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รายงานผลการพัฒนา
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
***************************
1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
1.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อ ที่ทันสมัย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับ นักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้คิด ผู้สร้างและ
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ตลอดจนการนำสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีเนื้อหาน่าสนใจมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน
สื่อการเรียนรู้จึงเป็นสื่อกลางที่ช่ว ยในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ระหว่างครูผ ู้ส อน
กับนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของครูผู้สอน ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาท
สำคัญทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ครูผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
แบบใหม่ สร้างสีสัน ดึงดูดความสนใจ เปิดโลกการเรียนรู้ที่กว้างไกลให้กับนักเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ การเรียนรู้
สมัย ใหม่ เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ ไ ปสู ่น ั กเรีย นผ่ านสื่ อเทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ างมี ประสิทธิภ าพและประสิท ธิ ผ ล
สื่อการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน โดยในปัจจุบันนี้
Canva เป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการสร้างสื่อการเรี ยนรู้สำหรับครูยุคดิจิทัล เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์ม
ที่เหมาะสำหรับการออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียหรืองานต่างๆ ได้อย่างง่าย มีขั้นตอนการทำงาน
ไม่ซับซ้อน ดังนั้น ครูผู้สอนสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนได้หลากหลายมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบที่
ทันสมัย กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และเข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้ง่าย เกิดการเรียนรู้ด้วยภาพ
และสนุกสนานกับการเรียน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มี บ ทบาทหน้ า ที ่ ใ นการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได้ พ ั ฒ นา
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2.วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2. สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Canva อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้สอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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1.4 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
3 รายวิชา โดยเมื่อมีการพัฒนาแบบออนไลน์ (Online) ใช้ระยะเวลา จำนวน 18 ชั่วโมง และเมื่อมีการพัฒนา
แบบเรียนในชั้นเรียน (Onsite) ใช้ระยะเวลา จำนวน 21 ชั่วโมง
สำหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 เป็นการพัฒนา
แบบเรียนในชั้นเรียน มีรายละเอียดวิชา ดังนี้
รายวิชาที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva จำนวน 3 ชั่วโมง (Online) หรือจำนวน 6 ชั่วโมง (Onsite)
รายวิชาที่ 3 การออกแบบสื่อสวย ด้วย Canva จำนวน 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 ระยะเวลาเข้ารับ การพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพั ฒ นา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ชิ้นงาน และ พฤติกรรม
การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตร
2. ผลการดำเนินการพัฒนา
2.1 ข้อมูลเบี้องต้น
2.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู ้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ท ั ล ของข้ า ราชการและบุค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 2 จำนวน 63 คน เป็นเพศชาย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63 เพศหญิง จำนวน 50 คน
คิดเป็น ร้อ ยละ 79.37 ส่ว นใหญ่มีอ ายุร ะหว่า ง 21 - 30 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อ ยละ 44.44
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 ดำรงตำแหน่งครู มากที่สุด จำนวน 39
คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 ไม่มีวิทยฐานะ มากที่สุด จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 67.67 ปฏิบัติงานสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากที่สุด จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 65.08
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2.1.2 วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 เป็นผู้ที่มีความรู้
มี ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ และประสบความสำเร็ จเป็ นที ่ ย อมรับ ในเชิ ง วิ ช าการและทางวิช าชีพ
ประกอบด้วย 1) นางปานทิพย์ ดอนขันไพร 2) นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา 3) นางสาวมัณฑนา ทัพโพธิ์
และ 4) นายอธิปัตย์ ธารประเสริฐ
สำหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย 1) นางณัฏธิดา ฤทธาภัย 2) นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ 3) นางสาวเกษร จตุเทน 4) นางบัวศรี อุบลศิลป์
5) นางสาวกานดา ดำรงชัยณรงค์ และ 6) นายกรกช สารโท
2.2 การประเมินผลการพัฒนา
2.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
การประเมินผลระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หลั ก สู ต รสร้ า งสื ่ อ สวย ด้ ว ย Canva สำหรับครูย ุ คดิจิ ทั ล สังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 พบว่า เวลาเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 21 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนา มีระยะเวลา
การพัฒนาสูงสุด 21 ชั่วโมง และต่ำสุด 18 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 63 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านระยะเวลาทุกคน
2.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและ
บุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หลั ก สู ต รสร้ า งสื ่ อ สวย ด้ ว ย Canva สำหรั บครู ย ุ คดิ จ ิ ท ั ล สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 63 คน มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสูงสุด 99.50
คะแนน และต่ำสุด 86 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 91.98 คะแนน โดยผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตรทุกคน
2.3 การประเมินโครงการ
ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เข้ารับการพัฒ นา โครงการพัฒนาทักษะด้ านดิจิ ท ั ล ของ
ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ในภาพรวม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที ่ส ุด (µ=4.73,
σ=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี ความพอใจอยู่ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คื อ เจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร (µ=4.81, σ=0.55) รองลงมา คื อ ด้ า นหลั ก สู ต ร (µ=4.78, σ=0.53)
ด้านขั้น ตอน/กระบวนการ (µ=4.67, σ=0.61) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (µ=4.63, σ=0.71)
ตามลำดับ
ผลการประเมิน ความผูกพัน ที่มีต่อสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.79, σ=0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มี ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่ส ุดทุกข้อ โดย ข้อ 1 มีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.80, σ=0.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ข้อ 2 หากมีโอกาสจะกลับมาใช้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในครั้ง
ต่อไป ข้อ 3 หากต้องเข้ารับการพัฒนา จะนึกถึงสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็น
ลำดับแรก ข้อ 4 ยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
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บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่นทราบ และข้อ 5 ต้องการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เป็น สถานที่ส ำหรับให้บริการพัฒ นาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (µ=4.62,
σ=0.62)
จากข้อคำถามปลายเปิด ผู้เข้ารับการพัฒนามีความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในด้าน
การสร้างสื่อการเรียนรู้ การตัดต่อวิดีโอ การใช้โปรแกรมตารางคำนวน excel และการออกแบบวิธีการวัด
ประเมินผลออนไลน์
ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ช่วยเหลือ
สนับสนุนการพัฒนาตามหลักสูตร โดยควรมีการกระจายการพัฒนาในแต่ละภาคหรือตามเขตการศึกษา ควร
จัดอบรมเพิ่มเติมให้ครูท่านอื่นที่ยังไม่เคยมาอบรม เพราะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู่ไปประยุกต์ใช้ในสร้าง
สื่อการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และติดตามการพัฒนา ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้
ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดการ
พัฒนาแบบ On site มากกว่า แบบ On line เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำไปขยายผลให้เ กิด
ประโยชน์ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงความเร็วและความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพการใช้
งานมากยิ่งขึ้น
2. ควรจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย
และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
3. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
4.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาหลายคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนา
4.2 อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาครั้งต่อไป
5.1 วางแผนการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาให้เกินจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
5.3 ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นและทดสอบให้พร้อมใช้งานก่อนการพัฒนา
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5. ภาพกิจกรรมการพัฒนา

นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ ผู้รายงาน
*************************************

