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คำนำ

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงและปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว หรือท่ี เรียกว่า
"ยุคที่โลกไร้พรมแดน"   มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างกว้างขวาง
โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ต(Internet) ในการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลกัน
ดังนั้นการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต  จึงมีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์   เนื่องจากสามารถ
เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว      และในปัจจุบันการส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีอิทธิพลในการบริโภคข่าวสารของมนุษย์มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร และหน่วยงาน

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้มอบนโยบายให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ภาคเหนือ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
การศึกษานอกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ    กับการทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และร่วมกันสร้างองค์กรท่ีทันสมัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
นอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อจะเป็นการสร้างเสริมโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถรับรู้ข่าวสารการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกท้ังเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รู้จักองค์กรการศึกษานอกโรงเรียนมากย่ิงข้ึน   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ นางสาวอรวรีย์  ฟองจันทร์  ครูชำนาญการเป็นผู้เขียน
บทเรียนสำเร็จรูป  วิชา  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น
เพื่อมุ่งหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารงานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน

 บทเรียนสำเร็จรูปวิชา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
เป็นบทเรียนที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นสื่อการเรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียน และฝึกปฏิบตัิ
ได้ด้วยตนเอง บทเรียนมีจำนวน 5 หน่วยการเรียน แต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ส่ือการเรียน  เน้ือหา  แบบฝึกหัด แบบทดสอบ  และเฉลยแบบทดสอบ  ดังน้ันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการบรรลุผลสำเร็จในการศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนน้ัน  ผู้เรียนต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง
และมีความต้ังใจในการศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าบทเรียนสำเร็จรูป
ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
นอกโรงเรียนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        นายสังวาลย์   ชาญพิชิต
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ



คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
วิชา  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทเรียนสำเร็จรูป วิชา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  เป็นบทเรียนท่ีผลิตข้ึน  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นส่ือในการเรียน  โดยผู้เรียนสามารถศึกษา บทเรียน
และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ตามกระบวนการของผู้เรียนแต่ละบุคคล  บทเรียนมีจำนวน  5  หน่วยการเรียน
แต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วยวัตถุประสงค์  สื่อการเรียน  เนื้อหา  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ
และเฉลยแบบทดสอบ  ทั ้งนี ้ เพื ่อให้ผู ้ เร ียนเกิดความรู ้  ความเข้าใจและเพื ่อให้การเรียน
ในแต่ละหน่วยการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนท่ีได้ระบุไว้  ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตนดังต่อไปน้ี

1. ศึกษาโครงสร้างของบทเรียน
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ให้ครบทุกข้อ  และตรวจคำตอบจากเฉลยแบบทดสอบ

เพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของตนเอง
3. ศึกษาวัตถุประสงค์  ส่ือการเรียน  วิธีการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนให้เข้าใจ
4. ศึกษาเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนอย่างละเอียดให้เข้าใจและฝึกปฏิบัติตามข้ันตอน

ต่างๆ  ท่ีกำหนดไว้ในบทเรียนให้ถูกต้อง  จนเกิดทักษะ  ไม่ต้องรีบร้อน  เพราะการเรียนในบทเรียนไม่จำกัด
เวลาเรียน

5. หลังจากศึกษาบทเรียน  แต่ละหน่วยแล้ว ให้ทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
พร้อมท้ังตรวจคำตอบด้วยตนเอง  จากแบบเฉลยท้ายบทเรียน

6. เม่ือศึกษาครบท้ัง 5 หน่วยการเรียน  ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  และตรวจ
คำตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

การศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียนน้ัน  เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน  ผู้เรียนจะต้องมีระเบียบ
วินัยในตัวเอง  คือมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ  และมีความตั้งใจในการศึกษา
เพราะจะทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้

   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/1



สาระสำคัญ
การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต  มีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก

โรงเรียน  คือเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  เข้าถึงได้ง่าย
สะดวก  อีกทั้งเป็นการสื่อสารสองทาง  คือ  สามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันได้
ทันที เป็นการเสริมสร้างโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  สามารถรับรู้ข่าวสารการศึกษานอกโรงเรียน
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว  และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักการศึกษานอกโรงเรียน
มากย่ิงข้ึน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน
1. มีความรู้  ความเข้าใจ  เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน
2. สามารถเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง

ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเน้ือหา  5  หน่วย  ดังน้ี
หน่วยท่ี 1 การประชาสัมพันธ์
หน่วยท่ี 2 การติดต่อสื่อสารกับการประชาสัมพันธ์
หน่วยท่ี 3 การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตกับการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นอกโรงเรียน
หน่วยท่ี 4 การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หน่วยท่ี 5 ข้ันตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
วิชา  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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1. การประชาสัมพันธ์หมายถึงอะไร
ก. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน
ข. การเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกันและกัน

ของประชาชน
ค. การให้ความร่วมมือกันของหน่วยงาน
ง. การผูกพันเก่ียวข้องระหว่างกันของ

ประชาชน
2.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.  สถานีโทรทัศน์ทุกช่องประชาสัมพันธ์ข่าว
เคร่ืองบินตก

ข. การประชาสัมพันธ์จะทำเม่ือมีเหตุการณ์
ท่ีเป็นข่าวเท่าน้ัน

ค.  เคร่ืองด่ืมชาเขียวประชาสัมพันธ์ส่วน
ประกอบโดยประมาณไว้ท่ีข้างขวด

ง. งานวันการศึกษานอกโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กศน.

3. ข้อใดเป็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ท่ีมีต่อองค์กร
ก. ทำให้องค์กรมีภาพพจน์ท่ีดีในสายตา

ประชาชน
ข. ทำให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้

จากองค์กร
ค. ทำให้ประชาชนให้การสนับสนุนกิจการ

ขององค์กร
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดเป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์
ก. ผู้กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ข. ป้ายประกาศวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ค. นักศึกษาผู้รับการปฐมนิเทศ
ง. กำหนดวัน เวลา สถานท่ีปฐมนิเทศนักศึกษา

5. Message  คืออะไร
ก. ผู้รับสาร
ข. ผู้ส่งสาร
ค. ส่ือ/ช่องทาง
ง. ข่าวสาร

6. ข้อใดจัดเป็นส่ือวัสดุ
ก. ของตัวอย่าง แบบจำลอง
ข. เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ค. แผ่นดิสเก็ต
ง. จดหมายข่าว

7. เหตุใดจึงมีการพัฒนาการติดต่อส่ือสาร
ผ่านส่ือมวลชน
ก. เพราะส่ือมวลชนมีประสิทธิภาพในการ

โน้มน้าวจิตใจคนได้สูง
ข. เพราะสามารถเข้าถึงบุคคลจำนวนมากได้

ในเวลาอันรวดเร็ว
ค. เพราะกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่า

ส่ืออ่ืน ๆ
ง. เพราะเป็นส่ือท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง

8. อินเทอร์เน็ต คืออะไร
ก. เครือข่ายการรับส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์
ข. การติดต่อส่ือสารผ่านดาวเทียม
ค. การเดินทางติดต่อระหว่างประเทศต่อประเทศ
ง. เครือข่ายการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ

9. เหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญต่อ
การประชาสัมพันธ์
ก. เพราะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับ

ได้อย่างรวดเร็ว
ข. การเข้าถึงทำได้ง่าย สะดวก
ค. เป็นการส่ือสารสองทาง
ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบก่อนเรียน
วิชา  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
คำช้ีแจง:  จงกาเคร่ืองหมาย   (X)  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว
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10. ทำไมการศึกษานอกโรงเรียนจึงต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต
ก. เพ่ือให้ข่าวสารมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน
ข. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน
ค. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสาร

ได้ท่ัวถึงและรวดเร็วย่ิงข้ึน
ง. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้มากข้ึน

11.  อะไรคือข่าว
ก. นายอสรพิษติดป้ายประกาศหาเสียง เลือกต้ัง

นายกเทศบาลตำบลสูง 5 เมตร
ข. ป้ายประกาศหาเสียงของนายอสรพิษ

ล้มทับรถยนต์ของชาวบ้านพังยับเยิน 1 คัน
ค. ในป้ายประกาศเขียนว่านายอสรพิษใจซ่ือ

มือสะอาด
ง. นายอสรพิษได้หมายเลขผู้สมัครหมายเลข 1

12. การเสนอข่าวผ่านส่ือชนิดใดท่ีนำเน้ือหา
สาระท่ีหลากหลายมานำเสนอได้ท้ังตัวอักษร
ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง และเสียง
ก.   หนังสือพิมพ์
ข. วิทยุกระจายเสียง
ค. อินเทอร์เน็ต
ง. จดหมายข่าว

13. ส่วนใดของข่าวความท่ีต้องการทักษะการเขียน
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
ก. หัวข่าว
ข. ความนำข่าว
ค. ตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง
ง. สรุปท้ายข่าว

14. ความนำข่าว ประกอบด้วย 5W 1H คือข้อใด
ก.  Who  What  With  Where  Why and How
ข.  Who  Whom  With  Where  Why and How
ค.  Who  What   Where  When  Why and How
ง.  Who  What  With  Whom  Why and How

15. การเลือกภาพประกอบข่าวมีข้อพิจารณาอย่างไร
 ก.  เลือกภาพท่ีจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพได้อย่าง
     สวยงามเป็นอันดับแรก
ข.  เลือกภาพท่ีถ่ายเน้นใบหน้าบุคคลสำคัญใน
     กิจกรรมน้ัน ๆ
ค.  ภาพท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ์กับข่าว ช่วยเล่าเร่ืองราวได้
ง.  ถูกทุกข้อ
16. ในกรณีท่ีในภาพมีบุคคลหลายคน ข้อใดเป็นการ

อธิบายตำแหน่งบุคคลในภาพท่ีถูกต้อง
ก.  ระบุตัวบุคคลท่ีอยู่ตรงกลางก่อนตำแหน่งอ่ืน
ข.  ระบุตัวบุคคล และกิจกรรมท่ีปฏิบัติจากซ้ายไปขวา
ค.  ระบุตัวบุคคลและกิจกรรมท่ีปฏิบัติ จากขวาไปซ้าย
ง.  ไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ
17. ข้อใดเป็นช่ือเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียนภาคเหนือ
ก.  www .northnfe.net
ข.  www.northnet.th
ค. www.northnfe.go.th
ง. www.northnet.net
18. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. ทางเว็บ

ไซต์สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ต้อง
เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ ข้อใดถูกต้อง

ก.  คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูด้านขวามือ
ข.  คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูด้านซ้ายมือ
ค.  คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูก่ึงกลางซ้ายมือ
ง.  คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูก่ึงกลางขวามือ
19.ส่ิงสำคัญสำหรับการเข้าสู่ระบบเพ่ือส่งข่าวประชา-

-สัมพันธ์ข้ึนบนเว็บไซต์การศึกษานอกโรงเรียน
คือข้อใด

ก.  Export File และ Open Photo
ข.  Name website และFile Text
ค.  User ID และ Password
ง.  Start window และ Resize Photo
20. ในข้ันตอนการใส่เน้ือหาข่าวทางเว็บไซต์ศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ เราต้องใส่ในช่องใด

ก. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง ช่ือเร่ือง
ข. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง กลุ่มข่าว
ค. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง รายละเอียด
ง. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง ส่งข่าวข้อมูล
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ข้อ   1 ก
ข้อ   2 ง
ข้อ   3 ง
ข้อ   4 ข
ข้อ   5 ง
ข้อ   6 ก
ข้อ   7 ข
ข้อ   8  ก
ข้อ   9 ง
ข้อ  10 ค

ข้อ 11  ข
ข้อ 12  ค
ข้อ 13  ก
ข้อ 14  ค
ข้อ 15  ค
ข้อ 16  ข
ข้อ 17  ก
ข้อ 18 ข
ข้อ 19  ค
ข้อ 20  ค

                   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
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หน่วยท่ี 1
เรื่อง การประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เม่ือผู้เรียนศึกษาเน้ือหาเร่ือง การประชาสัมพันธ์จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
2. บอกลักษณะของการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

สื่อการเรียน
บทเรียนสำเร็จรูปเร่ือง การประชาสัมพันธ์

วิธีการเรียน
วิธีการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปในเน้ือหาน้ี ผู้เรียนต้องปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี คือ
1. ไม่ทำเคร่ืองหมาย หรือขีด เขียนใด ๆ ลงในบทเรียนสำเร็จรูป
2. ให้ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปน้ีไปทีละหน้าตามลำดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัติตาม

ที่กำหนดในแต่ละหน่วย
3. ผู้เรียนต้องศึกษาเน้ือหาอย่างละเอียด และฝึกปฏิบัติตามท่ีกำหนด อีกท้ังตอบคำถาม

ในแต่ละหน้าตามท่ีกำหนดให้ตามลำดับ อย่าศึกษาข้ามหน้าใด หน้าหน่ึงเป็นอันขาด
เพราะจะทำให้ผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหานั้น

4. เน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนศึกษาเป็นบทเรียนมิใช่ข้อสอบ
5. ถ้าผู้เรียนตอบคำถามในหน้าใดหน้าหน่ึงผิด ต้องย้อนกลับไปศึกษาเน้ือหาในหน้าน้ัน

ใหม่อีกครั้ง
6. ผู้เรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเองในการตอบคำถามในแต่ละหน่วย ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อน

ท่ีจะตอบคำถาม เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเน้ือหาได้

 

 
ต่อไปนี้เรา

มาเริ่มเรียน
เรื่องการป

ระชาสัมพ
ันธ์กันนะค

ะ..

