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รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva
สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
***************************
1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
1.1 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการนาเสนอข้อมูลข่าวสารมีมากมายหลายช่องทาง ช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย
และรวดเร็ว คือการประมวลข้อมูลในรูปแบบของ Infographic ทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่ายจากภาพใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว วิธีการนาเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์และนาข้อมูลที่มีในปริมาณมาก ๆ มานาเสนอเป็น
รูปแบบในมุมมองที่แปลกตาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ การออกแบบ Infographic จะต้องดึงดูความสนใจของผู้อ่าน
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับ สอดคล้องกับหัวข้อที่นาเสนอ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทา Infographic มีหลายอย่าง
เช่น Adobe Photoshop, Canva, และ PowerPoint เป็นต้น สาหรับ Canva เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสมใน
การนามาใช้ในการออกแบบ Infographic เพราะใช้งานง่าย ออกแบบได้สวย มี Template ให้เลือกใช้หลาย
ขนาด หลายรูปแบบ และสามารถใช้งานได้ทั้งในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ที่สาคัญข้อมูลและภาพที่ออกแบบ
เชื่อมโยงกันในระบบคลาวด์ ผู้ใช้สามารถจึงนามาใช้ปรับและแก้ได้ในทุกที่ สาหรับผู้ที่ไม่มีทักษะด้านการ
ออกแบบ การใช้ Canva ในการสร้าง Infographic จึงมีความเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศซึ่งมี
การ
รายงานผลการดาเนินงานตามบทบาท หน้าที่และนโยบาย ข้อมูลที่ได้รับจึงมีความหลากหลายจานวนมาก เช่น
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข รายงานการวิจัย รายงานผลการดาเนินงาน เป็นต้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง
ๆ รับทราบโดยใช้ Infographic จึงเป็นเครื่องมือในการนาเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายภายในเวลาจากัด เป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พัฒนาหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้
โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น
1.2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Infographic และการใช้ Canva
2) สามารถสร้าง Infographic โดยใช้ Canva ด้วยเทคนิควิธีการที่น่าสนใจ เหมาะกับการนาเสนองาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) สามารถนาความรู้ และเทคนิควิธีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้ Canva ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย รายวิชา โดยเมื่อมีการพัฒนาแบบออนไลน์ (Online ใช้ระยะเวลา จานวน 18 ชัว่ โมง และเมื่อมี
การพัฒนาแบบเรียนในชั้นเรียน Onsite ใช้ระยะเวลา จานวน 21 ชั่วโมง)
สาหรับ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 เป็น
การพัฒนาแบบเรียนในชั้นเรียนมีรายละเอียดวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1 รู้จัก Infographic
จานวน 3 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva สร้าง Infographic ให้โดนใจ
จานวน 9 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva
จานวน 9 ชั่วโมง
1.5 วิธีการพัฒนา
1) บรรยาย
2) สาธิตและยกตัวอย่าง
3) ฝึกปฏิบัติ
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5) เรียนรู้ด้วยตนเอง
1.6 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีร ะยะเวลาเข้ารับการพัฒ นาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ส่ว นที ่ 2 ผลสัม ฤทธิ ์ก ารพัฒ นา โดยประเมิน จากการทดสอบหลัง การพัฒ นา ชิ ้น งาน และ
พฤติกรรมการปฏิบั ติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสั มฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผ ลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่ว น จึงผ่านการพัฒ นา
ตามหลักสูตร
2. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโครงการ
ตามคาสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 16/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม
2565 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารโครงการรุ่นที่ 2 บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารโครงการมีดังนี้
2.1 ก่อนการพัฒนา
1) ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร คู่มือการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา

