4.ืใชเ้ครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ื

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ืืศกึษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ืืืืประวัตแิละ

วิวัฒนาการประชาสัมพันธ์ืืืืประชามติื ืืืกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ืืขัน้ตอนในการประชาสัมพันธ์ืืืื

การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์    กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ืืเครื่องมอืที่ใชใ้นการประชาสัมพันธ์ื

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการสอน 

รหัส…20220404……วิชา  การประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงาน    จ านวน……3  …….ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

หน่วย 

ที่ 

 

ชื่อหน่วยการสอน 

จ านวน 

ชั่วโมง 

1 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ื 4 

2 ประวัติและววิัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ื 4 

3 ปรัชญาและหลักการประชาสัมพันธ์ื 4 

4 องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ื 4 

5 หนา้ที่และความรับผดิชอบของการประชาสัมพันธ์ื 4 

6 การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ื 4 

7 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ื 4 

8 สื่อมวลชนสัมพันธ์ื 4 

9 การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ื 4 

10 การจัดประชุมแถลงขา่วื 4 

11 สื่อและสื่อค าพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ื 4 

12 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ื 4 

13 สื่อภาพและเสียงและสื่ออื่นๆื 3 

14 จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ื 3 

  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที่  1 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1.  ความหมายของการประชาสัมพันธ์ื 

2. ืความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 

3. จุดมุง่หมายของการประชาสัมพันธ์ 

4. ความแตกต่างระหว่างการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

5. การประชาสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน 

6. ความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์ 

สาระส าคัญ 

 ในยุคที่สังคมมนุษย์ถูกครอบคลุมด้วยโลกของขอ้มูลข่าวสารืืืืการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้

การตดิต่อสื่อสารมีความรวดเร็วืืมีประสทิธิภาพจนสามารถย่อโลกให้เล็กลงมาได้ืืท าให้ผู้คนในสังคมมนุษย์

สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ืยุคของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินการประชาสัมพันธ์ืืที่ตอ้งมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบให้

เหมาะสมกับยุคสมัยืืการประชาสัมพันธ์ถูกน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาืืปัจจุบันถือว่าการ

ประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการบริหารืืเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ

อย่างยิ่งืืเป็นตัวจักรที่จะท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุขืืกิจการตา่งๆืืประสบความส าเร็จและด าเนนิไป

ด้วยความเรียบร้อยืืงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นหัวใจส าคัญของทุกองค์กรและทุกชุมชนืืืโดยเข้าไปมีบทบาทใน

องค์กรตา่งๆืืทั้งของรัฐบาลืืรัฐวิสาหกิจและเอกชนต่างๆืืรวมทั้งวงการธุรกิจทุกกิจการื

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ์ได้ 

2. อธิบายความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 

3. อธิบายจุดมุง่หมายของการประชาสัมพันธ์ได้ 

4. จ าแนกความแตกต่างระหว่างการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้ 

5. อธิบายลักษณะของการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและภาคเอกชนได้ 

6. อธิบายความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์ได้ 

7. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์ 

 

 



กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการ 

ืืืืืืืืประชาสัมพนัธ์ื

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

 

1. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

2. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

3. สอบถามขอ้สงสัย 

4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

2. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

สื่อการเรียนการสอน 

1. สื่อืPowerPoint 

2. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

1. แบบฝกึหัดท้ายบท 

2. แบบทดสอบประจ าบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  ประวัติและววิัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 2 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1. การแบ่งยุคของการประชาสัมพันธ์ 

2. การประชาสัมพันธ์ยุคโบราณ 

3. การประชาสัมพันธ์ยุคที่เป็นระบบ 

4. การประชาสัมพันธ์ยุคธุรกิจอุตสาหกรรม 

5. การประชาสัมพันธ์ยุคสงครามโลกครั้งที่ื1 

6. การประชาสัมพันธ์ยุคสงครามโลกครั้งที่ืื2 

7. การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ื

 

สาระส าคัญ 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ตอ้งการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มืืืเมื่อมีการรวมกลุ่มกันย่อมต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันืืืืในอดีตการสื่อสารระหว่างมนุษย์ใช้กิรยิาท่าทางืืหรอืใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารกันืืืื

ต่อมามนุษย์เริ่มรูจ้ักขีดเขียนก็จะเขียนสัญลักษณ์ตา่งๆืืลงบนผนังถ้ าเพื่อสื่อสารกันืืเมื่อมีการคิดค้นภาษาก็มี

การตดิต่อสื่อสารกันโดยใช้ภาษาพูดืืืืจนกระทั่งในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยืืเชน่ืื