กรุณาเปิดไ
ปศึกษาใน

หน้าต่อไป
ได้แล้วคะ
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กรอบท่ี 1
การประชาสมัพันธ์ (Public Relations)

การประชาสัมพันธ์ แปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Public Relations
"Public"    แปลว่า        ประชา
"Relations" แปลว่า       สัมพันธ์ หรือ ความผูกพัน
ถ้าแปลตรงตามตัวอักษร การประชาสัมพันธ์ ก็คือ การผูกพันท่ีเก่ียวข้องกับหมู่คน น่ันเอง

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงหมายถึง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีให้เกิดกับ
หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ต่อกลุ่มประชาชาชนท่ีเก่ียวข้องในการท่ีได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
จากประชาชน

คำถาม:
การประชาสัมพันธ์  หมายถึง..................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................



เฉลยคำถามกรอบท่ี 1

การประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันท่ีมีต่อประชาชนเพ่ือท่ีจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน

กรอบท่ี 2
ลักษณะของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดต่อกับประชาชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อประชาชน เพื่อให้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน  ในขณะเดียวกันหน่วยงาน องค์กร หรือ
สถาบันก็ต้องมีการติดตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์  จึงมีลักษณะเป็นยุคลวิธี หรือการติดต่อสองทาง คือจากหน่วยงาน องค์กร
หรือสถาบันไปยังประชาชน และฟังเสียงจากประชาชนย้อนกลับมาให้หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน
ได้ทราบถึงความนึกคิดของประชาชน

คำถาม:
การประชาสัมพันธ์ มีลักษณะอย่างไร.....................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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      กรอบท่ี 3
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อหน่วยงาน ดังต่อไปน้ี
1. เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้เกิดกับหน่วยงาน เพราะการสร้างภาพพจน์ท่ีดี จะทำให้เรา

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน และทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีดีต่อหน่วยงานของเรา
2. เพื่อให้ประชาชนรู้จักหน่วยงานของเรา และเห็นว่าหน่วยงานของเรามีคุณค่าเป็น

ประโยชน์ และสมควรให้ความร่วมมือและสนับสนุน
3. เป็นการทำหน้าที่ในการแก้ไขภาพพจน์ หรือทัศนคติที่เป็นลบของประชาชนที่มีต่อ

หน่วยงานให้เป็นไปในทางท่ีดี

คำถาม:
การประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อหน่วยงาน อย่างไร..................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

 เฉลยคำถามกรอบที ่2

การประชาสัมพันธ์  มีลักษณะเป็นยุคลวิธีหรือการสื่อสารสองทาง  คือ จากหน่วยงาน
องค์กรหรือสถาบันไปยังประชาชน และจากประชาชนถึงหน่วยงาน  องค์กร หรือสถาบัน
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เฉลยคำถาม กรอบที่ 3

การประชาสัมพัธ์ มีความสำคัญต่อหน่วยงาน คือ
1. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดกับหน่วยงาน เพราะการสร้างภาพพจน์ที่ดีจะทำให้

ประชาชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานเป็นอย่างดี
2. เพื่อให้ประชาชนรู้จักและเห็นคุณค่าของหน่วยงานและเห็นสมควรให้ความร่วมมือ

และสนับสนุน
3. เป็นการทำหน้าที่แก้ไขภาพพจน์หรือทัศนคติที่เป็นทางลบของประชาชนที่มีต่อ

หน่วยงานให้เป็นไปในทางท่ีดี

แบบฝึกหัด
เร่ือง  การประชาสัมพันธ์

คำช้ีแจง: ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี

1. การประชาสัมพันธ์  หมายถึง.............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. การประชาสัมพันธ์ มีลักษณะอย่างไร.........................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร...............................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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เฉลยแบบฝึกหัด
เร่ือง  การประชาสัมพันธ์

คำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. การประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี

ระหว่างหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มีต่อประชาชนเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ประชาชน

2. การประชาสัมพันธ์มีลักษณะเป็นยุคลวิธี หรือการส่ือสารสองทาง คือ จากหน่วยงาน
องค์กร หรือสถาบัน ไปยังประชาชน และจากประชาชนถึงหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน

3. การประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อหน่วยงาน คือ
1) เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้เกิดกับหน่วยงาน  เพราะการสร้างภาพพจน์ท่ีดีจะ

ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานเป็นอย่างดี
2) เพ่ือให้ประชาชนรู้จักและเห็นคุณค่าของหน่วยงานและเห็นสมควรให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุน
3) เป็นการทำหน้าท่ีแก้ไขภาพพจน์    หรือทัศนคติท่ีเป็นทางลบของประชาชนท่ีมีต่อ

หน่วยงานให้เป็นไปในทางท่ีดี
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แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
หน่วยท่ี 1     การประชาสัมพันธ์

คำช้ีแจง:  จงกาเคร่ืองหมาย   (X)  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า
การประชาสัมพันธ์
ก. การให้ความร่วมมือกันของประชาชน
ข. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชน

ค. ความผูกพันเก่ียวข้องระหว่างกัน
ของประชาชน

ง. การเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกันและ
กันของประชาชน

2. คำว่า Public    แปลว่าอะไร
ก. สาธารณรัฐ
ข. เครือสหพันธรัฐ
ค. ประชาชน
ง. ประชารัฐ

3. คำว่า  Relations  แปลว่าอะไร
ก. ความผูกพัน  หรือ ความสัมพันธ์
ข. ความเห็นอกเห็นใจ
ค. ความเมตตา
ง. ความเข้าใจ

4. ข้อใดใช้คำว่าประชาสัมพันธ์ได้ตรงตาม
ความหมายมากท่ีสุด
ก. สถานีโทรทัศน์ทุกช่องประชาสัมพันธ์

ข่าวเคร่ืองบินตกในรายการข่าวด่วน
ข. การประชาสัมพันธ์จะทำเม่ือมี

เหตุการณ์ท่ีเป็นข่าวเท่าน้ัน
ค. เคร่ืองด่ืมชูกำลังประชาสัมพันธ์ส่วน

ประกอบโดยประมาณไว้ท่ีข้างขวด
ง. งานวันการศึกษานอกโรงเรียนจัดข้ึน

เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ก.ศ.น.

5. ควรเลือกการประชาสัมพันธ์ในลักษณะใด
จึงจะได้ผลดีท่ีสุด
ก. ลักษณะการติดต่อแบบกลุ่มไปสู่บุคคล
ข. ลักษณะการติดต่อแบบทางเดียว
ค. ลักษณะการติดต่อจากจุดศูนย์กลาง
        ไปสู่วงกว้าง
ง. ลักษณะการติดต่อแบบสองทาง

6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของลักษณะการ
ติดต่อประชาสัมพันธ์ท่ีดี
ก. สำนักงานอนามัยติดป้ายรณรงค์เร่ือง

การป้องกันโรคเอดส์
ข. เว็บไซต์โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึง

เสนอข่าวกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
ค. เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมเปิดหน้ากระดาน

สนทนาพร้อมกับการเสนอข่าวกิจกรรม
ของโรงเรียน

ง. ถูกทุกข้อ
7. เหตุใดจึงต้องการทราบความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต่อองค์กร
ก. เพ่ือให้ได้ช่ือว่าเป็นองค์กรท่ีสนับสนุน

ประชาธิปไตย
ข. เพ่ือนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานของ

องค์กรให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน
ค. เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบ

ประเมินผลการทำงานขององค์กร
ง. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอนโยบาย

ให้องค์กรนำไปปฏิบัติ



1.ข
2.ค
3.ก
4.ง
5.ง

6.ค
7.ข
8.ง
9.ค
10.ง
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8. ภาพพจน์ท่ีดีขององค์กรสำคัญอย่างไร
ก. เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับประชาชน
ข. ทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าขององค์กร
ค. ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ง.   ข้อ ข. และ ค. ถูก

9. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ท่ีเหมาะสมในการนำไป
ประชาสัมพันธ์
ก. มีข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานจำเป็นต้องรับทราบ
ข. บุคลากรของหน่วยงานลาออก
ค. มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆท่ีเป็น

ประโยชน์ท้ังต่อหน่วยงาน  ผู้เก่ียวข้อง
และประชาชนท่ัวไป

ง.  ผิดทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ท่ีมีต่อองค์กร
ก. ทำให้องค์กรมีภาพพจน์ท่ีดีในสายตา

ประชาชน
ข. ทำให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ท่ีจะ

ได้จากองค์กร
ค. ทำให้ประชาชนให้การสนับสนุนกิจการ

ขององค์กร
ง.   ถูกทุกข้อ



หน่วยท่ี 2
เรื่อง การติดต่อสื่อสารกับการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เม่ือผู้เรียนศึกษาเน้ือหาเร่ือง การติดต่อส่ือสารกับการประชาสัมพันธ์ จบแล้วสามารถ
1. บอกบทบาทของการติดต่อส่ือสารกับการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายองค์ประกอบของการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายประเภทของส่ือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

สื่อการเรียน
บทเรียนสำเร็จรูปเร่ือง การติดต่อส่ือสารกับการประชาสัมพันธ์

วิธีเรียน
1. ไม่ทำเคร่ืองหมาย หรือขีด เขียนใด ๆ ลงในบทเรียนสำเร็จรูป
2. ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปนี้ไปทีละหน้าตามลำดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัติตาม

ที่กำหนดในแต่ละหน่วย
3. ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดและฝึกปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งตอบคำถาม

ในแต่ละหน้าตามที ่กำหนดให้ตามลำดับ อย่าศึกษาข้ามหน้าใดหน้าหนึ ่งเป็นอันขาดเพราะ
จะทำให้ผู้เรยีน อาจจะไม่เข้าใจในเน้ือหาน้ัน

4. เน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนศึกษาเป็นบทเรียนมิใช่ข้อสอบ
5. ถ้าผู ้เรียนตอบคำถามในหน้าใดหน้าหนึ่งผิด ต้องย้อนกลับไปศึกษาเนื ้อหาใน

หน้านั้นใหม่อีกครั้ง
6. ผู้เรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเองในการตอบคำถามในแต่ละหน่วย ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อน

ท่ีจะตอบคำถาม เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเน้ือหาได้

 

 
ถ้าผู้เรียนพ

ร้อมท่ีจะศึ
กษาเร่ือง ก

ารติดต่อส่ื
อสารกับก

าร

ประชาสัม
พันธ์แล้ว ให้เปิดไป

ศึกษาในห
น้าต่อไปไ

ด้เลยคะ...
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กรอบท่ี 1
บทบาทของการติดต่อสื่อสารกับการประชาสัมพันธ์

การติดต่อสื่อสาร มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความสนใจ
ความคิดและทัศนคติของมนุษย์ ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงมีความสำคัญกับหน่วยงานในอันที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทของ
การติดต่อสื่อสารที่มีส่วนช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการรับรู้
ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีในกลุ่มต่าง ๆ
ช่วยสร้างความคิดอยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
ช่วยเร่งให้มีการพัฒนาด้วยการเพ่ิมกลไกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น

คำถาม:
การติดต่อส่ือสารมีบทบาทอย่างไรต่อการประชาสัมพันธ์...............................................................
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      เฉลยคำถาม กรอบท่ี 1
                  การติดต่อส่ือสารมีบทบาทต่อการประชาสัมพันธ์ ดังน้ี

1. ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการรับรู้
2. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีในกลุ่มต่าง ๆ
3. ช่วยสร้างความคิดอยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
4. ช่วยเร่งให้มีการพัฒนาด้วยการเพิ่มกลไกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้น

กรอบท่ี 2

จากการศึกษาเนื ้อหาที ่กล่าวมาข้างต้น ผู ้เร ียนคงจะเห็นแล้วว่าการติดต่อสื ่อสาร
มีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ในอันที่จะได้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการสื่อสารจะมีความ
สมบูรณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลน้ันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่  4  ประการด้วยกันคือ

1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ คนแรกที่เริ่มต้นสื่อสาร อาจจะเป็นบุคคล หน่วยงาน องค์กร
หรือสถาบัน

2. ข่าวสาร (Message) คือ ข่าวสารหรือเน้ือหาสาระท่ีผู้ส่งสารต้องการท่ีจะส่ง ซ่ึงข่าวสาร
ดังกล่าวสามารถสื่อความหมายหรือตีความหมายให้เกิดความเข้าใจได้  เช่น  การประชาสัมพันธ์
ให้ทราบเก่ียวกับกำหนดการอบรมวิชาชีพ  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. เป็นต้น