3

2) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตร วิทยากร และสื่อประกอบการพัฒนา
3) ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ใน สคบศ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ การเปิดระบบการลงทะเบียน
ประวัติแบบ online การจัดทาวุฒิบัตร ขอรหัส wifi การเงิน ที่พัก ห้องประชุม อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) แต่งตั้งคณะทางานโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือวิทยากรกลุ่ม
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5) ประชุ มคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆเพื่อเตรียมการพัฒนาในโครงการโดยการชี้แจงหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ ก่อน
ดาเนินการพัฒนา
6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
7) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมจัดทารายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
8) เชิญประธานพิธีเปิด - ปิด เตรียมคากล่าวรายงานและคากล่าว เปิด - ปิด
9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาในรูปแบบ online ได้แก่ ตารางการพัฒนา บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการ
พัฒนา รายชื่อแบ่งกลุ่ม สื่อและเอกสารประกอบการพัฒนา
10) จัดเตรียมเอกสารสาหรับดาเนินการพัฒนา ได้แก่ แบบรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลาประจาวัน แผนผังที่
นั่ง รายชื่อแบ่งกลุ่ม แบบแนะนาวิทยากร แบบขอบคุณวิทยากร และแบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
11) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ ป้ายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ป้ายชื่อวิทยากร แฟ้ม
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
2.2 ระหว่างการพัฒนา
1) รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนาในวันแรกและลงเวลาเข้ารับการพัฒนาทุกวัน
2) ดาเนินการปฐมนิเทศผูเ้ ข้ารับการพัฒนา และพิธีเปิด
3) ติดตามดาเนินการลงข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วน ทุกคน
4) อานวยความสะดวกแก่วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ
๕) กากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรให้เป็นไปตามตาราง
การพัฒนา
6) บันทึกข้อความขอจัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา เสนอต่อ ผอ. สคบศ. เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
7) รวบรวมและสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนาส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผล หลังเสร็จสิ้นการพัฒนา
8) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลประเมินโครงการ
2.3 หลังการพัฒนา
สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอต่อผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
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3. ผลการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวง ศึกษาธิการ :
หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 แบ่งการ
รายงานผลการบริหารโครงการดังนี้
3.1 ข้อมูลเบื้องต้น
3.2 การประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา
3.3 การประเมินผลโครงการ
3.1 ข้อมูลเบื้องต้น
3.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับ การพัฒนาโครงการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากร
สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่ น ที่ 2 จ านวน 46 คน จาแนกเป็ นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ
67.40 และเพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 ตามลาดับ
ข้อมูลด้านอายุพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
50.00 รองลงมา อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.79 และมีอายุระหว่าง 51 ปี
ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.21 ตามลาดับ
ข้อมูลด้านการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จานวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ 80.43 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04
และระดับปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.53 ตามลาดับ
ข้อมูลด้านตาแหน่งพบว่า ผู้ เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่มีตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40 รองลงมาคือรองผู้อานวยการสถานศึกษาจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
13.00 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตามลาดับ และตาแหน่งอื่นๆ ได้แก่
ศึกษาตาแหน่งนิเทศก์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, และเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งมี
จานวนตาแหน่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17
ข้อมูลวิทยฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละตาแหน่ง พบว่า ผู้เข้ารับการ
พัฒนาส่วนใหญ่มีระดับชานาญการพิเศษมากที่สุด จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือระดับ
ชานาญการ จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.00 ระดับปฏิบัติการ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52
ระดับชานาญงาน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 และยังไม่มีระดับตาแหน่ง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
2.16 ตามลาดับ
ข้อมูลด้านสังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 80.43 และ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.57 ตามลาดับ
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3.1.2 วิทยากรและวิทยากลุ่ม
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 เป็นผู้ที่มี
ความรู้มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบ ความสาเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ และทางวิชาชีพ
ประกอบด้วย 1) ดร.เล็กฤทัย ขันทองชัย 2) ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ 3) ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล 4) ดร.ณัฐพล ธน
เชวงสกุล และ 5) ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล สาหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากร จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) นางณัฏธิดา ฤทธาภัย 2) นางสาวกานดา ดารงชัยณรงค์ 3) นางสาวเกสร จตุเทน
4) นายกรกช สารโท 5) นางสาวมลฤดี นราพงษ์ 6) นางสาวบัวศรี อุบลศิลป์ และ 7) นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคา
3.2 การประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา
3.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
การประเมินผลระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการพัฒนาจานวนทั้งหมด 46 คน มีผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน โดยมีเวลาการพัฒนาครบ 21 ชั่วโมง ร้อยละ 93.47 รองลงมา เวลาพัฒนา 19.3
ชั่วโมง ร้อยละ 2.19 และเวลาพัฒนาน้อยที่สุด 18.3 ชัว่ โมง ร้อยละ 4.34
3.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ :หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจานวนทั้งหมด 46 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกคน
3.2.3 สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจานวนทั้งหมด 46 คน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินตามหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ทุกคน ส่วนที่ 1 ชั่วโมงการพัฒนา โดยผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลาเข้ารับการ
พัฒนาสูงสุดจานวน 21 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 100 ต่าสุด จานวน 19 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 90.48 ส่วนที่
2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนามีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสูงสุด 98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
93.33 คะแนนต่าสุด 87.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.39 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 97.99
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3.3 การประเมินโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับ
บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.95, σ=0.23)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(µ=4.97, σ=0.16) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งเท่ากับด้านระยะเวลาการพัฒนา (µ=4.96,
σ=0.21) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (µ=4.94, σ=0.27) และด้านขั้นตอน/กระบวนการ (µ=4.91,
σ=0.31) ตามลาดับ
4. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการบริหาร
โครงการทั้งการประสานงานอาคารสถานที่พักและอาหารภายในระยะเวลากระชั้นชิด ซึ่งส่งผลต่อการอานวย
ความสะดวกต่อผู้ที่เดินทางมาเข้ารับการพัฒนาพร้อมกัน อีกทั้งความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซี่งส่งผลให้มี
ผู้สละสิทธิ์ภายหลังประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาแล้ว
4.2 ขีดความสามารถในการรองรับผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาจากัด ส่งผลให้ขั้นตอนการรับสมัครและ
ประกาศรายชื่อมีระยะเวลาสั้น ขณะที่มีผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาเป็นจานวนมาก
4.3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเครื่องของวิทยากรผู้สอนซึ่งเป็น
ระบบWindow 7 ส่งผลให้เชือ่ มต่ออุปกรณ์สัญญาณอินเตอร์เน็ตติดขัดบางช่วงเวลา
5. ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการพัฒนาครั้งต่อไป
5.1 ควรเพิ่มมาตรการควบคุมโรคไวรัส Covid-19 ภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยการให้บริการชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอสาหรับผู้เข้ารับการพัฒนาทุกหลักสูตร รวมถึงหน้ากาก
อนามัยและแอลกอฮอล์เจล ซึ่งการอานวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการพัฒนาถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5.2 ควรเพิ่มสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้มีระบบปฏิบัติการสูงขึ้นเพื่อให้การ
ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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นางสาวกานดา ดารงชัยณรงค์
ผู้รายงาน
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลาดับที่ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ:
หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 15– 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายด้านและในภาพรวม
รายการความพึงพอใจรายด้าน

