รายงานผลการพัฒนา
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สาหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2565
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
***************************
1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
1.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒ นาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีสมรรถ นะ
ทั้งด้านการจัดการเรีย นรู้ด้วยภาษาและดิ จิทัล สามารถปรับวิธีการเรีย นการสอนและการใช้สื่อ ที่ทั นสมั ย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับ นักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้คิด ผู้สร้าง
และออกแบบกระบวนการจั ดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ตลอดจนการนาสื่อการเรียนรูท้ ี่ทันสมัย มีเนื้อหาน่าสนใจมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน
สื่อการเรียนรู้จึงเป็นสื่อกลางที่ช่ว ยในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ระหว่างครู ผู้ ส อน
กับนักเรียน ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยต นเอง
และช่ วยให้การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ บรรลุ ต ามวัต ถุประสงค์ของครูผู้ สอน ปั จ จุ บั นเทคโนโลยีดิจิทัลมี
บทบาทสาคัญทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ครูผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในการจั ดการ
เรียนรู้แบบใหม่ สร้างสีสัน ดึงดูดความสนใจ เปิดโลกการเรียนรู้ที่กว้างไกลให้กับ นักเรียนด้วยการเลือกใช้สอื่
การเรี ย นรู้ ส มั ย ใหม่ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ไปสู่นัก เรี ย นผ่า นสื่ อเทคโนโลยี ได้ อย่า งมี ประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลสื่อการเรียนรู้จึงเป็ นเครื่องมือสาคั ญที่ช่วยพัฒนาและเติมเต็มศั กยภาพการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน โดย
ในปัจจุบันนี้ Canva เป็นเครื่องมือที่นิยมนามาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้สาหรับครูยุคดิจิทัล เนื่องจากเป็น
แพลตฟอร์มที่เหมาะสาหรับการออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย หรืองานต่าง ๆ ได้อย่างง่าย มี
ขั้ นตอนการทางานไม่ ซับซ้อ น ดั ง นั้ น ครู ผู้ ส อนสามารถออกแบบสื่อ การเรี ยนการสอนได้หลากหลายมี
ประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และเข้าถึงเนื้อหาความรู้
ได้ง่าย เกิดการเรียนรู้ด้วยภาพ และสนุกสนานกับการเรียน
ส ถ าบั น พั ฒ นาค รู ค ณ าจารย์ แ ล ะบุ ค ลาก รทาง การศึ ก ษ า เป็ น ห น่ ว ยง านสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก าร
จึงได้พัฒนาหลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สาหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2.วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2. สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้สอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.4 โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รสร้ า งสื่ อ สวย ด้ ว ย Canva ส าหรั บ ครู ยุ ค ดิ จิ ทั ล สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกอบด้วย 3 รายวิชา โดยเมื่อมีการพัฒนาแบบออนไลน์ (Online) ใช้ระยะเวลา จานวน 18 ชั่วโมง
และเมื่อมีการพัฒนาแบบเรียนในชั้นเรียน (Onsite) ใช้ระยะเวลา จานวน 21 ชั่วโมง
สาหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สาหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 เป็นการพัฒนา
แบบเรียนในชั้นเรียน มีรายละเอียดวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จานวน 3 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva จานวน 3 ชั่วโมง (Online) หรือจานวน 6 ชั่วโมง (Onsite)
รายวิชาที่ 3 การออกแบบสื่อสวย ด้วย Canva จานวน 12 ชั่วโมง
1.5 วิธีการพัฒนา
1) บรรยาย
2) สาธิตและยกตัวอย่าง
3) ฝึกปฏิบัติ
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5) เรียนรู้ด้วยตนเอง
1.6 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒ นา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้อ งมี ระยะเวลาเข้ า รับการพั ฒ นา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่ ว นที่ 2 ผลสั ม ฤทธิ์การพั ฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลั งการพั ฒนา ชิ้ นงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่ า นเกณฑ์ ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่านการ
พัฒนาตามหลักสูตร
2. ผลการดาเนินการพัฒนา
2.1 ข้อมูลเบี้องต้น
2.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒนา โครงการพั ฒนาทักษะด้ า นดิจิ ทัลของข้า ราชการและบุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สาหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิ ก าร
รุ่นที่ 3 จานวน 52 คน เป็นเพศชาย จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.69 เพศหญิง จานวน 35 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 67.31 ส่ ว นใหญ่ มีอ ายุระหว่ าง 21 - 30 ปี จ านวน 21 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.38
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 ดารงตาแหน่งครู มากที่สุด จานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ไม่มีวิทยฐานะ มากที่สุด จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62 ปฏิบัติงาน
สั ง กั ด สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) มากที่ สุด จ านวน 48 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
92.31
2.1.2 วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้ านดิจิทัลของข้าราชการและบุ คลากรของกระทรวงศึกษาธิ ก าร
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สาหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้

มี ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ และประสบความส าเร็ จ เป็นที่ยอมรั บในเชิ งวิช าการและทางวิชาชีพ
ประกอบด้วย 1) นางปานทิพย์ ดอนขันไพร 2) นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา 3) นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ์
และ 4) นายอธิปัตย์ ธารประเสริฐ
สาหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบั นพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย 1) นางณัฏธิดา ฤทธาภัย 2) นางสาวธนัชชา คงเนียม 3) นางสาวดวงพร เทียนเงิ น
4) นางสาวชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่ 5) นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ 6) นางสาวดวงกมล ศรีจรูญสิ ท ธิ์
และ 7) นางดรรชนี สมิง
2.2 การประเมินผลการพัฒนา
2.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
การประเมิ น ผลระยะเวลาเข้ า รั บ การพั ฒ นา โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของ
ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิก าร หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สาหรับครูยุคดิจิทลั
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 พบว่า เวลาเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 21 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนา มี
ระยะเวลาการพัฒนาสูงสุด 21 ชั่วโมง และต่าสุด 18 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 52 คน
ผ่าน
เกณฑ์การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน
2.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้ า นดิ จิทัลของข้ า ราชการและ
บุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หลั ก สู ต รสร้ า งสื่ อ สวย ด้ ว ย Canva ส าหรั บ ครู ยุ คดิ จิ ทั ล สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 52 คน มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสูงสุด 94.76
คะแนน และต่าสุด 80.00 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 87.69 คะแนน โดยผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหลักสูตรทุกคน
2.3 การประเมินโครงการ
ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผู้เข้า รั บการพั ฒนา โครงการพั ฒนาทักษะด้า นดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สาหรับครูยุคดิจิทั ล
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 ในภาพรวม มีความพึงพอใจในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใ นระดั บ
มากที่สุด (µ=4.93, σ=0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
ทุ ก ด้ า น โดยด้ า นที่ มีค่ า เฉลี่ยสู งสุด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้บริ การ และด้า นหลั กสูต ร (µ=4.95, σ=0.22)
รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (µ=4.91, σ=0.31) และด้านขั้นตอน/กระบวนการ (µ=4.88,
σ=0.37) ตามลาดับ
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
4.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาหลายคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้ต้องสละสิทธิ์ในการเข้ ารับการพัฒนา
4.2 อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยทาให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการพัฒนาครั้งต่อไป
5.1 วางแผนการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาให้เกินจานวนกลุ่มเป้าหมาย
5.3 ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากยิง่ ขึน้ และทดสอบให้พร้อมใช้งานก่อนการพัฒนา

5. ภาพกิจกรรมการพัฒนา

นางสาวธนัชชา คงเนียม ผู้รายงาน
*************************************