3. ส่ือ/ช่องทาง (Channel) คือ หนทางท่ีจะนำเอาข่าวสารหรือเน้ือหาสาระ จากผู้ส่งสาร
ไปยังผู้รับ หากปราศจากส่ือหรือช่องทางแล้วข่าวสารก็ไม่สามารถส่งไปถึงผู้รับได้ ช่องทางในการส่ือสาร
มีมากมาย เช่น การพูด การเขียน วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์และทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น

4. ผู้รับสาร(Receiver)  คือ บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการส่ือสารและจุดปลายทางของการ
สื่อสาร โดยที่ผู้ส่งสารส่งมาให้โดยผ่านสื่อหรือช่องทาง ผู้รับสารจึงเป็นผู้ที่ผู้ส่งสารพยายามที่จะ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ตามท่ีผู้ส่งสารต้ังเป้าหมายไว้

คำถาม:
องค์ประกอบของการส่ือสารประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป...................................
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เฉลยคำถามกรอบที่ 2
องค์ประกอบของการส่ือสาร มี 4 ประการ คือ
1. ผู้ส่งสาร คือคนแรกท่ีเร่ิมต้นการส่ือสาร
2. ข่าวสาร คือ ข่าวสารหรือเน้ือหาสาระท่ีผู้ส่งสารต้องการส่ง
3. สื่อ/ช่องทางคือหนทางที่จะนำข่าวสารหรือเนื้อหาสาระจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
4. ผู้รับสาร คือ บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายท่ีผู้ส่งสารต้องการส่ือสาร

กรอบที ่3

จากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านข่าวสารข้อมูล กล่าวได้ว่าข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย หรือส่ิงแวดล้อม ดังน้ันส่ือหรือช่องทางท่ีจะนำข้อมูล
ข่าวสารออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันมีมากมายและหลากหลาย เราสามารถแบ่งสื่อ
เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสารประชาสัมพันธ์ได้โดยพิจารณาตามลักษณะส่ือเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ

1. ส่ือบุคคล คือผู้ทำหน้าท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ สู่บุคคลอ่ืน ๆ ส่ือประเภทน้ีถือได้ว่า
เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในเร่ืองของการโน้มน้าวจิตใจคน เช่น การสนทนา การปาฐกถา แต่มีข้อจำกัด
ของการใช้สื่อบุคคลในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อน การใช้คำพูดอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ

2. ส่ือมวลชน จากการท่ีส่ือบุคคลมีข้อจำกัดท่ีไม่สามารถใช้เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด
ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์สู่บุคคลจำนวนมากในเวลาพร้อมกันอย่างรวดเร็ว จึงมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการส่ือสารออกมาหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3. ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์
ท่ีหน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น
แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ จดหมายข่าว เป็นต้น

4. ส่ือโสตทัศน์ เป็นส่ือท่ีผู้รับสามารถรับ
ได้ท้ังภาพและเสียงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ส่ือวัสดุ สามารถนำไปใช้ด้วยตนเอง
เช่น ภาพวาด ของตัวอย่างหรือแบบจำลอง หรืออาจนำไป
ใช้ร่วมกับส่ืออุปกรณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง แผ่นดิสแก็ต
เป็นต้น

ส่ืออุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองเล่นวีดิทัศน์
เคร่ืองเล่นเทปบันทึกเสียง เคร่ืองฉาย ภาพยนตร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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คำถาม:
ส่ือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารการประชาสัมพันธ์ มีอะไรบ้าง อธิบาย

พอสังเขป……….............................................................................................................................................................
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เฉลยคำถามกรอบที่ 3

ส่ือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารการประชาสัมพันธ์ มีดังน้ี
1. ส่ือบุคคล คือผู้ทำหน้าท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ  สู่บุคคลอ่ืน เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจคน แต่มีข้อจำกัดของการใช้สื่อบุคคลในกรณีที่เป็นเรื ่องซับซ้อน
การใช้คำพูดอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ

2. สื่อมวลชน จากข้อจำกัดของสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์สู ่บุคคลจำนวนมากในเวลาพร้อมกันอย่างรวดเร็ว จึงได้พัฒนา
เทคโนโลยีการสื ่อสารออกมาหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3. สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ จดหมายข่าว เป็นต้น

4. ส่ือโสตทัศน์ เป็นส่ือท่ีผู้รับสามารถรับได้ท้ังภาพและเสียงมี 2 ประเภท คือ
ส่ือวัสดุ เช่น ภาพวาด ของจำลอง เป็นต้น
ส่ืออุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองเล่นวีดิทัศน์ เคร่ืองเล่นเทปบันทึกเสียง เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เป็นต้น

แบบฝึกหัด
เร่ือง  การติดต่อส่ือสารกับการประชาสัมพันธ์

คำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. การติดต่อสื่อสารมีบทบาทอย่างไรต่อการประชาสัมพันธ์.......................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2. องค์ประกอบของการส่ือสารประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป............................
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3. ส่ือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารการประชาสัมพันธ์ มีอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป….
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เฉลยแบบฝึกหัด
เรื่อง  การติดต่อสื่อสารกับการประชาสัมพันธ์

คำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. การติดต่อส่ือสารมีบทบาทต่อการประชาสัมพันธ์ ดังน้ี

1. ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการรับรู้
2. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีในกลุ่มต่าง ๆ
3. ช่วยสร้างความคิดอยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
4. ช่วยเร่งให้มีการพัฒนาด้วยการเพ่ิมกลไกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาให้สมบูรณ์ข้ึน

2. องค์ประกอบของการส่ือสาร มี 4 ประการ คือ
2.1  ผู้ส่งสาร คือคนแรกท่ีเร่ิมต้นการส่ือสาร
2.2  ข่าวสาร คือ ข่าวสารหรือเน้ือหาสาระท่ีผู้ส่งสารต้องการส่ง
2.3 ส่ือ/ช่องทางคือหนทางท่ีจะนำข่าวสารหรือเน้ือหาสาระจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
2.4  ผู้รับสาร คือ บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายท่ีผู้ส่งสารต้องการส่ือสาร

3. ส่ือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารการประชาสัมพันธ์ มีดังน้ี
3.1 สื่อบุคคล คือผู ้ทำหน้าที ่ถ่ายทอดเรื ่องราวต่าง ๆ สู่บุคคลอื่น เป็นสื ่อที ่มี

ประสิทธิภาพสูงในเร่ืองของการโน้มน้าวจิตใจคน แต่มีข้อจำกัดของการใช้ ส่ือบุคคล ในกรณีท่ีเป็นเร่ือง
ซับซ้อน การใช้คำพูดอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ

3.2 ส่ือมวลชน จากข้อจำกัดของส่ือบุคคลท่ีไม่สามารถใช้เป็นส่ือกลางในการ
ถ่ายทอดข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์สู่บุคคลจำนวนมากในเวลาพร้อมกัน อย่างรวดเร็ว จึงได้พัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารออกมาหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3.3 ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ จดหมายข่าว เป็นต้น

3.4 ส่ือโสตทัศน์ เป็นส่ือท่ีผู้รับสามารถรับได้ท้ังภาพและเสียงมี 2 ประเภท คือ
ส่ือวัสดุ เช่น ภาพวาด ของจำลอง เป็นต้น
สื ่ออุปกรณ์ ได้แก่ เครื ่องเล่นวีดิทัศน์ เครื ่องเล่นเทปบันทึกเสียง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
หน่วยท่ี 2

เรื่อง  การติดต่อสื่อสารกับการประชาสัมพันธ์

 1. การติดต่อส่ือสารช่วยในด้านการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างไรบ้าง
ก.  สร้างบรรยากาศแห่งการรับรู้
ข. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีในกลุ่มต่างๆ
ค. ช่วยสร้างความคิดอยากจะมีวิถีชีวิต

ท่ีดีข้ึน
ง. ถูกทุกข้อ

2. องค์ประกอบของกระบวนการส่ือสารมี
องค์ประกอบก่ีประการ
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

3 ข้อใดเป็น  ผู้ส่งสาร
ก.   อาจารย์ประจำวิชาผู้กำหนดวันจัดกิจกรรม

ปลูกต้นไม้ ของนักศึกษา ก.ศ.น.
       ข . เจ้าหน้าท่ีผู้จัดทำป้ายติดประกาศกำหนดวัน

เวลา ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ค. ผู้ประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านอ่าน

ประกาศกำหนดวัน เวลา  ในการจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้

ง. นักศึกษา ก.ศ.น.

4.  องค์ประกอบใดมีความสำคัญในการนำสารส่ง
     ไปถึงผู้รับ

ก. ผู้ส่งสาร
ข. ข่าวสาร
ค. ส่ือ/ช่องทาง
ง. ถูกทุกข้อ

5. Receiver  คืออะไร
ก. ผู้รับสาร
ข. ผู้ส่งสาร
ค. ส่ือ/ช่องทาง
ง. ข่าวสาร

6. ข้อใดคือ Message
ก. อาจารย์ผู้กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ข. ป้ายประกาศวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ค. กำหนดวันเวลา  สถานท่ีปฐมนิเทศ

นักศึกษา
ง. นักศึกษาผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ

7. ข้อใดจัดเป็นส่ืออุปกรณ์
ก.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ข. จดหมายข่าว
ค. แผ่นดิสเก็ต
ง. ของตัวอย่าง   แบบจำลอง

คำช้ีแจง:  จงกาเคร่ืองหมาย   (X)  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว



8. ข้อใดจัดเป็นส่ือมวลชน
ก. เทปเพลงกล่อมเด็ก
ข. วิทยุโทรทัศน์
ค. แผ่นพับ
ง. วีซีดีละครซีร่ีส์เกาหลี

9. จงบอกความหมายของคำว่า  ส่ือโสตทัศน์
ก. เป็นส่ือใช้เฉพาะกับผู้พิการทางการ

มองเห็น
ข. เป็นส่ือใช้เฉพาะกับผู้พิการทางการได้ยิน
ค. เป็นส่ือท่ีสามารถส่งได้ท้ังภาพและเสียง
ง. เป็นสื่อที่ใช้ส่งภาพนิ่ง
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10. การติดต่อส่ือสารผ่านส่ือมวลชน
มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร
ก. เพราะส่ือมวลชนมีประสิทธิภาพในการ

โน้มน้าวจิตใจคนได้สูง
ข. เพราะสามารถเข้าถึงบุคคลจำนวนมากได้

ในเวลาอันรวดเร็ว
ค. เพราะกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่า

ส่ืออ่ืนๆ
ง. เพราะเป็นส่ือท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง

1.ง
2.ง
3.ก
4.ค
5.ก

6.ค
7.ก
8.ข
9.ค
10.ข



หน่วยท่ี 3
เร่ือง  การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตกับการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตกับการประชาสัมพันธ์งานการ

ศึกษานอกโรงเรียนจบแล้วสามารถ
1. อธิบายบทบาทการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตต่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายประโยชน์ของการส่ือสารทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนความสำคัญของการสื ่อสารทางอินเทอร์เน็ตต่อการประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

สื่อการเรียน
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตกับการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นอกโรงเรียน

วิธีเรียน
1. ไม่ทำเคร่ืองหมาย หรือขีด เขียนใด ๆ ลงในบทเรียนสำเร็จรูป
2. ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปนี้ไปทีละหน้าตามลำดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัติตาม

ที่กำหนดในแต่ละหน่วย
3. ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด และฝึกปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งตอบคำถาม

ในแต่ละหน้าตามที ่กำหนดให้ตามลำดับ อย่าศึกษาข้ามหน้าใดหน้าหนึ ่งเป็นอันขาดเพราะ
จะทำให้ผู้เรียน อาจจะไม่เข้าใจในเน้ือหาน้ัน

4. เน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนศึกษาเป็นบทเรียนมิใช่ข้อสอบ
5. ถ้าผู้เรียนตอบคำถามในหน้าใดหน้าหน่ึงผิด ต้องย้อนกลับไปศึกษาเน้ือหาในหน้าน้ัน

ใหม่อีกครั้ง
6. ผู้เรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเองในการตอบคำถามในแต่ละหน่วย ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อน

ท่ีจะตอบคำถาม   เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเน้ือหาได้

ถ้าผู้เรียนพ
ร้อมท่ีจะศึ

กษาเร่ือง ก
ารส่ือสารท

างอินเทอร์
เน็ตกับ

การประชา
สัมพันธ์งา

นการศึกษ
านอกโรงเ

รียนแล้ว

ให้เปิดไปศ
ึกษาในหน

้าต่อไป ได้เลยคะ...
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กรอบท่ี 1

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หรือที่
เรียกว่า "ยุคที่โลกไร้พรมแดน" มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่าง
กว้างขวาง    เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นได้ท้ังตัวส่ือและแหล่งข้อมูล โดยอาศัยเครือข่าย คอมพิวเตอร์
ท่ีเรียกว่า อินเทอร์เน็ต(Internet) ในการเช่ือมต่อเครือข่ายข้อมูลกัน ดังน้ันการติดต่อ ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
จึงมีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  เข้าถึงได้ง่าย  สะดวก  อีกทั้งเป็นการ สื่อสารสองทาง นั่นคือ
สามารถท่ีจะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกันได้ทันทีและในปัจจุบันการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต
ได้เข้ามามีอิทธิพลในการบริโภคข่าวสารของมนุษย์มากย่ิงข้ึนเป็นลำดับ

คำถาม
การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ คือ..................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................