เครื่องพมิพ์ืืโทรศัพท์ืืคอมพิวเตอร์ืืวทิยุกระจายเสียงืืโทรทัศน์ืืท าให้การตดิต่อสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ื

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายการแบ่งยุคของการประชาสัมพันธ์ได้ 

2. จ าแนกความแตกต่างของการประชาสัมพันธ์แต่ละยุคได้ 

3. อธิบายสาระส าคัญของการประชาสัมพันธ์แต่ละยุคได้ 

4. อธิบายวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์แต่ละยุคได้ 

5. ตระหนักถึงความส าคัญของประวัติและววิัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ื

 

 

 

 



กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายประวัติและววิัฒนาการของการ 

ืืืืืืืืประชาสัมพนัธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

1. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

2. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

3. สอบถามขอ้สงสัย 

4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

2. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

3. สื่อืPowerPoint 

4. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

3. แบบฝกึหัดท้ายบท 

4. แบบทดสอบประจ าบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  ปรัชญาและหลักการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 3 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1. ปรัชญาและหลักการประชาสัมพันธ์ 

2. การบอกกล่าวหรอืชีแ้จงเผยแพร่ให้ทราบ 

3. การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผดิ 

4. การส ารวจประชามติื

สาระส าคัญ 

 ในการศกึษาวิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานนั้นืืืืหากผู้ศึกษาได้เข้าใจปรัชญาและหลักการของ

การประชาสัมพันธ์แล้วืืจะส่งผลท าใหเ้กิดความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึน้ืืืืส าหรับปรัชญาและ

หลักการประชาสัมพันธ์มหีลักการใหญ่ๆืือยู่ื3ืประการได้แก่ืืืืการบอกกล่าวหรอืชีแ้จงเผยแพร่ให้ทราบืืการ

ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผดิืืและการส ารวจประชามติื

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายปรัชญาและหลักการส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 

2. อธิบายถึงการบอกกล่าวหรอืชีแ้จงเผยแพร่ให้ทราบได้ 

3. อธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผดิในเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ได้ 

4. อธิบายความส าคัญของการส ารวจประชามตไิด้ 

5. สามารถน าหลักการประชาสัมพันธ์มาวิเคราะหส์ถานการณท์ี่เกิดขึน้ได้ื

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายปรัชญาและหลักการประชาสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

1. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

2. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

3. สอบถามขอ้สงสัย 

4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

2. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

5. สื่อืPowerPoint 

6. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

5. แบบฝกึหัดท้ายบท 

6. แบบทดสอบประจ าบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 4 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1. สถาบัน,  หนว่ยงานหรอืองค์กร 

2. กลุ่มประชาชน 

3. ความสัมพันธ์อันดี 

4. ประชามต ิ

5. แผนงานและความตอ่เนื่องื

สาระส าคัญ 

 ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนืืไม่วา่จะประชาสัมพันธ์กับ

กลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดก็ตามืืืืในการด าเนินการจะประกอบด้วยองค์ประกอบืืส าคัญื 5  

องค์ประกอบ  อันได้แก่ืืสถาบันหรอืองค์กรหรอืหนว่ยงานืืกลุ่มประชาชนืืความสัมพันธ์อันดีืืประชามติื ืและ

วิธีการอันมแีผนงานืืและการกระท าตอ่เนื่องกันไปื

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายองค์ประกอบส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 

2. อธิบายความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบได้ 

3. อธิบายความรูเ้กี่ยวกับองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์และน าไปประยุกต์ใชไ้ด้อย่างถูกต้อง  

4. ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ื

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

1. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

2. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

3. สอบถามขอ้สงสัย 

4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

2. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

7. สื่อืPowerPoint 

8. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

7. แบบฝกึหัดท้ายบท 

8. แบบทดสอบประจ าบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  หนา้ที่และความรับผดิชอบของนักประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 5 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1. งานของนักประชาสัมพันธ์ 

2. หนา้ที่ของนักประชาสัมพันธ์ 

3. คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ื

 

สาระส าคัญ 

 การประชาสัมพันธ์มบีทบาทและความส าคัญต่อความส าเร็จและล้มเหลวของสถาบันหรอืองค์กรืืืืใน

ปัจจุบันสถาบันแทบทุกสถาบันจึงได้จัดตั้งหนว่ยงานประชาสัมพันธ์ขึ้นืืืืืโดยมีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นท าหน้าที่เป็น

นักประชาสัมพันธ์ืืืืมกีารก าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบของนักประชาสัมพันธ์เอาไว้อย่างชัดแจง้ 

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายงานที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องปฏิบัติได้ 