µ

σ

แปลผล

ลาดับที่

ด้านขั้นตอนกระบวนการ/

4.81

0.42

มากที่สุด

5

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.93

0.26

มากที่สุด

3

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

4.90

0.34

มากที่สุด

4

ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร

4.95

0.21

มากที่สุด

1

ด้านระยะเวลาการพัฒนา

4.94

0.24

มากที่สุด

2

4.91

0.29

มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 5 ด้าน

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.91, σ=0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อย
ที่ สุ ด พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ า น โดย ด้ า นเนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต รมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (µ=4.95,
σ=0.21) รองลงมา คือ ระยะเวลาการพัฒนา (µ=4.94, σ=0.24) ลาดับต่อไปคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(µ=4.93, σ=0.26) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (µ=4.90, σ=0.34) ด้านขั้นตอนกระบวนการ (µ=4.81,
σ=0.42) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลาดับที่ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ:
หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva
สาหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 รายด้าน
𝝁

σ

แปลผล

ด้านขั้นตอนกระบวนการ/

4.81

0.42

มากที่สุด

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา

4.70

0.56

มากที่สุด

2. ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

4.81

0.39

มากที่สุด

3. ช่องทางการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

4.84

0.37

มากที่สุด

4. ระยะเวลาในการให้บริการ

4.91

0.29

มากที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.93

0.26 มากที่สุด

5. บุคลิกภาพและการให้บริการ

4.93

0.26

มากที่สุด

6. การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถาม

4.88

0.32

มากที่สุด

7. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

4.98

0.15

มากที่สุด

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

4.90

0.34 มากที่สุด

8. อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม

4.91

0.37

มากที่สุด

9. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4.77

0.48

มากที่สุด

10. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม

4.95

0.21

มากที่สุด

11. อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.98

0.15

มากที่สุด

ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร

4.95

0.21 มากที่สุด

12. เนื้อหาสาระของหลักสูตร รายวิชาที่ 1 รู้จัก Infographic

4.95

0.21

มากที่สุด

12. เนื้อหาสาระของหลักสูตร รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva สร้าง
Infographic ให้โดนใจ

4.98

0.15

มากที่สุด

รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ
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𝝁

σ

แปลผล

12. เนื้อหาสาระของหลักสูตร รายวิชาที่ 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย
Canva

4.98

0.15

มากที่สุด

ด้านระยะเวลาการพัฒนา

4.94

0.24 มากที่สุด

13. ระยะเวลาการพัฒนา รายวิชาที่ 1 รู้จัก Infographic

4.93

0.26

มากที่สุด

14. ระยะเวลาการพัฒนา รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva สร้าง Infographic

4.93

0.26

มากที่สุด

15. ระยะเวลาการพัฒนา รายวิชาที่ 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย
Canva