เฉลยคำถามกรอบที่ 1

การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ คือ เป็นสื่อกลาง
ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  เข้าถึงได้ง่าย  สะดวก อีกท้ังเป็นการ
ส่ือสารสองทาง น่ันคือ สามารถท่ีจะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกันได้ทันที และในปัจจุบันการ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีอิทธิพลในการบริโภคข่าวสารของมนุษย์มากย่ิงข้ึนเป็นลำดับ

กรอบท่ี 2

การใช้เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารมีประโยชน์มากมายหลายประการ
ดังต่อไปนี้

1. สามารถนำเสนอข่าวสารของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ เช่น การรวบรวมกิจกรรม
ท่ีจัดทำข้ึน  การนำเสนองาน/กิจกรรมของหน่วยงาน

2. สามารถสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารโดยใช้อีเล็กทรอนิกส์เมล์(E-
mail) การมีเว็บบอร์ดในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม และการ Chat  เพ่ือการติดต่อส่ือสาร

3. สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว สะดวก  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา
และสามารถติดต่อสื่อสารไปได้ทั่วทุกมุมโลก

คำถาม
ประโยชน์ของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต คือ........................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................... ..............................................................

.............................................................................................................................................................................................
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เฉลยคำถามกรอบที่ 2

ประโยชน์ของการติดต่อส่ือสารอินเทอร์เน็ต คือ
1. สามารถนำเสนอข่าวสารของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ เช่น การรวบรวมกิจกรรม

ท่ีจัดทำข้ึน  การนำเสนองาน/กิจกรรมของหน่วยงาน
2. สามารถสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารโดยใช้อีเล็กทรอนิกส์เมล์

(E-mail) การมีเว็บบอร์ดในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม และการ Chat  เพ่ือการติดต่อส่ือสาร
3. สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว สะดวก  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา

และสามารถติดต่อสื่อสารไปได้ทั่วทุกมุมโลก

กรอบท่ี 3

จากประโยชน์อันมากมายของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เพื่อ
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร จึงทำให้ทุกองค์กรเริ่มปรับตัวเข้ามาศึกษาและเรียนรู้
เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์กันมากข้ึน ดังน้ัน สำนักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้มอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นลำดับ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันสร้างองค์กรท่ีทันสมัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการ
สร้างเสริมโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ข่าวสารการศึกษานอกโรงเรียน หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รู้จักองค์กรการศึกษานอกโรงเรียนมากย่ิงข้ึน

คำถาม
การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา นอกโรงเรียน

คือ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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เฉลยคำถามกรอบที่ 3
เพ่ือเป็นการสร้างเสริมโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถรับรู้ข่าวสารการศึกษา

นอกโรงเรียนหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักองค์กรการศึกษานอกโรงเรียนมากย่ิงข้ึน

แบบฝึกหัด
เรื่อง  การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตกับการประชาสัมพันธ์

งานการศึกษานอกโรงเรียน

คำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ คือ.........................

..........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
2. ประโยชน์ของการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต คือ.............................................................

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
3. การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นอกโรงเรียน คือ.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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เฉลยแบบฝึกหัด
เรื่อง  การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตกับการประชาสัมพันธ์

งานการศึกษานอกโรงเรียน

คำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ คือ  เป็นส่ือกลาง

ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  เข้าถึงได้ง่าย สะดวก อีกท้ังเป็นการส่ือสาร
สองทาง น่ันคือสามารถท่ีจะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกันได้ทันที และในปัจจุบันการส่ือสาร
ทางอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีอิทธิพลในการบริโภคข่าวสารของมนุษย์มากย่ิงข้ึนเป็นลำดับ

2. ประโยชน์ของการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต คือ
2.1 สามารถนำเสนอข่าวสารของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ได้  เช่น การรวบรวม

กิจกรรมที่จัดทำขึ้น การนำเสนองาน/กิจกรรมของหน่วยงาน
2.2 สามารถสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารโดยใช้อีเล็กทรอนิกส์เมล์

(E-mail) การมีเว็บบอร์ดในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม และการ Chat
เพื่อการติดต่อสื่อสาร

2.3 สามารถส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว สะดวก  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา
และสามารถส่ือสารไปได้ท่ัวทุกมุมโลก

3. การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
นอกโรงเรียน คือ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถรับรู้ข่าวสารการศึกษานอกโรงเรียนหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว อีกท้ังเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักองค์กร
การศึกษานอกโรงเรียนมากย่ิงข้ึน
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1. เครือข่ายการรับส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ก.   Webpage (เว็บเพจ)
ข. Website (เว็บไซต์)
ค. Internet  (อินเทอร์เน็ต)
ง. E-mail (อีเมล์)

2.  จงบอกความสำคัญของอินเทอร์เน็ตต่อการ
ประชาสัมพันธ์
ก. อินเทอร์เน็ตถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารถึง

ผู้รับได้อย่างรวดเร็ว
ข. การเข้าถึงทำได้ง่าย  สะดวก
ค. เป็นการส่ือสารสองทาง
ง. ถูกทุกข้อ

3.   เหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงเป็นการส่ือสาร
สองทาง
ก. ส่ือได้ท้ังภาพและเสียง
ข. ส่ือได้ท้ังภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง
ค. ส่ือสารท่ีท้ังสองฝ่ายโดยสามารถพูด

คุยโต้ตอบกันได้
ง. ส่ือสารได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ี

4.  การสนทนาโดยการพิมพ์โต้ตอบกันเป็นการ
ส่วนตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำได้โดยวิธีใด
ก. Webpage
ข. Webboard
ค. โปรแกรม Chat
ง. ถูกทุกข้อ

5. หน่วยงานสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างไร

ก. รวบรวมข่าวสาร กิจกรรมของหน่วยงาน
แล้วนำเสนอทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข. ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เก่ียวข้องด้วย
จดหมายอีเล็คโทรนิค (E-mail)

ค. จัดทำหน้าเวบบอร์ดเพ่ือให้ผู้รับชม
 เว็บไซต์สามารถพิมพ์ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆได้

ง. ถูกทุกข้อ
6.  เหตุใดหน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ให้บุคลากรสามารถสร้างเคร่ืองมือส่ือสาร

ใช้ในหน่วยงานได้
ข. ให้บุคลากรผลิตและซ่อมแซมเคร่ืองมือ

ส่ือสารต่างๆได้อย่างชำนาญ
ค. ให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจและ

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการส่ือสาร

ง. ให้บุคลากรมีความม่ันใจในการเลือก
ใช้ช่องทางในการส่ือสาร

7. จดหมายอีเล็คโทรนิคส์ (E-mail)  ต่างจาก
จดหมายธรรมดาอย่างไร
ก. ตัวอักษร
ข. เนื้อหา
ค. ช่องทางการส่ง
ง. ผิดทุกข้อ

แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
หน่วยท่ี  3

เร่ือง  การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตกับการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน
คำช้ีแจง:  จงกาเคร่ืองหมาย   (X)  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว



8. การส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมีประโยชน์อย่างไร
ก. ลดความผิดพลาดเน่ืองจากการรับข่าวสาร

ไม่ทันตามเวลาท่ีกำหนด
ข. แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ในหน่วยงาน

ค. ช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจข่าวสารได้ง่ายข้ึน
ง. ถูกทุกข้อ

9. การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมี
ความพิเศษอย่างไร
ก. สามารถส่ือได้ท้ังภาพและเสียงโดย

สามารถส่ือสารข้อมูลได้ตลอดเวลา
ข. ใช้ได้ทุกท้องท่ีท่ัวโลกโดยไม่มีข้อยกเว้น
ค. ข้อมูลท่ีได้มีความเท่ียงธรรม ถูกต้องกว่า

การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืน
ง. ถูกทุกข้อ

10. เหตุใดการศึกษานอกโรงเรียนจึงต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต
ก. เพ่ือความทันสมัยของการศึกษานอก

โรงเรียน
ข. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ
ค. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารได้รวด

เร็วย่ิงข้ึน
ง. เพ่ือให้ข่าวสารมีความน่าเช่ือถือ

1.ค
2.ง
3.ค
4.ค
5.ง

6.ค
7.ค
8.ก
9.ก
10.ค
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หน่วยท่ี 4
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จบแล้วสามารถ
1. บอกความหมายและความสำคัญของข่าวได้อย่างถูกต้อง
2. บอกประเภทของข่าวได้ถูกต้อง
3. อธิบายลักษณะของข่าวท่ีดีได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายลักษณะท่ีสำคัญของข่าวอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายโครงสร้างการเขียนข่าวอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง
6. อธิบายวิธีการเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง
7. บอกวิธีการเขียนคำบรรยายภาพประกอบข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง
8. สามารถเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง

ส่ือการเรียน
บทเรียนสำเร็จรูป เร่ือง การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. วิธีการเรียนไม่ทำเคร่ืองหมาย หรือขีด เขียนใด ๆ ลงในบทเรียนสำเร็จรูป
2. ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปนี้ไปทีละหน้าตามลำดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัติตาม

ที่กำหนดในแต่ละหน่วย
3. ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด และฝึกปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งตอบคำถามใน

แต่ละหน้าตามท่ีกำหนดให้ตามลำดับ อย่าศึกษาข้ามหน้าใดหน้าหน่ึงเป็นอันขาดเพราะ จะทำให้ผู้เรียน
อาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหานั้น

4. เน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนศึกษาเป็นบทเรียนมิใช่ข้อสอบ
5. ถ้าผู้เรียนตอบคำถามในหน้าใดหน้าหนึ่งผิด ต้องย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาในหน้านั้น

ใหม่อีกครั้ง
6. ผู้เรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเองในการตอบคำถามในแต่ละหน่วย ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนท่ีจะ

ตอบคำถาม เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเน้ือหาได้

ถ้าผู้เรียนพ
ร้อมท่ีจะศึ

กษาเร่ือง ก
ารเขียนข่า

วเพ่ือการ

ประชาสัม
พันธ์ทางเค

รือข่ายอินเ
ทอร์เน็ต

กันแล้ว ให้เปิดไปศึ
กษาในหน้

าต่อไปได้เ
ลยคะ...
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กรอบท่ี 1

จากหน่วยการเรียนรู้ที ่ผ่านมา ผู้เรียนคงพอจะทราบแล้วว่าการประชาสัมพันธ์องค์กร
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดังน้ันจำเป็นอย่างย่ิงท่ีบุคลากรการ
ศึกษานอกโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้
ช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งการที่นัก
ประชาสัมพันธ์การศึกษานอกโรงเรียน จะสามารถดำเนินงานได้นั้นต้องเริ่มจากการเรียนรู้ในเร่ืองของ
การเขียนข่าวเป็นอันดับแรก

ข่าว หมายถึง เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีความสำคัญและน่าสนใจสำหรับประชาชน
หรือคนจำนวนมาก

คำถาม
ข่าว  หมายถึง..........................................................................................................................
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เฉลยคำถามกรอบที่ 1

ข่าว  หมายถึง  เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญและน่าสนใจสำหรับ
ประชาชนหรือคนจำนวนมาก

กรอบท่ี 2

ข่าวแบ่งออกตามประเภทของส่ือได้ 4 ประเภทด้วยกัน คือ
1. ข่าวหนังสือพิมพ์ เป็นข่าวท่ีส้ัน กระชับ ได้ใจความสำคัญ หัวข่าวใช้คำสะดุดใจ สะดุดตา

และมีภาพประกอบข่าวที่น่าสนใจ
2. ข่าววิทยุกระจายเสียง เป็นข่าวที่ให้รายละเอียดไม่มากนัก มีความกระชับ สั้น สื่อสาร

ได้รวดเร็ว โดยใช้เสียงในการส่ือสาร
3. ข่าววิทยุโทรทัศน์ ข่าวมีความกระชับ สามารถเสนอข่าวและภาพ เคล่ือนไหวจากเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนจริง มีความน่าเช่ือถือมากกว่าส่ืออ่ืน ๆ
4. ข่าวอินเทอร์เน็ต เป็นข่าวท่ีนำเสนอเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย น่าสนใจ โดยการนำจุดเด่น

ของส่ือท้ัง 3  ชนิดมานำเสนอ คือมีตัวอักษร ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงและเสียง

