
 
รายงานประชุมปฏิบัติจัดทำโครงร่าง 

รายงานผลการพัฒนาตามหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva  
สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยได้
ดำเน ินการพ ัฒนาตามหล ักส ูตรค ิด สร ้ าง  Infographic ให ้โดนใจ ด ้วย Canva สำหร ับบ ุคลากรส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Infographic และการใช้ 
Canva สามารถสร้าง Infographic ในการนำเสนอและประชาสัมพันธ์งาน รวมทั้งสามารถนำความรู้ เทคนิควิธี      
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้ Canva ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่       
8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565  2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 6 รุ่น (รุ่นละ 21 ชั่วโมง หรือ 4 วัน) การดำเนินการพัฒนาครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพัฒนา
รวมทั้งสิ ้น 285 คน จึงได้การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างรายงานผลการพัฒนาตามหลักสูตรคิด สร้าง 
Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 
2565 สำหรับเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบายในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป  

การประชุมปฏิบัติการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้  
1. มีผู ้เข้าประชุมเป็นคณะทำงานโครงการฯ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1) นางณัฏธิดา  

ฤทธาภัย 2) นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์ 3) นางสาวกานดา ดำรงชัยณรงค์ 4) นายกรกช  สารโท 5) นางสาวเกษร  
จตุเทน 6) นางดรรชนี  สมิง 7) นางสาวธนัชชา คงเนียม 8) นางบัวศรี  อุบลศิลป์ 9) นางสาวดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ 
10) นางสาวมลฤดี มณีโชติ 11) นางสาวชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่ 12) นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ และ 13) นางสาวดวงพร       
เทียนเงิน โดยมี นางณัฏธิดา ฤทธาภัย เป็นประธานการประชุม 

2. กำหนดการประชุม มีดังนี้  
2.1 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ทบทวน จัดทำกรอบแนวคิดโครงร่างรายงาน และกำหนด

องค์ประกอบโครงร่างรายงาน 
    2.2 วันที่ 23 มิถุนายน 2565  

2.2.1 แบ่งกลุ่มจัดทำโครงร่างรายงาน 
  บทที่ 1 ประกอบด้วย 1) นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย 2) นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์   
3) นางสาวกานดา ดำรงชัยณรงค์ 4) นายกรกช  สารโท 
  บทที ่  2 ประกอบด้วย 1) นางสาวเกษร  จตุเทน 2) นางดรรชนี  สมิง                 
3) นางสาวธนัชชา คงเนียม 4) นางบัวศรี  อุบลศิลป์ 5) นางสาวดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ 
  บทที่ 3 ประกอบด้วย 1) นางสาวมลฤดี มณีโชติ 2) นางสาวชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่                   
3) นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ และ 13) นางสาวดวงพร  เทียนเงิน 
 2.2.2 แบ่งกลุ่มสรุปข้อคำถามปลายเปิด 

รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย 1) นายณฐัวิญญ์  สริเดชธราทิพย์ 2) นางสาวดวงกมล    
ศรีจรูญสิทธิ ์

  รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย 1) นางสาวกานดา ดำรงชยัณรงค์ 2) นางสาวมลฤดี มณีโชติ 
  รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย 1) นางสาวธนชัชา คงเนียม 2)นางสาวชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่                    



  รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย 1) นางบวัศรี  อุบลศิลป์ 2) นางสาวเกษร  จตุเทน 
  รุ่นที่ 5 ประกอบด้วย 1) นางดรรชน ี สมิง 2) นางสาวดวงพร  เทียนเงิน 
  รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย 1) นายกรกช  สารโท 2) นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ 
    2.3 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นำเสนอโครงร่างรายงาน และปรับปรุงโครงร่างรายงาน 
3. โครงร่างรายงานผลการพัฒนาตามหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับ

บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 3 บท ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและ
ความสำคัญ 2) ขอบเขตการรายงาน 3) นิยามศัพท์เฉพาะ 4) ประโยชน์ที่ได้รับ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 1) แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 2) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ 3) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 4) หลักสูตร
คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5) แนวทางการประเมินผล
การพัฒนาตามหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และบทที่ 3 วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 2) ประชากร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
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ภาพการประชุมปฏิบัติจัดทำโครงร่างรายงาน  
 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 
ณ ห้อง 3209 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

  

  

  

 