4.95

0.21

มากที่สุด

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.93

0.26

มากที่สุด

17. การวัดและประเมินผลในภาพรวม

4.93

0.26

มากที่สุด

18. ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนา

4.98

0.15

มากที่สุด

19. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

4.98

0.15

มากที่สุด

20. ความคุ้มค่าของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการพัฒนา

4.95

0.21

มากที่สุด

4.92

0.29 มากที่สุด

รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ให้โดนใจ

รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.91, σ=0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้ า น โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ ด้ า นเนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต ร (µ=4.95,
σ=0.21) รองลงมาคือ ระยะเวลาการพัฒนา (µ=4.94, σ=0.24) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (µ=4.93,
σ=0.26) และด้านขั้นตอน/กระบวนการ (µ=4.81, σ=0.42) ตามลาดับ
ด้านขั้นตอน/กระบวนการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.81,
σ=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 4 ระยะเวลาในการให้บริการ (µ=4.91, σ=0.29) รองลงมาคือ ข้อ 3 ช่องทางการ
ติดต่อ เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น (µ=4.84, σ=0.37) , ข้อ 2 ความสะดวก
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รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน (µ=4.81, σ=0.39) และข้อ 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
(µ=4.70, σ=0.56) ตามลาดับ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.93,
σ=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 7 การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา (µ=4.98, σ=0.15), ข้อ 5 บุคลิกภาพ
และการให้บริการ (µ=4.93, σ=0.26), และข้อ 6 การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถาม (µ=4.88, σ=0.32)
ตามลาดับ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.90,
σ=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คือข้อ 11 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (µ=4.98, σ=0.15) ,ข้อ 10 ความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการในภาพรวม (µ=4.95, σ=0.21) , ข้อ 8 อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม
(µ=4.91, σ=0.37) และ ข้อ 9 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีระดับความพึงพอใจ(µ=4.77, σ=0.48)
ตามลาดับ
ด้ า นเนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต รในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(µ=4.95, σ=0.21) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหา
สาระรายวิชาที่ 2 และรายวิชาที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันทุกข้อ (µ=4.98, σ=0.15) และรายวิชาที่ 1 มี
ค่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด (µ=4.95, σ=0.21)
ด้านระยะเวลาการพัฒนาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.94,
σ=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายวิชาที่ 3 มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลาการพัฒนา
มากที่สุด (µ=4.95, σ=0.21) รองลงมารายวิชาที่ 1 และรายวิชาที่ 2 มีความพึงพอใจต่อระยะเวลาการ
พัฒนามากที่สุดในระดับค่าเฉลี่ยเท่ากัน (µ=4.93, σ=0.26)
สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจด้วย Canva มี
ค่าเฉลี่ ย ระดับ ความพึง พอใจอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ดซึ่ง เท่ากั บการวัดและประเมินผลในภาพรวม ( µ=4.93,
σ=0.26) โดยที่ความรู้ที่ได้รับ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ รวมถึงการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.98, σ=0.15) ทั้งนี้ความคุ้มค่าของเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการพัฒนามีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด (µ=4.95, σ=0.21)
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ตารางที่ 3 ความไม่พึงพอใจ ความต้องการในการให้บริการของผู้เข้ารับการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ:
หลักสูตร คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565
ความไม่พอใจ
รายการความไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ

มี

ไม่มี

ด้านขั้นตอนกระบวนการ/



ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ



ด้านสิ่งอานวยความสะดวก



ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร



ด้านระยะเวลาการพัฒนา



ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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ตารางที่ 4

แสดงข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน ร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร คิด
สร้างInfographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สาหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565
รายการ

เพศ

อายุ

การศึกษา

ตาแหน่ง

จานวน
(N=46)

ร้อยละ

ชาย

15

32.60

หญิง

31

67.40

31 - 40 ปี

16

34.79

41 - 50 ปี

23

50.00

51 ปี ขึ้นไป

7

15.21

ปริญญาตรี

3

6.53

ปริญญาโท

37

80.43

ปริญญาเอก

6

13.04

ผู้อานวยการสถานศึกษา

31

67.40

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

6

13.00

นักวิชาการศึกษา

4

8.75

ศึกษานิเทศก์

1

2.17

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

2.17

นิติกร

1

2.17

นักทรัพยากรบุคคล

1

2.17

เจ้าพนักงานธุรการ

1

2.17

:
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รายการ
วิทยฐานะ

สังกัด

จานวน
(N=46)

ร้อยละ

ชานาญการพิเศษ

29

63.00

ชานาญการ

11

24.00

ชานาญงาน

1

2.16

ปฏิบัติการ

3

6.52

ไม่มี

1

2.16

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน

37

80.43

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

9

19.57