คำถาม
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.
เฉลยคำถามกรอบที่ 2

ข่าวแบ่งออกเป็นประเภทของส่ือได้ 4 ประเภท คือ
1. ข่าวหนังสือพิมพ์ เป็นข่าวท่ีส้ัน กระชับ ได้ใจความสำคัญ หัวข่าวใช้คำสะดุดใจ สะดุดตา

และมีภาพประกอบข่าวที่น่าสนใจ
2. ข่าววิทยุกระจายเสียง เป็นข่าวที่ให้รายละเอียดไม่มากนัก มีความกระชับ สั้น สื่อสาร

ได้รวดเร็ว โดยใช้เสียงในการส่ือสาร
3. ข่าววิทยุโทรทัศน์ ข่าวมีความกระชับ สามารถเสนอข่าวและภาพ เคล่ือนไหวจากเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนจริง มีความน่าเช่ือถือมากกว่าส่ืออ่ืน ๆ
4. ข่าวอินเทอร์เน็ต เป็นข่าวท่ีนำเสนอเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย น่าสนใจ โดยการนำจุดเด่น

ของส่ือท้ัง 3  ชนิดมานำเสนอ คือมีตัวอักษร ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงและเสียง

กรอบที ่3

การพิจารณานำเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ  มานำเสนอในรูปแบบของข่าวน้ัน ต้องพิจารณา
ถึงคุณภาพของข่าว ดังน้ันข่าวท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังน้ี

1. มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าว ตำแหน่งหรือความคิดเห็นและข้อเท็จจริง
2. มีความเป็นธรรม ต้องเสนอข่าวทุกแง่มุม เช่นถ้าเป็นเรื่องข้อโต้แย้ง ก็ต้องนำเสนอ

ความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย
3. มีความเท่ียงตรง นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ
4. มีความกะทัดรัดและชัดเจน ผู้อ่านสามารถจับประเด็นได้เร็ว ด้วยการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย
5. ความใหม่สดทันต่อเหตุการณ์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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คำถาม
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เฉลยคำถามกรอบที่ 3

ข่าวท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังน้ี
1. มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าว ตำแหน่งหรือความคิดเห็นและข้อเท็จจริง
2. มีความเป็นธรรม ต้องเสนอข่าวทุกแง่มุม เช่นถ้าเป็นเรื่องข้อโต้แย้ง ก็ต้องนำเสนอ

ความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย
3. มีความเท่ียงตรง นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ
4. มีความกะทัดรัดและชัดเจน ผู้อ่านสามารถจับประเด็นได้เร็ว ด้วยการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย
5. ความใหม่สดทันต่อเหตุการณ์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กรอบท่ี 4

ผู้เรียนคงจะทราบความหมาย ประเภทของข่าว และลักษณะของข่าวที่ดีไปแล้วนะคะ
จะเห็นว่าประเภทของข่าวที่น่าสนใจและทันต่อยุคของโลกที่ไร้พรมแดน คือ ข่าวอินเทอร์เน็ต
ต่อจากน้ีไปเราจะมาศึกษากันถึงเร่ืองลักษณะของข่าวอินเทอร์เน็ตกันนะคะ

ลักษณะของข่าวอินเทอร์เน็ต มีดังต่อไปน้ี
1. รูปแบบข่าวอินเทอร์เน็ต ไม่มีรูปแบบที่มาตรฐาน ส่วนใหญ่จะจัดหัวข่าวเรียงกันตาม

ประเภทข่าว สามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ
มีความใกล้เคียงกับข่าวหนังสือพิมพ์ แต่มีความต่าง
คือข่าวอินเทอร์เน็ตต้องจบภายในหน่ึงหน้าจอ และ
ต้องส้ัน กระชับ

2. เน้ือหา ข่าวอินเทอร์เน็ตจะนำเน้ือหาจาก
ต้นฉบับ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ เช่น ข่าวหนังสือ พิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ หรือข่าวสารจากองค์กรหรือหน่วยงาน

คำถาม
ลักษณะท่ีสำคัญของข่าวอินเทอร์เน็ต..............
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เฉลยคำถามกรอบที่ 4
ลักษณะท่ีสำคัญของข่าวอินเทอร์เน็ต คือ
1. รูปแบบ ข่าวอินเทอร์เน็ต ไม่มีรูปแบบที่มาตรฐาน ส่วนใหญ่จะจัดหัวข่าวเรียงกันตาม

ประเภทข่าว สามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ มีความใกล้เคียงกับข่าวหนังสือพิมพ์ แต่มีความต่างคือ
ข่าวอินเตอร์เน็ตต้องจบภายในหน่ึงหน้าจอ และต้องส้ัน กระชับ

2. เน้ือหา ข่าวอินเทอร์เน็ตจะนำเน้ือหาจากต้นฉบับ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ เช่น ข่าวหนังสือ พิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ หรือข่าวสารจากองค์กรหรือหน่วยงาน

กรอบท่ี 5

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีโครงสร้างการเขียนข่าว
ประกอบด้วย

1. หัวข่าว (Headline) เป็นส่วนแรกของข่าวที่จะเรียกความสนใจของผู้อ่านต้องใช้ทักษะ
ในการเลือกถ้อยคำและภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

2. ความนำข่าว (Lead)  ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบความนำแบบสรุป ซ่ึงมีองค์ประกอบข่าวได้แก่
5 W 1 H คือ

ใคร (Who) เป็นคำถามเก่ียวกับบุคคล เช่น ใครทำอะไรท่ีเป็นความสนใจของผู้อ่าน
ทำอะไร(What) เกิดอะไรขึ้นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าว
ท่ีไหน(Where) การกระทำหรือเหตุการณ์น้ัน ๆ เกิดข้ึนท่ีไหน
เม่ือไหร่(When) การกระทำหรือเหตุการณ์น้ัน ๆ  เกิดข้ึนวัน เวลาใด
ทำไมและอย่างไร (Why and How) ทำไมการกระทำหรือเหตุการณ์จึงเกิดข้ึนและเกิดอย่างไร

3. ตัวข่าวหรือเนื้อเรื่อง คือส่วนที่เขียนเพื่ออธิบายข่าวให้ละเอียดขึ้น ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
วรรคตอนเดียวกับความนำข่าว

4. สรุปหรือท้ายข่าว ส่วนน้ีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
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คำถาม
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เฉลยคำถามกรอบที่ 5

โครงสร้างการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในส่วนของความ
นำข่าว ประกอบด้วย 5 W 1 H ได้แก่

- ใคร (Who) เป็นคำถามเก่ียวกับบุคคล เช่น ใครทำอะไรท่ีเป็นความสนใจของผู้อ่าน
- ทำอะไร(What) เกิดอะไรขึ้นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าว
- ท่ีไหน(Where) การกระทำหรือเหตุการณ์น้ัน ๆ เกิดข้ึนท่ีไหน
-  เม่ือไหร่(When) การกระทำหรือเหตุการณ์น้ัน ๆ เกิดข้ึนวัน เวลาใด
- ทำไมและอย่างไร(Why and How) ทำไมการกระทำหรือเหตุการณ์จึงเกิดข้ึนและ

เกิดอย่างไร

กรอบท่ี 6
วิธีการเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องเป็นการเขียนท่ีกระชับ

ชัดเจน และมีการส่ือสารท่ีตรงประเด็น อีกท้ังมีโครงสร้างการการเขียนข่าวท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของข่าวมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญก็คือต้องบอกถึงชื่อ
ผู้เขียนข่าว  ผู้ถ่ายภาพข่าว และบรรณาธิการข่าวในตอนท้ายข่าวทุกคร้ัง

ต่อจากน้ีไป
จะขอยกตัว

อย่างการเขี
ยนข่าวเพ่ือ

การ

ประชาสัม
พันธ์งานก

ารศึกษานอ
กโรงเรียน

เพ่ือผู้เรียน
จะได้ศึกษ

า ดังต่อไป
น้ี
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ตัวอย่างการเขียนข่าว
เพื่อการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ประชุมคณะกรรมการเพื ่อจัดทำจดหมายข่าว
การประชาสัมพันธ์งาน กศน.

นายสังวาลย์  ชาญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในวันท่ี
22 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  กศน.ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อกำหนด
รูปแบบวิธีการนำเสนอ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนใน 17 จังหวัด
ภาคเหนือ  มติท่ีประชุมได้กำหนดจดหมายข่าวเป็น 5 คอลัมน์มีเน้ือหาเก่ียวกับคนเด่นของ กศน. ภาคเหนือ
กิจกรรมเยี่ยมของกศน.ภาคเหนือ  การประชาสัมพันธ์งาน กศน. และความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับ
บุคลากร  กศน. รวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง กศน. ภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่
ไปยังสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในเขตภาคเหนือ

ในการประชุมครั้งนี้ นายสังวาลย์  ชาญพิชิต ได้มอบนโยบายการทำงาน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ภาคเหนือ  ประกอบด้วยบุคลากรของ กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ และ กศน.ภาคเหนือ ให้ดำเนินงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จารุเศรษฐ์  อรุณสิทธ์ิ/นิพนธ์  ณ จันตา...ถ่ายภาพ
อรวรีย์  ฟองจันทร์...ข่าว

ดุษณีย์  เหล่ียมพันธ์ุ...บรรณาธิการ

   การประชาสมัพันธ์งาน/กิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต/41

หัวข่าว

ความนำข่าวและตัวข่าวหรือเนื้อเรื่อง

สรุปหรือท้ายข่าว



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/42

คำถาม
1. จากเนื้อหาของข่าวการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม กศน. ต่อไปนี้ ให้ผู้เรียนระบุว่า

เน้ือหาวรรคใด เป็นหัวข่าว  ความนำข่าวและตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง และสรุปท้ายข่าว
วรรค 1   เมื่อวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2550 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) รุ ่นที ่ 1/2550  ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ โดยมี นางนาถยา  วิสุทธิใจ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ     ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ
ในคร้ังน้ี วัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการก็เพ่ือพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนท่ีทำหน้าที
่บรรณารักษ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บรรณารักษ์มีทักษะความรู้ในการผลิตหนังสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ (e-book) และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง  ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
กำแพงเพชร นครสวรรค์   และตาก รวม 20 คน

วรรค 2 e-book' ส่ือทางเลือกของการศึกษาตามอัธยาศัย
วรรค 3 จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) พบว่า

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) ด้วยตนเองคนละ 1  เล่ม และคาดว่า
ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิตสื่อหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) เพื่อบริการ
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งนำความรู้จากการใช้โปรแกรมการผลิตหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) เผยแพร่
แก่ผู้ร่วมงานในพื้นที่ต่อไป

วรรค 1 คือ..................................................................................................................
วรรค 2 คือ..................................................................................................................
วรรค 3 คือ..................................................................................................................

2. ให้ผู้เรียนเขียนข่าวประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยเขียนตาม
โครงสร้างการเขียนข่าวอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ข่าว เม่ือเขียนเสร็จแล้วให้นำข่าวเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน
(Port Folio) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
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จากเนื้อหาของข่าวการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม กศน. ต่อไปนี้ ให้ผู้เรียนระบุว่าเนื้อหา
วรรคใด เป็นหัวข่าว  ความนำข่าวและตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง และสรุปท้ายข่าว

วรรค 1 คือ       ความนำข่าวและตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง
วรรค 2 คือ       หัวข่าว
วรรค 3 คือ       สรุปท้ายข่าว

กรอบท่ี 7

เม่ือผู้เรียนเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ควรมีภาพประกอบข่าวและคำอธิบายภาพประกอบข่าว ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสำคัญ
ดังนี้

ภาพประกอบข่าว ควรมีลักษณะท่ีดี ดังน้ี
1. ต้องเป็นภาพท่ีส่ือความหมายได้ทันที และสัมพันธ์กับข่าว
2. ต้องเป็นภาพที่สามารถช่วยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ได้
การเขียนคำอธิบายภาพประกอบข่าว
1. ภาพท่ีเก่ียวข้องกับตัวบุคคล ควรเป็นภาพท่ีบุคคลน้ันกำลังทำอะไรอยู่ ถ้ามีบุคคลหลายคน

ให้อธิบายภาพจากซ้ายไปขวาและอธิบายให้ชัดเจนว่าบุคคลน้ันเป็นใคร ทำอะไรและสำคัญอย่างไร

นายสมนึก โทณผลิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี คนท่ีสามจากซ้าย
ให้การต้อนรับผู้บริหารในเขตภาคเหนือ และนำชมกิจกรรมภายในห้องสมุดจังหวัดอุทัยธานี

   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/43



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/44

2.   ภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับข่าว ควรอธิบายภาพโดยยึดหลักเช่นเดียวกับการเขียน
ข่าวตามองค์ประกอบของข่าว ใครกำลังทำอะไร เป็นประเด็นสำคัญ

นายสังวาลย์  ชาญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
ให้การต้อนรับและมอบของท่ีระลึกแก่ Mr.EL Habib Nadir คณะผู้บริหารระดับสูงจาก UNESCO Rabat

