
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑ 
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รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา ENL3811  รายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพันธ   

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๒  ปการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

หมวดท่ี๑ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา   ENL3811   
ช่ือรายวชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพันธ   

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ English for Public Relations 

 

๒. จํานวนหนวยกติ   ๓(๓-๐-๖)   

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

๓ .ประเภทของรายวชิา ๒    วชิาเอก  

 

 

๔.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา   อาจารยนภาศรี สุวรรณโชต ิ  

๔.๒ อาจารยผูสอน   อาจารยนภาศรี สุวรรณโชต ิ

 

๕.  สถานท่ีตดิตอ   สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

E – Mail napasri.su@ssru.ac.th 

 

๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่  ๒ /  ช้ันปที่ ๓ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ  ๙๐ คน 

 

๗. รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน(Pre-requisite)  (ถาม)ี - 

 

๘. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites)(ถาม)ี - 
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๙. สถานท่ีเรยีน   หอง ๓๕๔๖ อาคาร ๓๕  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง   วันที่ ๑๕ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
 
 

หมวดท่ี๒จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 
    ๑.๑ เพื่อใหนกัศกึษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเหมาะสมกับการดําเนนิงานในวชิาชีพ  

    ๑.๒ เพื่อใหนกัศกึษาสามารถนําหลักการและความรูทางภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธไปประยุกตใชในการทํางาน  

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 ไมมเีนื่องจากเปนรายวชิาใหม 
 

หมวดท่ี๓ลักษณะและการดาํเนนิการ 
 

๑. คําอธบิายรายวชิา 

 ศัพท สํานวน การเขียน รูปแบบประโยคท่ีใชในงานประชาสัมพันธ และการใหขอมูลสั้นๆ  การแถลงขาว  การเก็บ
และรวบรวมขาว  

 Introduction to public relations; specific terminology, expressions and sentences used in public 
relations; giving brief information; press release; mapping; promotional material 
 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๔๕ - - ๙๐ 

 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 ๓.๑ ปรกึษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หองงานวเิทศสัมพันธ ช้ัน ๔  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี

 ๓.๒ ปรกึษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๘๑-๖๔๔-๖๔๕๔ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail) napasri.su@ssru.ac.th 
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 ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) 

https://www.facebook.com/groups/792564104205016/  

๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard) www.teacher.ssru.ac.th/napasri_su/ 

 

 

หมวดท่ี๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  การเขยีนและเผยแพรขอมูลที่เปนความจริง ไมเขยีนหรอืเผยแพรขอมลูที่สรางความเดอืดรอนใหผูอื่น 

(๒)  มวีนิัย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

 (๓)  ภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยงและลาํดับ

ความสําคัญ 
 (๔)  ปลูกฝงความมวีนิยั ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผดิชอบและความมนี้ําใจ  
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑)  มุงเนนทักษะการเรียนรู คนควาดวยตัวเอง 
(๒)  อาจารยผูสอนปฏบิัตตินเปนตัวอยาง ในเรื่องตางๆ เชนการตรงตอเวลา การรับฟงความคิดเห็น  
(๓)  เปดโอกาสใหนักศกึษามกีารอภปิรายปญหา ในการทาํงานเปนกลุม และหาทางแกไขปญหา  

๑.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑)  สงัเกตพฤตกิรรมการเขาเรียน การสงงาน การเขากลุม การมสีวนรวมในช้ันเรียน ประเมนิผลโดย
ผูสอน 
(๒)  สงัเกตพฤตกิรรมการการเขากลุมและประเมนิผลโดยนักศกึษาในกลุม 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูดานภาษาอังกฤษในการประชาสมัพันธ 
 )๒  ( สามารถนาความรูในเนื้อหาที่ศกึษามาประยุกตใชในสถานการณจริง  

๒.๒   วธีิการสอน 
(๑) บรรยาย  
(๒)  ใหแบบฝกหัด  
(๓)  ปฏบิัติการ 
(๔)  นําเสนอรายงานกลุม 

๒.๓    วธีิการประเมนิผล 
(๑) สอบกลางภาค 
(๒)  สอบปลายภาค  
(๓)  สอบยอยเก็บคะแนน 
(๔)  โครงงานกลุม 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
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 (๑)  นาํความรูไปใชสรางสรรคงานเพื่อการประชาสมัพันธเปนภาษาอังกฤษ 
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) สอนรูปแบบของงานเขยีนลักษณะตางๆ  วเิคราะหจากตัวอยางจริง  นักศกึษานําเสนอรายงานกลุม 
๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

  

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  การทํางานเปนกลุมและรับผดิชอบรวมกัน 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  มอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม 
๔.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
๕. ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
  )๑  ( ทักษะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนขอมูลและจัดการขอมูลในการประชาสัมพันธได

อยาง  เหมาะสม   

๕.๒   วธีิการสอน 
(๑)  อาจารยผูสอนใหคําแนะนําพจนานุกรมออนไลน และมอบหมายงานใหนกัศกึษาสบืคน และนําเสนอ