2. อธิบายบทบาทหนา้ที่ของนักประชาสัมพันธ์ได้ 

3. อธิบายคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ได้ 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายหน้าที่และความรับผดิชอบของนัก 

ืืืืืืืืประชาสัมพนัธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

5. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

6. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

7. สอบถามขอ้สงสัย 

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

3. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

4. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

9. สื่อืPowerPoint 

10. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

9. แบบฝกึหัดท้ายบท 

10. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 6 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1. ความหมายของการสื่อสาร 

2. องค์ประกอบของการสื่อสาร 

3. กระบวนการการตดิต่อสื่อสาร 

4. ประเภทของการตดิต่อสื่อสาร 

5. รูปแบบของการติดตอ่สื่อสาร 

6. อุปสรรคหรอืสิ่งกีดขวางในการสื่อสารื

สาระส าคัญ 

 การสื่อสารืืตรงกับภาษาอังกฤษว่าื Communication  หมายถึงืการถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีก

ที่หนึ่งืืเป็นกระบวนการในการส่งผา่นหรอืสื่อความหมายระหว่างบุคคลืืส่วนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

หมายถึงืืกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลขา่วสารจากองค์กรหรอืหนว่ยงานไปยังประชาชนืืกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อสร้างความรู้ืืความเข้าใจและทัศนคตทิี่ดใีห้เกิดขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. ความหมายของการสื่อสาร 

2. องค์ประกอบของการสื่อสาร 

3. กระบวนการการตดิต่อสื่อสาร 

4. ประเภทของการตดิต่อสื่อสาร 

5. รูปแบบของการติดตอ่สื่อสาร 

6. อุปสรรคหรอืสิ่งกีดขวางในการสื่อสารื

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

9. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

10. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

11. สอบถามขอ้สงสัย 

12. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

5. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

6. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

11. สื่อืPowerPoint 

12. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

11. แบบฝกึหัดท้ายบท 

12. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 7 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 

2. การวิจัยและรับฟังความคดิเห็น 

3. การวางแผนและตัดสินใจ 

4. การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

5. การประเมนิผลการประชาสัมพันธ์ื

สาระส าคัญ 

 การด าเนินการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มคีวามละเอียดอ่อนืืเพราะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรู้สกึนึก

คิดของประชาชนืืดังนัน้ืืในการด าเนินการแต่ละครั้งจงึตอ้งมกีารวางแผนและก าหนดขัน้ตอนให้ชัดเจนืืซึ่ง

ขั้นตอนในการด าเนินการประชาสัมพันธ์จ าแนกออกได้เป็นื 4 ขั้นตอนืืได้แก่ืืการท าวิจัยและรับฟังความคดิเห็นืื

การวางแผนและตัดสินใจืืการปฏิบัติและการประเมนิผล 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายขั้นตอนในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้ 

2. อธิบายความหมายของการวิจัยและล าดับขั้นตอนในการท าวิจัยได้ 

3. จ าแนกวิธีการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 

4. อธิบายขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจได้ 

5. วิเคราะหแ์ละวางแผนงานประชาสัมพันธ์ได้ 

6. อธิบายวิธีการประเมนิผลการประชาสัมพันธ์ได้ื

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

13. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

14. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

15. สอบถามขอ้สงสัย 

16. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

7. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

8. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

13. สื่อืPowerPoint 

14. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

13. แบบฝกึหัดท้ายบท 

14. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  สื่อมวลชนสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 8 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

1. ความหมายของสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

2. วัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

3. แนวทางการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

4. การสรา้งความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์ตา่งเกื้อกูลื

 

สาระส าคัญ 

 สื่อมวลชนสัมพันธ์เป็นวิธีการอย่างหนี่งของนักประชาสัมพันธ์ืืืืที่มุง่หวังจะอาศัยความสัมพันธ์อันดีกับ

สื่อมวลชนืืเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพรข่้อมูลขา่วสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายืืซี่งจะท าให้ข้อมูล

ข่าวสารตา่งๆืืไปถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางืืรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1 อธิบายความหมายของสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้ 

2 อธิบายวัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้ 

3 อธิบายแนวทางการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้ 

4 อธิบายการสรา้งความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์ตา่งเกื้อกูลได้ 

5 สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้ื

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

17. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

18. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

19. สอบถามขอ้สงสัย 

20. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

9. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

10. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

15. สื่อืPowerPoint 

16. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

15. แบบฝกึหัดท้ายบท 

16. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 9 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

 1. ความหมายของื  “ข่าวแจก” 