Cluster Office ราชอาณาจักรโมร๊อกโก ท่ีมาศึกษาดูงาน กศน.ภาคเหนือ

3. ภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับข่าว  ถ้าเป็นภาพที่มีบุคคลอยู่ในสถานที่ที่ปรากฏในข่าว
ควรอธิบายว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการกระทำของบุคคลนั้นด้วย
แต่ถ้าเป็นภาพการประชาสัมพันธ์ท่ีเน้นเฉพาะสถานท่ี คำอธิบายภาพก็เน้นให้รู้จักสถานท่ีเท่าน้ัน

วัดเจดีย์ซาวหลัง ศิลปะพม่า อันเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีของจังหวัดลำปาง



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/45

4.  ภาพเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นกับข่าว   ภาพลักษณะนี้เป็นภาพที่เป็นธรรมชาติ
ไม่มีการจัดวางท่า การอธิบายภาพจึงต้องบรรยายเน้นเฉพาะ เหตุการณ์   โดยการนำจุดเด่นของภาพ
เพื่อให้เกิดชัดเจนขึ้น

นักศึกษาหลักสูตรการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยกำลังสนุกสนานกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร

คำถาม
1. ภาพประกอบข่าว ควรมีรายละเอียดท่ีสำคัญ คือ....................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. การเขียนคำบรรยายภาพประกอบข่าวท่ีเก่ียวข้องกับตัวบุคคล ควรมีรายละเอียดดังน้ี คือ.....
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/46
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1. ภาพประกอบข่าว ควรมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ ต้องเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ทันที
มีความสัมพันธ์กับข่าวและต้องเป็นภาพที่สามารถช่วยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ได้

2. การเขียนคำบรรยายภาพประกอบข่าวท่ีเก่ียวข้องกับตัวบุคคล ควรมีรายละเอียดดังน้ี คือ
ภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ควรเป็นภาพที่บุคคลนั้นกำลังทำอะไรอยู่ ถ้ามีบุคคลหลายคนให้อธิบาย
ภาพจากซ้ายไปขวาและอธิบายให้ชัดเจนว่าบุคคลน้ันเป็นใคร ทำอะไรและสำคัญอย่างไร



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/47

แบบฝึกหัด
เรื่อง การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำช้ีแจง: ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี

1. ข่าว หมายถึง..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. ข่าวแบ่งออกตามประเภทส่ือได้ 4 ประเภท คือ......................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ข่าวท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังน้ี....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

4. ลักษณะท่ีสำคัญของข่าวอินเทอร์เน็ต คือ...............................................................................
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

5. โครงสร้างการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในส่วนของ
ความนำข่าวประกอบด้วย 5 W 1 H ได้แก่....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................................................................................................................................



6.   จากเนื้อหาของข่าวการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม กศน. ต่อไปนี้   ให้ผู้เรียนระบุว่า
เน้ือหาวรรคใดเป็นหัวข่าว   ความนำข่าวและตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง และสรุปท้ายข่าว

วรรค 1   เมื ่อวันที ่ 13 - 16 มีนาคม 2550 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) รุ ่นที ่ 1/2550  ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ โดยมี นางนาถยา  วิสุทธิใจ
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม
ปฏิบัติการในคร้ังน้ี วัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการก็เพ่ือพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน
ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บรรณารักษ์มีทักษะความรู้ในการผลิต
หนังส่ืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง  ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
เชียงราย  กำแพงเพชร นครสวรรค์ และตาก รวม 20 คน

วรรค 2 e-book' ส่ือทางเลือกของการศึกษาตามอัธยาศัย
วรรค 3 จากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) พบว่า

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) ด้วยตนเองคนละ 1  เล่ม และคาดว่า
ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิตสื่อหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) เพื่อบริการ
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งนำความรู้จากการใช้โปรแกรมการผลิตหนังสืออิเลคทรอนิคส์(e-book) เผยแพร่
แก่ผู้ร่วมงานในพื้นที่ต่อไป

วรรค 1 คือ..........................................................................................................................
วรรค 2 คือ..........................................................................................................................
วรรค 3 คือ..........................................................................................................................

7. ภาพประกอบข่าว ควรมีรายละเอียดท่ีสำคัญ คือ....................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8. การเขียนคำบรรยายภาพประกอบข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ควรมีรายละเอียดดังนี้
คือ....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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เฉลยแบบฝึกหัด
เรื่อง  การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทาง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. ข่าว  หมายถึง  เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญและน่าสนใจสำหรับ

ประชาชนหรือคนจำนวนมาก
2. ข่าวแบ่งออกเป็นประเภทของส่ือได้ 4 ประเภท คือ

1) ข่าวหนังสือพิมพ์ เป็นข่าวท่ีส้ัน กระชับ ได้ใจความสำคัญ หัวข่าวใช้คำสะดุดใจ
สะดุดตา และมีภาพประกอบข่าวท่ีน่าสนใจ

2) ข่าววิทยุกระจายเสียง เป็นข่าวท่ีให้รายละเอียดไม่มากนัก มีความกระชับ ส้ัน
ส่ือสารได้รวดเร็ว โดยใช้เสียงในการส่ือสาร

3.) ข่าววิทยุโทรทัศน์ ข่าวมีความกระชับ สามารถเสนอข่าวและภาพ เคล่ือนไหว
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง มีความน่าเช่ือถือมากกว่าส่ืออ่ืน ๆ

4) ข่าวอินเทอร์เน็ต เป็นข่าวท่ีนำเสนอเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย น่าสนใจ โดยการนำจุด
เด่นของส่ือท้ัง 3  ชนิดมานำเสนอ คือมีตัวอักษร ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงและเสียง

3. ข่าวท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังน้ี
1) มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าว ตำแหน่งหรือความคิดเห็น

และข้อเท็จจริง
2) มีความเป็นธรรม ต้องเสนอข่าวทุกแง่มุม เช่นถ้าเป็นเร่ืองข้อโต้แย้ง ก็ต้องนำเสนอ

ความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย
3) มีความเท่ียงตรง นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ
4) มีความกะทัดรัดและชัดเจน ผู้อ่านสามารถจับประเด็นได้เร็ว ด้วยการใช้ภาษาท่ี

เข้าใจง่าย
5) ความใหม่สดทันต่อเหตุการณ์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. ลักษณะท่ีสำคัญของข่าวอินเทอร์เน็ต คือ
1) รูปแบบ ข่าวอินเทอร์เน็ต ไม่มีรูปแบบท่ีมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะจัดหัวข่าวเรียงกัน

ตามประเภทข่าว สามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ มีความใกล้เคียงกับข่าวหนัง
สือพิมพ์ แต่มีความต่างคือข่าวอินเทอร์เน็ตต้องจบภายในหน่ึงหน้าจอ และต้องส้ัน
กระชับ

2) เน้ือหา ข่าวอินเทอร์เน็ตจะนำเน้ือหาจากต้นฉบับ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ เช่น ข่าว
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือข่าวสารจากองค์กรหรือหน่วยงาน
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 5.  โครงสร้างการเขียนข่าวเพื ่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในส่วนของความนำข่าว ประกอบด้วย 5 W 1 H ได้แก่

- ใคร (Who) เป็นคำถามเก่ียวกับบุคคล เช่น ใครทำอะไรท่ีเป็นความสนใจของผู้อ่าน
- ทำอะไร(What) เกิดอะไรขึ้นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าว
- ท่ีไหน(Where) การกระทำหรือเหตุการณ์น้ัน ๆ เกิดข้ึนท่ีไหน
- เม่ือไหร่(When) การกระทำหรือเหตุการณ์น้ัน ๆ เกิดข้ึนวัน เวลาใด
- ทำไมและอย่างไร(Why and How) ทำไมการกระทำหรือเหตุการณ์จึงเกิดข้ึน และเกิด

อย่างไร
6. จากเนื้อหาของข่าวการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม กศน. ต่อไปนี้ ให้ผู้เรียนระบุว่า

เน้ือหาวรรคใด เป็นหัวข่าว ความนำข่าวและตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง และสรุปท้ายข่าว
วรรค 1 คือ    ความนำข่าวและตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง
วรรค 2 คือ     หัวข่าว
วรรค 3 คือ     สรุปท้ายข่าว

. 7. ภาพประกอบข่าว ควรมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ ต้องเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ทันที
มีความสัมพันธ์กับข่าว และต้องเป็นภาพท่ีสามารถช่วยเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์ได้

8. การเขียนคำบรรยายภาพประกอบข่าวท่ีเก่ียวข้องกับตัวบุคคล ควรมีรายละเอียดดังน้ี คือ
ภาพที ่เกี ่ยวข้องกับตัวบุคคล ควรเป็นภาพที ่บุคคลนั ้นกำลังทำอะไรอยู ่ ถ้ามีบุคคลหลายคน
ให้อธิบายภาพจากซ้ายไปขวาและอธิบายให้ชัดเจนว่าบุคคลน้ันเป็นใคร ทำอะไรและสำคัญอย่างไร



1. นักประชาสัมพันธ์ของการศึกษานอก
โรงเรียน ควรเรียนรู้เร่ืองอะไร
เป็นลำดับแรก
ก. การใช้อินเทอร์เน็ต
ข. การเขียนข่าว
ค. การติดตามผลการประชาสัมพันธ์
ง. วิธีการนำเสนอผลการประชาสัมพันธ์

2.    "ข่าว"  คืออะไร
ก.  เร่ืองราว  เหตุการณ์ท่ีได้ยินจากการ

เล่าต่อๆกันมา
ข. เร่ืองราว  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงอยู่ในความ

สนใจของประชาชน หรือคนจำนวนมาก
ค. เร่ืองราว  เหตุการณ์ท่ีผู้นำมาบอกเล่า

ยืนยันว่าเป็นเร่ืองจริง
ง. เร่ืองราวต่างๆท่ีได้รับการเผยแพร่

โดยส่ือมวลชนเท่าน้ัน
3. ข้อใดเป็นข่าว

ก. นายเอกชอบออกกำลังกาย
ข. นายเอกว่ิงรอบสนามฟุตบอลทุกวัน
ค. นายเอกมีสุขภาพแข็งแรงเพราะการ

ออกกำลังกาย
ง. นายเอกประสบอุบัติเหตุ  ถูกลูกฟุตบอล

ท่ีนายต้นเตะมาชนศีระษะอย่าง
แรงจนสลบ

4. ข้อใดเป็นส่ือท่ีสามารถนำเสนอได้ท้ังตัวอักษร
ภาพเคล่ือนไหว  ภาพน่ิงและเสียง
ก. หนังสือพิมพ์
ข. อินเทอร์เน็ต
ค. วิทยุโทรทัศน์
ง. วิทยุกระจายเสียง

5. เหตุใดการนำเสนอข่าวจึงต้องระบุแหล่ง
ท่ีมาของข่าว
ก. เพ่ือให้เข้าลักษณะข่าวท่ีดี
ข. เพ่ิมทางเลือกในการรับทราบข่าวสาร

ของประชาชน
ค. ทำให้ข่าวมีความน่าเช่ือถือ  สามารถตรวจ

สอบได้
ง. เป็นความต้องการของแหล่งข่าว

6. ลักษณะของข่าวท่ีดีเป็นอย่างไร
ก. สามารถโน้มน้าวประชาชนให้มีความ

คิดเห็นคล้อยตามเน้ือหาของข่าว
ได้อย่างรวดเร็ว

ข. เป็นข่าวท่ีทำให้ผู้รับทราบข่าวมีความสุข
ค. มีความถูกต้อง เท่ียงตรง ปราศจากอคติ

ทันต่อเหตุการณ์
ง. เป็นข่าวท่ีนำเสนอเพ่ือให้ผู้บังคับ

บัญชาของหน่วยงานพึงพอใจ
7.  ข่าวอินเทอร์เน็ตมีลักษณะอย่างไร

ก.   เน้ือหาของข่าวท่ีนำเสนอในอินเทอร์เน็ต
จะต้องส้ัน  กระชับ

ข. หัวข้อข่าวมักจัดเรียงตามประเภทของข่าว
เพ่ือให้เลือกอ่านได้ตามความสนใจ

ค. จะใช้เน้ือหาจากส่ืออ่ืนมานำเสนอผ่าน
เว็บไซต์ หรือข่าวสารของหน่วยงาน
องค์กรน้ันๆ

ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
หน่วยท่ี 4

เรื่อง  การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำช้ีแจง:  จงกาเคร่ืองหมาย   (X)  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว
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8. ข้อใดคือ  5 W 1 H
ก.  Who  What  With  Where  Why and How
ข.  Who  Whom  With  Where  Why and How
ค.  Who  What   Where  When  Why and How
ง. Who  What  With  Whom  Why and How

9. ข้อใดอธิบายความหมายไม่ถูกต้อง
ก. ใคร (Who)  เป็นคำถามเก่ียวกับุคคล  เช่น

ใครทำอะไรเป็นท่ีน่าสนใจของผู้อ่าน
ข. ทำอะไร (What)  เกิดอะไรข้ึนในข่าว
ค. ท่ีไหน (Where) เหตุการณ์น้ันๆ