ขอมูล 
๕.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  นักศกึษานาํเสนอขอมูล 
  

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมนิผล 
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๑. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑ - แนะนาํรายวชิา 

- ไวยากรณสาํหรับการเขยีนงาน

เพื่อการประชาสัมพันธ  

 

๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเคาโครงการสอน  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

๓. ทบทวนความรูไวยากรณ

ภาษาองักฤษ  

 

สื่อการสอน  

๑. เคาโครงการสอน  

๒. เอกสารประกอบการสอน  

อ. นภาศรี 

๒ - Basic Principles of  Public 

Relations  

  ๓ กจิกรรมการสอน  

๑. ทบทวนความรูไวยากรณ

ภาษาองักฤษ 

๒. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

๓. ใหนักศกึษานาํเสนอรายงาน

กลุม 

 

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน  

อ. นภาศรี 

๓ Traditional Media 

สอบยอยคร้ังที่ ๑ 

๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน  

อ. นภาศรี 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๔ New Media ๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน 

วทิยากรรับเชิญ 

๕ Writing News Release (๑) 

 

๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน 

อ. นภาศรี 

๖ Writing News Release (๒) 

สอบยอยคร้ังท่ี ๒ 

๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน 

อ. นภาศรี 

๗ Newsletter 

 

๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

อ. นภาศรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗ 

รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน 

๘ สอบกลางภาค    

๙ Infographic 

 

๓ กจิกรรมการสอน  

1. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

2. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

อ. นภาศรี 

๑๐ Mind mapping ๓ กจิกรรมการสอน  

1. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

2. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

อ. นภาศรี 

๑๑ Slogans  

สอบยอยคร้ังที่ ๓ 

๓ กจิกรรมการสอน  

1. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

2. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

อ. นภาศรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘ 

รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

สื่อการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

๑๒ Advertorials (๑) ๓ กจิกรรมการสอน  

1. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

2. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

อ. นภาศรี 

๑๓ Advertorials (๒) 

สอบยอยคร้ังที่ ๔ 

๓ กจิกรรมการสอน  

1. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

2. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

อ. นภาศรี 

๑๔ Crisis Management ๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

ประกอบการอธบิาย  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน 

อ. นภาศรี 

๑๕ - สอบยอยคร้ังที่ ๕ 

     

๓ กจิกรรมการสอน  

๑. อธบิายเนื้อหาพรอมยกตัวอยาง

อ. นภาศรี 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙ 

รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

ประกอบการอธบิาย  

๒. อาจารยซักถามนักศกึษาและ

เปดโอกาสใหนักศกึษาซักถาม

แสดงความคิดเห็น  

  

สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการสอน 

 

๑๖ Final project presentation ๓ กจิกรรมการสอน  

นําเสนอรายงาน 

อ. นภาศรี 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

ผลการเรียนรู วธีีการประเมนิผลการเรียนรู 
สัปดาหท่ี

ประเมนิ 

สัดสวน 

ของการประเมนิผล 

 สอบกลางภาค 

 

๘ รอยละ ๓๐ 

 สอบปลายภาค 

 

๑๗ รอยละ ๓๐ 

 สอบเก็บคะแนน 

 

- สอบยอย 

- งานเขยีน 

- การเขาช้ันเรียน 

๓, ๖, ๑๑, ๑๓, 

๑๕ 

รอยละ ๔๐ 

 

รอยละ ๒๐ 

รอยละ ๑๐ 

รอยละ ๑๐ 

 

 

 

 

หมวดท่ี๖ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐ 

รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑) นภาศรี สุวรรณโชต ิ(๒๕๕๙). รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนนัทา.  

๒) McLisky, Marie (2011). English for public relations in higher education studies. Course book. Reading Garnet 

Education 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ๑)  Lattimore, Dan (2012). Public relations : the profession and the practice (4th ed). McGraw-Hill, New York  

๒)  Newsom, Doug & Turk, Judy VanSlyke & Kruckeberg, Dean (2010). This is PR : the realities of public 

relations(10th ed; student ed). Wadsworth Cengage Learning, Boston, MA 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ๑)  http://micm.wikispaces.com/file/view/Writing_a_communications_brief.pdf  

 ๒)  https://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Mass_Media/Public_Relations 

 

หมวดท่ี๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

  แบบประเมนิรายวชิา 
 
๒. กลยุทธการประเมนิการสอน 

       แบบประเมนิผูสอน และผลการสอบของนักศกึษา 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

ปรับปรุงวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา (มคอ.

๕) 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

  ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรอืงานที่มอบหมาย 
 

๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

นําขอมูลที่ไดจากการประเมนิจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

  
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๑ 
รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ   สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห

เชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ดาน

อ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวชิา ENL3811   

ชื่อรายวชิา  

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ    

English for Public Relations 

 

                       

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 


	๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเอก
	๑.๑ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในวิชาชีพ
	ศัพท์ สำนวน การเขียน รูปแบบประโยคที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลสั้นๆ  การแถลงข่าว  การเก็บและรวบรวมข่าว
	( (๒)  สามารถนาความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
	(  (๑)  ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ได้อย่าง  เหมาะสม