 2. หลักการเขียนข่าว 

 3. การจัดสง่ขา่วแจกื

สาระส าคัญ 

 การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ืืืืเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอีกหนา้ที่หนึ่งของนักประชาสัมพันธ์ืืืที่ตอ้ง

จัดท าขา่วขององคก์รเพื่อเผยแพร่ให้สื่อมวลชนน าไปกระจายต่อไปยังประชาชนในรูปแบบของืื“ข่าวแจก” 

ืนักประชาสัมพันธ์จึงต้องมีความรูค้วามสามารถและทักษะในการเขียนข่าวแจกเพื่อใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ืืโดยยึดหลักส าคัญคือื5w  และืื1H 

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมายของข่าวแจกได้ 

2. อธิบายหลักการเขียนข่าวได้ 

3. อธิบายการจัดสง่ขา่วแจกได้อย่างถูกต้อง 

4. เขียนข่าวแจกได้ื

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

21. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

22. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

23. สอบถามขอ้สงสัย 

24. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

11. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

12. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และ 

ืืืืืจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

17. สื่อืPowerPoint 

18. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

17. แบบฝกึหัดท้ายบท 

18. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  การจัดประชุมแถลงขา่ว 

หนว่ยที ่ 10 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

 1. ความหมายของการจัดประชุมแถลงขา่วื

 2. ความส าคัญของการจัดประชุมแถลงขา่ว 

 3. ขั้นตอนการจัดประชุมแถลงขา่วื

 

สาระส าคัญ 

 การจัดประชุมแถลงขา่วื (Press conference) เป็นเครื่องมอืในการประชาสัมพันธ์เครื่องมอืหนึ่งที่นิยมใช้

กันค่อนขา้งมากืืืโดยการเชญิชวนให้สื่อมวลชนประเภทต่างๆืืเข้าพบปะและพูดคุยกับผูบ้ริหารระดับสูงของ

องค์กรืืเพื่อแถลงข่าวืืชีแ้จงืืท าความเข้าใจืืพูดคุยสนทนากับสื่อมวลชนเพื่อสรา้งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันื

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมายของการจัดประชุมแถลงขา่วได้ 

2. อธิบายความส าคัญของการจัดประชุมแถลงขา่วได้ 

3. อธิบายขั้นตอนการจัดประชุมแถลงขา่วได้อย่างถูกต้อง 

4. จัดประชุมแถลงขา่วได้ื

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายการจัดประชุมแถลงขา่ว 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

25. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

26. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

27. สอบถามขอ้สงสัย 

28. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

13. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

14. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

19. สื่อืPowerPoint 

20. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

19. แบบฝกึหัดท้ายบท 

20. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  สื่อและสื่อค าพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 11 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

 1. ความหมายของสื่อื

 2. สื่อค าพูด 

 3. รูปแบบของการใช้สื่อค าพูด 

 4. ข้อดขีองสื่อค าพูด 

 5. ข้อจ ากัดของสื่อค าพูดื

 

สาระส าคัญ 

ืืสื่อค าพูดืืถือเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมใีช้อยู่ในปัจจุบันืืใช้ตน้ทุนใน

การผลิตต่ าืืืืแตห่ากสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมแลว้ถือได้ว่าเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพืืื

มีความยืดหยุ่นในการใช้ื ืืืสามารถใช้ได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาืืืืสามารถสร้างและเรา้อารมณข์อ งผู้รับฟังได้ืืืื

และยังสามารถเปลี่ยนแปลงเนือ้หาสาระได้อย่างสะดวกงา่ยดายื

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมายของสื่อได้ 

2. อธิบายรูปแบบของสื่อค าพูดได้ 

3. อธิบายความส าคัญของการใชส้ื่อค าพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 

4. อธิบายการใชส้ื่อค าพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ื

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายสื่อและสื่อค าพูดเพื่อการ 

ืืืืืืืประชาสัมพนัธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

29. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

30. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

31. สอบถามขอ้สงสัย 

32. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

15. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

16. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

21. สื่อืPowerPoint 

22. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

21. แบบฝกึหัดท้ายบท 

22. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยที ่ 12 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

 1. ความส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ื

 2. ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 

  

สาระส าคัญ 

ืืสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มบีทบาทและความส าคัญในการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมากืืืืเพราะมี

ลักษณะเด่นที่มีความคงทนถาวรืืืืสามารถใส่รายละเอียดของเรื่องราวที่ตอ้งการจะประชาสัมพันธ์ได้อย่าง

ละเอียดืืืสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ืืืืโดย เฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยทีางการพมิพไ์ด้เจรญิรุดหนา้ไปอย่างรวดเร็วืืืื