เกิดข้ึนท่ีไหน
ง. ทำไมและอย่างไร (Why and How)  ทำไม

ต้องนำเสนอเหตุการณ์น้ัน และนำเสนอ
อย่างไร

10. นักประชาสัมพันธ์มีข้อพิจารณาอย่างไร
ในการเลือกภาพประกอบข่าว
ก.   เลือกภาพท่ีมีสีสันสวยงาม  เป็นลำดับแรก
ข. เลือกภาพท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ์กับข่าว

ช่วยเล่าเร่ืองราวได้
ค. เลือกภาพท่ีถ่ายเน้นใบหน้าบุคคลสำคัญ

ในกิจกรรมน้ันๆ
ง. เลือกภาพท่ีตนเองชอบมากท่ีสุด
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1.ข
2.ข
3.ง
4.ข
5.ค

6.ค
7.ง
8.ค
9.ง
10.ข



หน่วยท่ี 5
ขั้นตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจบแล้ว

ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายข้ันตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.nfe.go.th  และ

www.northnfe.net  ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.nfe.go.th  และ

www.northnfe.net ได้ตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง

สื่อการเรียน
บทเรียนสำเร็จรูปเร่ือง ข้ันตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิธีการเรียน
วิธีการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปในเน้ือหาน้ี ผู้เรียนต้องปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี คือ
1. ไม่ทำเคร่ืองหมาย หรือขีด เขียนใด ๆ ลงในบทเรียนสำเร็จรูป
2. ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปนี้ไปทีละหน้าตามลำดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัติตามที่

กำหนดในแต่ละหน่วย
3. ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด และฝึกปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งตอบคำถาม

ในแต่ละหน้าตามท่ีกำหนดให้ตามลำดับอย่าศึกษาข้ามหน้าใดหน้าหน่ึงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ผู้เรียน
อาจจะไม่เข้าใจในเน้ือหาน้ัน

4. เน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนศึกษาเป็นบทเรียนมิใช่ข้อสอบ
5. ถ้าผู้เรียนตอบคำถามในหน้าใดหน้าหนึ่งผิด ต้องย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาในหน้านั้น

ใหม่อีกครั้ง
6. ผู้เรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเองในการตอบคำถามในแต่ละหน่วย ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนท่ีจะ

ตอบคำถาม เพราะจะทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเน้ือหาได

ต่อไปน้ีเรา
มาเร่ิมเรียน

เร่ืองข้ันตอ
นการ

ส่งข่าวประ
ชาสัมพันธ์

ข้ึนบนเครื
อข่ายอินเท

อร์เน็ตกันน
ะคะ..

กรุณาเปิดไ
ปศึกษาใน

หน้าต่อไป
ได้เลยคะ

 

 

   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/53



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/54

กรอบท่ี 1
  เมื่อผู้เรียนเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เสร็จแล้ว การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตก็เป็นข้ันตอนท่ีสำคัญ ในท่ีน้ีจะให้ผู้เรียนได้ศึกษา การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  www.nfe. go.th  และเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ  www.northnfe.net อันดับแรกเรามาเรียนรู ้การส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียนกันก่อนนะคะ

ข้ันตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ www.nfe.go.th
ข้ันตอนแรก  การจัดเตรียมเน้ือหาข่าว สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1. พิมพ์เน้ือหาข่าวลงไปในช่องพิมพ์ข้อความข่าวบนหน้าเว็บไซต์(ตามข้ันตอนท่ีสาม ข้อท่ี 7)
2. พิมพ์ข้อความข่าวในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft word หรือ Notepad แล้วจึง Copy

ข้อความข่าวลงใส่ในช่องพิมพ์ข้อความข่าว(ตามข้ันตอนท่ีสาม ข้อท่ี 7) ดังตัวอย่างข้ันตอนการทำดังต่อไปน้ี
ขั้นที่ 1 พิมพ์ข้อความข่าวโดยใช้โปรแกรม Microsoft word ข้อความข่าวจัดชิดซ้าย

ขนาดตัวอักษร 14 Point  ใช้แบบตัวอักษร Angsana หรือ Cordia
ข้ันท่ี 2 สร้าง Folder นำข้อความข่าวท่ีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาใส่
ข้ันท่ี 4 สร้างFolder ภาพ นำภาพประกอบข่าวมาใส่ จากน้ันลดขนาดภาพ(Resize)

พร้อมทั้งกำหนดภาพหัวเรื่องและภาพประกอบข่าวและเรียงภาพข่าวโดยกำหนดภาพเป็นชื่อสกุลภาพ
เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน
ข้ันตอนท่ีสอง การลดขนาดภาพ (Resize)

ควรปรับขนาดภาพให้มีความเหมาะสม ในท่ีน้ีขอยกตัวอย่างการลดขนาดภาพโดยใช้โปรแกรม
ACD See  ดังน้ี

- Double คล๊ิกท่ีภาพ โปรแกรม ACD See จะปรากฏข้ึน
- คล๊ิก Tool เลือก Resize
- กำหนดขนาดภาพ Width 400 Height 400
- คล๊ิก  OK  ปิดโปรแกรม
- คล๊ิก  File  คล๊ิก SAVE

ข้ันตอนท่ีสาม
1. เปิดเว็บไซต์
  www.nfe.go.th



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/55

2. คล๊ิกท่ีข้อความ  “เข้าสู่ระบบ”   ในเมนู ด้านซ้ายมือ

3.   พิมพ์ช่ือผู้ใช้ในช่อง  User  id   และรหัสผ่านในช่อง   Password และคลิกปุ่ม login

 



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/56

4. คล๊ิกเคร่ืองหมาย + หน้าข้อความ  “ข้อมูลข่าวสาร”  จะปรากฏเมนูย่อยข้ึนมา
ให้คลิกท่ีหัวข้อ “กิจกรรม”

5. คล๊ิกข้อความ   “เพ่ิมข้อมูล”  ด้านขวามือ



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/57

6. พิมพ์หัวเร่ืองข่าว ในช่องกิจกรรม

7.   พิมพ์ข้อความข่าว ในช่องรายละเอียด



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/58

8.   พิมพ์ สถานท่ีท่ีเกิดข่าว ในช่องสถานท่ี

9.   คล๊ิกปุ่ม  Browse  เพ่ือเลือกไฟล์ภาพประกอบข่าว



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/59

11. คล๊ิกปุ่มสถานะเป็น ON

10. คลิ๊กปุ่มวันที่เริ ่มต้นและวันที่สิ ้นสุดเพื่อเลือกวันที่เริ ่มต้น และวันที่สิ ้นสุด
วันประกาศข่าว



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/60

12.   คล๊ิกปุ่ม บันทึก

13. การใส่ภาพประกอบข่าว ให้คล๊ิกในช่องส่ีเหล่ียมแฟ้มภาพ



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/61

15. คล๊ิก  Browse ในช่องรูปภาพประกอบกิจกรรม จะปรากฏ Foder

14. คล๊ิก ปุ่ม เพ่ิมข้อมูล ด้านขวามือ



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/62

16.  คล๊ิก ในช่องรายละเอียดภาพ พร้อมท้ังใส่คำบรรยายภาพประกอบข่าว
(ในกรณีที่พิมพ์เกิน 2 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ให้กด shift enter จะทำให้ระยะบรรทัด

เท่ากัน) จากน้ัน คล๊ิก คำส่ัง Center จะทำให้คำบรรยายประกอบข่าวสมดุลกับภาพข่าว

17.  ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง   หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย    จากน้ัน
คลิ๊กปุ่มบันทึก

ทำข้ันตอนท่ี 15  16  และ 17  จนครบตามจำนวนภาพและคำบรรยายภาพประกอบข่าว



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/63

18. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/64

          คำถามกรอบท่ี 1
1. การลดขนาดภาพโปรแกรม ACD see  มีข้ันตอนอย่างไร

.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. ให้ผู้เรียนนำข่าวท่ีเขียนในหน่วยท่ี 4  คำถามกรอบท่ี 6  ข้อ 2 (หน้า  42)  นำส่งข่าวบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.nfe.go.th  ตามข้ันตอนท่ีกำหนด  จากน้ันให้ Print  ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีนำส่ง
ข่าวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเสร็จสมบูรณ์  เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (Port  Folio)  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................



เฉลยคำถามกรอบที่ 1

1. การลดขนาดภาพโปรแกรม ACD  SEE     มีข้ันตอน ดังน้ี
- Double คล๊ิกท่ีภาพ โปรแกรม ACD See จะปรากฏข้ึน
- คล๊ิก Tool เลือก Resize
- กำหนดขนาดภาพ Width 400 Height 400
- คล๊ิก  OK  ปิดโปรแกรม
- คล๊ิก  File  คล๊ิก SAVE

กรอบท่ี 2

ที่นี้ เรามาศึกษาการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ กันบ้างนะคะ

ข้ันตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ www.northnfe.net
ข้ันตอนแรก  การจัดเตรียมเน้ือหาข่าว สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1. พิมพ์เน้ือหาข่าวลงไปในช่องพิมพ์ข้อความข่าวบนหน้าเว็บไซต์(ตามข้ันตอนท่ีสาม ข้อท่ี 7)
2. พิมพ์ข้อความข่าวในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft word หรือ Notepad แล้วจึง Copy

ข้อความข่าวลงใส่ในช่องพิมพ์ข้อความข่าว(ตามข้ันตอนท่ีสาม ข้อท่ี 7) ดังตัวอย่างข้ันตอนการทำดังต่อไปน้ี
ขั้นที่ 1 พิมพ์ข้อความข่าวโดยใช้โปรแกรม Microsoft word ข้อความข่าวจัดชิดซ้าย

ขนาดตัวอักษร 14 Point  ใช้แบบตัวอักษร Angsana หรือ Cordia
ข้ันท่ี 2 สร้าง Folder นำข้อความข่าวท่ีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาใส่
ข้ันท่ี 4 สร้างFolder ภาพ นำภาพประกอบข่าวมาใส่ จากน้ันลดขนาดภาพ(Resize)

พร้อมทั้งกำหนดภาพหัวเรื่องและภาพประกอบข่าวและเรียงภาพข่าวโดยกำหนดภาพเป็นชื่อสกุลภาพ
เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน

ข้ันตอนท่ีสอง การลดขนาดภาพ (Resize)
ควรปรับขนาดภาพให้มีความเหมาะสม ในท่ีน้ีขอยกตัวอย่างการลดขนาดภาพโดยใช้โปรแกรม

ACD See  ดังน้ี
- Double คล๊ิกท่ีภาพ โปรแกรม ACD See จะปรากฏข้ึน
- คล๊ิก Tool เลือก Resize
- กำหนดขนาดภาพ Width 400 Height 400
- คล๊ิก  OK  ปิดโปรแกรม
- คล๊ิก  File  คล๊ิก SAVE

   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/65



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/66

ข้ันตอนท่ีสาม
1.  เปิดเวบไซต์  www.northnfe.net

2. คล๊ิกท่ี สมาชิกส่งข่าวท่ีน้ี ด้านล่างซ้ายมือ



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/67

3.  พิมพ์ช่ือผู้ใช้ในช่อง   User  id   และรหัสผ่านในช่อง  Password จากน้ันคล๊ิก ปุ่ม login

4. คล๊ิกปุ่ม เลือกประเภทข่าว จะปรากฏประเภทกลุ่มข่าว 7 กลุ่ม คล๊ิกเลือกภาพและกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียน 17 จังหวัด



   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/68

5. คล๊ิก ใส่หัวเร่ืองข่าวในช่อง  ช่ือเร่ือง

6. คล๊ิก ในช่อง Browseจะปรากฏ Foder เก็บรูปภาพ คล๊ิกเลือกภาพท่ีต้องการ คล๊ิก Open
ทำซ้ำจนครบทุกภาพประกอบข่าว(มีช่องใส่ภาพท้ังหมด 5 ภาพ)
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7.   ใส่ เน้ือหาข่าว ในช่องรายละเอียด

8. ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย จากน้ัน คล๊ิก ปุ่ม
ส่งข่าวข้อมูล
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9. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ: ผู้ใช้คือหน่วยงานสถานศึกษาจะต้องมี User ID(บัญชีผู ้ใช้งาน) และ Password
(รหัสผ่าน)โดยสามารถขอได้ท่ีกองแผนงาน  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน(www.nfe.go.th)
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ (www.northnfe.net)
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คำถามกรอบที่ 2

1. การนำข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์
www.northnfe.net   เราสามารถส่งข่าวในช่องใด
....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2. ให้ผู้เรียนนำข่าวท่ีเขียนไว้ในหน่วยท่ี 4  คำถามกรอบท่ี 6 ข้อ 2 (หน้า 42) นำส่งข่าวบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.northnfe.net ตามข้ันตอนท่ีกำหนดจากน้ันให้ Print ข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีนำส่ง
ข่าวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เสร็จสมบูรณ์ เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง



เฉลยคำถามกรอบที่ 2

1. การนำข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.northnfe.net
เราสามารถส่งข่าวในช่องใด คล๊ิกท่ี สมาชิกส่งข่าวท่ีน้ี ด้านล่างซ้ายมือ

   การประชาสมัพันธ์งาน/กิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต/72
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เฉลยแบบฝึกหัด
เรื่อง  ขั้นตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

ขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. การลดขนาดภาพโปรแกรม ACD see มีข้ันตอนอย่างไร

-Double คล๊ิกท่ีภาพ โปรแกรม ACD See จะปรากฏข้ึน
- คล๊ิก Tool เลือก Resize
- กำหนดขนาดภาพ Width 400 Height 400
- คล๊ิก  OK  ปิดโปรแกรม
- คล๊ิก  File  คล๊ิก SAVE

2. การนำข่าวประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.northnfe.net
เราสามารถส่งข่าวในช่องใด

คล๊ิกท่ี สมาชิกส่งข่าวท่ีน้ี ด้านล่างซ้ายมือ



1. ช่ือเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ภาคเหนือ คือข้อใด
ก. www.northnfe.net
ข. www.nfenet.com
ค. www.non.nfe.net
ง. www.netnorth.com

2. การปรับขนาดภาพ ควรกำหนดขนาดภาพ
เท่าใดจึงจะมีความเหมาะสม
ก. width 400 height 400
ข. width 400 height 300
ค. width 400 height 200
ง. width 400 height 250

3. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข้ึนบนเว็บไซต์ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ หลังจาก
ท่ีเราเปิดเว็บไซต์แล้ว จากน้ันต้องทำข้ันตอนใด
ก. ใส่ User Id และ Password
ข. คล๊ิกช่องเลือกประเภทข่าว
ค. คล๊ิกท่ีสมาชิกส่งข่าวท่ีน้ี
ง. คล๊ิกในช่อง Browse จะปรากฎ Folder

4. www.nfe.go.th เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานใด
ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ค. สำนักผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
ง. สถาบันการศึกษาทางไกล

5. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.
ทางเว็บไซต์สำนักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียนเราจะต้องเข้า สู่ระบบของ
เว็บไซต์   ข้อใดถูกต้อง
ก. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ”

เมนูด้านขวามือ
ข. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ”

เมนูด้านซ้ายมือ
ค. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ”

เมนูก่ึงลางขวามือ
ง. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ”

เมนูด้านก่ีงกลางซ้ายมือ
6. ส่ิงสำคัญในการเข้าสู่ระบบเพ่ือส่งข่าว

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียน คือข้อใด
ก. Tool Mode
ข. Port Key
ค. Key word
ง. User Id และ Password

7. เว็บไซต์ท่ีเราสามารถใส่สถานท่ีท่ีเกิดข่าวได้
คือข้อใด
ก. www.northnfe.net
ข. www.nfe.go.th
ค. www.northnfe.net และ www.nfe.go.th
ง. ผิดทุกข้อ

   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/74

แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
หน่วยท่ี 5

เรื่อง  ขั้นตอนการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
ขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำช้ีแจง:  จงกาเคร่ืองหมาย   (X)  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว
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8. การใส่ภาพประกอบข่าวของเว็บไซต์สำนัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เราต้องใส่
ภาพในช่องใด
ก. คล๊ิกในช่อง “สถานะ”
ข. คล๊ิกในช่อง “แฟ้มรายละเอียด”
ค. คล๊ิกในช่อง “ON”
ง. คล๊ิกในช่อง “แฟ้มภาพ”

9. การพิมพ์คำบรรยายภาพประกอบข่าวเกิน 2
บรรทัด ในเว็บไซต์สำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน มีวิธีการ
ข้ึนบรรทัดท่ีสองอย่างไร
ก. กด shift center
ข. กด shift contro
ค. กด shift enter
ง. กด shift end

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ช่ือสกุลภาพท่ีนำมาประกอบข่าวต้องเป็น

ช่ือสกุลภาพภาษาอังกฤษเท่าน้ัน
ข. ควรใช้ตัวอักษร Angsana หรือ Cordia

ในการพิมพ์ข้อความข่าว
ค. การจัดเตรียมเน้ือหาข่าว ทำได้ 2 วิธี คือ

พิมพ์เน้ือหาข่าวในหน้าเว็บ และพิมพ์
ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร

ง. ถูกทุกข้อ

1.ก
2.ก
3.ค
4.ข
5.ข

6.ง
7.ข
8.ง
9.ค
10.ง



1. ข้อใดเป็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ท่ีมีต่อองค์กร
ก. ทำให้องค์กรมีภาพพจน์ท่ีดีในสายตา

ประชาชน
ข. ทำให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้

จากองค์กร
ค. ทำให้ประชาชนให้การสนับสนุนกิจการ

ขององค์กร
ง. ถูกทุกข้อ

2. การประชาสัมพันธ์หมายถึงอะไร
ก. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน
ข. การเสริมสร้างความร่วมมือซ่ึงกันและกัน

ของประชาชน
ค. การให้ความร่วมมือกันของหน่วยงาน
ง. การผูกพันเก่ียวข้องระหว่างกันของ

ประชาชน
3. ข้อใดเป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์

ก. ผู้กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ข. ป้ายประกาศวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ค. นักศึกษาผู้รับการปฐมนิเทศ
ง. กำหนดวัน เวลา สถานท่ีปฐมนิเทศนักศึกษา

4.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  สถานีโทรทัศน์ทุกช่องประชาสัมพันธ์ข่าว

เคร่ืองบินตก
ข. การประชาสัมพันธ์จะทำเม่ือมีเหตุการณ์

ท่ีเป็นข่าวเท่าน้ัน
ค.  เคร่ืองด่ืมชาเขียวประชาสัมพันธ์ส่วน

ประกอบโดยประมาณไว้ท่ีข้างขวด
ง. งานวันการศึกษานอกโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กศน.

5. ข้อใดจัดเป็นส่ือวัสดุ
ก. ของตัวอย่าง แบบจำลอง
ข. เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ค. แผ่นดิสเก็ต
ง. จดหมายข่าว

6. เหตุใดจึงมีการพัฒนาการติดต่อส่ือสาร
ผ่านส่ือมวลชน
ก. เพราะส่ือมวลชนมีประสิทธิภาพในการ

โน้มน้าวจิตใจคนได้สูง
ข. เพราะสามารถเข้าถึงบุคคลจำนวนมากได้

ในเวลาอันรวดเร็ว
ค. เพราะกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่า

ส่ืออ่ืน ๆ
ง. เพราะเป็นส่ือท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง

7. Message  คืออะไร
ก. ผู้รับสาร
ข. ผู้ส่งสาร
ค. ส่ือ/ช่องทาง
ง. ข่าวสาร

8. เหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญต่อ
การประชาสัมพันธ์
ก. เพราะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับ

ได้อย่างรวดเร็ว
ข. การเข้าถึงทำได้ง่าย สะดวก
ค. เป็นการส่ือสารสองทาง
ง. ถูกทุกข้อ

9. อินเทอร์เน็ต คืออะไร
ก. เครือข่ายการรับส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์
ข. การติดต่อส่ือสารผ่านดาวเทียม
ค. การเดินทางติดต่อระหว่างประเทศต่อประเทศ
ง. เครือข่ายการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ

แบบทดสอบหลังเรียน
วิชา  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
คำช้ีแจง:  จงกาเคร่ืองหมาย   (X)  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว
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10.  อะไรคือข่าว
ก. นายอสรพิษติดป้ายประกาศหาเสียง เลือกต้ัง

นายกเทศบาลตำบลสูง 5 เมตร
ข. ป้ายประกาศหาเสียงของนายอสรพิษ
         ล้มทับรถยนต์ของชาวบ้านพังยับเยิน 1 คัน
ค. ในป้ายประกาศเขียนว่านายอสรพิษใจซ่ือ

มือสะอาด
ง. นายอสรพิษได้หมายเลขผู้สมัครหมายเลข 1

11. ทำไมการศึกษานอกโรงเรียนจึงต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต
ก. เพ่ือให้ข่าวสารมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน
ข. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน
ค. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสาร

ได้ท่ัวถึงและรวดเร็วย่ิงข้ึน
ง. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้มากข้ึน

12. ความนำข่าว ประกอบด้วย 5W 1H คือข้อใด
ก.  Who  What  With  Where  Why and How
ข.  Who  Whom  With  Where  Why and How
ค.  Who  What   Where  When  Why and How
ง.  Who  What  With  Whom  Why and How

13. การเสนอข่าวผ่านส่ือชนิดใดท่ีนำเน้ือหา
สาระท่ีหลากหลายมานำเสนอได้ท้ังตัวอักษร
ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง และเสียง
ก.   หนังสือพิมพ์
ข. วิทยุกระจายเสียง
ค. อินเทอร์เน็ต
ง. จดหมายข่าว

14. ส่วนใดของข่าวความท่ีต้องการทักษะการเขียน
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
ก. หัวข่าว
ข. ความนำข่าว
ค. ตัวข่าวหรือเน้ือเร่ือง
ง. สรุปท้ายข่าว

15. ข้อใดเป็นช่ือเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ
ก. www.northnfe.net
ข. www.northnet.th
ค. www.northnfe.go.th
ง. www.northnet.net

16. ในกรณีท่ีในภาพมีบุคคลหลายคน ข้อใดเป็นการ
อธิบายตำแหน่งบุคคลในภาพท่ีถูกต้อง
ก. ระบุตัวบุคคลท่ีอยู่ตรงกลางก่อนตำแหน่งอ่ืน
ข. ระบุตัวบุคคล และกิจกรรมท่ีปฏิบัติจากซ้ายไปขวา
ค. ระบุตัวบุคคลและกิจกรรมท่ีปฏิบัติ จากขวาไปซ้าย
ง. ไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ

17. การเลือกภาพประกอบข่าวมีข้อพิจารณาอย่างไร
ก. เลือกภาพท่ีจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพได้อย่าง
สวยงามเป็นอันดับแรก
ข. เลือกภาพท่ีถ่ายเน้นใบหน้าบุคคลสำคัญใน

กิจกรรมน้ัน ๆ
ค. ภาพท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ์กับข่าว ช่วยเล่าเร่ืองราวได้
ง. ถูกทุกข้อ

18. ส่ิงสำคัญสำหรับการเข้าสู่ระบบเพ่ือส่งข่าวประชา-
-สัมพันธ์ข้ึนบนเว็บไซต์การศึกษานอกโรงเรียน
คือข้อใด
ก.  Export File และ Open Photo
ข.  Name website และFile Text
ค.  User ID และ Password
ง.  Start window และ Resize Photo

19. ในข้ันตอนการใส่เน้ือหาข่าวทางเว็บไซต์ศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ เราต้องใส่ในช่องใด
ก. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง ช่ือเร่ือง
ข. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง กลุ่มข่าว
ค. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง รายละเอียด
ง. ใส่เน้ือหาข่าวในช่อง ส่งข่าวข้อมูล

20. การส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. ทางเว็บไซต์
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ต้องเข้า
สู่ระบบของเว็บไซต์ ข้อใดถูกต้อง
ก. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูด้านขวามือ
ข. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูด้านซ้ายมือ
ค. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูก่ึงกลางซ้ายมือ
ง. คล๊ิกท่ีข้อความ “เข้าสู่ระบบ” เมนูก่ึงกลางขวามือ
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ข้อ   1 ง
ข้อ   2 ก
ข้อ   3 ข
ข้อ   4 ง
ข้อ   5 ก
ข้อ   6 ข
ข้อ   7 ง
ข้อ   8 ง
ข้อ   9 ก
ข้อ  10 ข

ข้อ 11  ค
ข้อ 12  ค
ข้อ 13  ค
ข้อ 14  ก
ข้อ 15  ก
ข้อ 16  ข
ข้อ 17  ค
ข้อ 18 ค
ข้อ 19  ค
ข้อ 20 ข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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คณะผู้จัดทำ

ท่ีปรึกษา
นายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
นางนาถยา วิสุทธิใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
นางสาวสุดใจ  บุตรอากาศ ครูเช่ียวชาญ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

ผู้เช่ียวชาญเน้ือหา / บรรณาธิการ
นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  หน่วยศึกษานิเทศก์

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงรียน
นายอุดมศักด์ิ  วงศ์พันธ์ุ ครูเช่ียวชาญ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
นายสุวัฒน์  ธรรมสุนทร ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
นายนิพนธ์ ณ จันตา ครูชำนาญการพิเศษ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
นายสมโภช  จันทรคำภู ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

ผู้เขียน
นางสาวอรวรีย์   ฟองจันทร์ ครูชำนาญการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ

ผู้พิมพ์ / รูปเล่ม
นางสาวสุนีย์  ศักด์ิวงศ์ พนักงานพิมพ์ดีด 3

ออกแบบปก
นายสุเชาว์ รักษ์วงศ์ ครูเช่ียวชาญ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ



บทเรียนสำเร็จรูป วิชา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จำนวนพิมพ์  500 เล่ม
ปีท่ีพิมพ์ /2551

พิมพ์ท่ี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
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