การผลิตสิ่งพมิพจ์ึงสามารถท าได้อยา่งประณีตสวยงามเป็นอยา่งยิ่งื  

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิืบายความหมายและความส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 

2. จ าแนกความแตกต่างระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆืืได้ 

3. เลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม 

4. อธิบายข้อดแีละข้อจ ากัดของสิ่งสิ่งพิมพ์ได้ื

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

33. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

34. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

35. สอบถามขอ้สงสัย 

36. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

17. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

18. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

23. สื่อืPowerPoint 

24. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

23. แบบฝกึหัดท้ายบท 

24. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  สื่อภาพและเสียงและสื่ออื่นๆืื 

หนว่ยที ่ 13 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

 1. การใชส้ื่อภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ื

 2. การใชส้ื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 3. วิทยุกระจายเสียง 

 4. การใชส้ื่อภาพและเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 5. สื่อโทรทัศน์ 

 6. สื่ออื่นๆืืเพื่อการประชาสัมพันธ์ื

  

สาระส าคัญ 

ืืสื่อภาพและเสียงเป็นสื่อที่นิยมมใชใ้นการประชาสัมพันธ์มากเพราะสามารถสื่อสารได้โดยใช้

สัมผัสทั้งทางตาและหูืืืจงึสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีื ืืสื่อภาพและเสียงนี้

ประกอบด้วยสื่อท่ีเป็นภาพหรือเสียงืืเพยีงอยา่งใดอย่างหนึ่งืืหรือเป็นสื่อท่ีมีท้ังภาพและเสียง 

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายการใชส้ื่อภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 

2. อธิบายการใชส้ื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 

3. อธิบายการใชส้ื่อภาพและเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 

4. อธิบายการใชส้ื่ออื่นๆืืเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ื

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายสื่อภาพและเสียงและสื่ออื่นๆืื 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

37. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

38. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

39. สอบถามขอ้สงสัย 

40. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

19. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

20. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

25. สื่อืPowerPoint 

26. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

25. แบบฝกึหัดท้ายบท 

26. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  20220404   วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อส านักงานื

ชื่อหน่วย  จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ืื 

หนว่ยที ่ 14 

สอนครั้งที่   

จ านวนืืื  ช่ัวโมง  

 

หัวข้อเรื่อง 

 1. ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณื

 2. จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

 3. จรยิธรรมของหนังสือพมิพ์ 

 4. จรรยาบรรณของสมาคมนักข่าวแหง่ประเทศไทย 

  

สาระส าคัญ 

ืืจรรยาบรรณหรือจริยธรรมหมายถึงืืืกรอบหรอืแนวทางในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งืืืืที่

ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพนัน้ๆืืืประพฤติปฏิบัติตามืืและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพพึงประพฤติปฏิบัติ 

ืืจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์จึงหมายถึงืืืืกรอบหรอืแนวทางในการประกอบอาชีพของ

นักประชาสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบอาชีพด้านการประชาสัมพันธ์สว่นใหญ่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติในหมูข่องผู้ประกอบ

อาชีพด้านนีด้้วยกันื

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณได้ 

2. อธิบายจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ได้ 

3. อธิบายจรยิธรรมของหนังสือพมิพ์ได้ 

4. อธิบายจรรยาบรรณของสมาคมนักข่าวแหง่ประเทศไทยได้ื

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมของ

นักเรยีน 

1. ืืือธิบายจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

2.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม 

3.    มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

41. ศกึษาตามหัวขอ้เรื่องที่ครูอธิบาย 

42. ฝกึปฏิบัติตามครูสาธิต 

43. สอบถามขอ้สงสัย 

44. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

21. จัดเตรียมหอ้งเรียนให้

เรียบร้อย 

22. ส ารวจความเรยีบร้อย 

ของบุคลิกภาพในการ 

ืืืืืืืืแต่งกายื

1.   ฝกึปฏิบัติตามที่ครูสาธิตื 1.  ท าความสะอาดห้องเรียน

และจัดระเบียบโต๊ะเรยีนให้ื ื 

ืืืืืืเรียบร้อย     

2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายื

 

สื่อการเรียนการสอน 

27. สื่อืPowerPoint 

28. หนังสือเรยีน 

การทดสอบ 

27. แบบฝกึหัดท้ายบท 

28. แบบทดสอบประจ าบท 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

ก่อนเรยีน                    ขณะเรยีน                  หลังเรียน 

1.  ตรวจเช็ครายช่ือนักเรียนที่เข้าช้ัน

เรียน 

 2. สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรม

ความ 

ืืืืืืมีระเบียบวินัยืการตรงเวลาืืื 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

1.  ตรวจผลงาน 

 

 
 


