
 
รายงานประชุมปฏิบัติจัดทำโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนา 

 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยได้
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565  2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 รุ ่น (รุ ่นละ 21 ชั ่วโมง หรือ 4 วัน) และหลักสูตรสร้างสื ่อสวย           
ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที ่ 19 เมษายน – 12 
พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (รุ่นละ 21 ชั่วโมง 
หรือ 4 วัน) การดำเนินการพัฒนาครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพัฒนารวมทั้งสิ้น 505 คน จึงได้ประชุม
ปฏิบัติการจัดทำโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาทั้ง 2 หลักสูตร สำหรับเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบายในการ
พัฒนา     และวางแผนการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป  

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 29 มิถุนายน 2565  

1) ทบทวนและจัดทำกรอบแนวคิดการจัดทำโครงร่างรายงานการติดตามผลการ
พัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒) กำหนดองค์ประกอบโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาโครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

    2.2 วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
1) แบ่งกลุ่มจัดทำโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  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 4) นางสาวดวงพร  เทียนเงิน 
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        2.3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  

    1) นำเสนอโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

- หล ักส ูตรสร ้างส ื ่อสวย ด ้วย Canva สำหร ับคร ูย ุคด ิจ ิท ัล ส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

       2) ปรับปรุงโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. โครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva 
สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 3 บท ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) ความ
เป็นมาและความสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) กรอบแนวคิด 4) ขอบเขตการรายงาน 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) 
ประโยชน์ที่ได้รับ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) การติดตามและประเมินผล 2) โครงการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 3) หลักสูตรคิด สร้าง Infographic 
ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5) แนวทางการประเมินผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบทที่ 3 
วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 2) ประชากร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 6) เกณฑ์การแปลผล 

4. . โครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครู     
ยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 3 บท ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) ความเป็นมา
และความสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) กรอบแนวคิด 4) ขอบเขตการรายงาน 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) ประโยชน์
ที่ได้รับ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) การติดตามและประเมินผล 2) โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 3) หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ 
ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5) แนวทางการประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตรคิด 
สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบทที่ 3 วิธีดำเนินการ 
ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 2) ประชากร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 6) เกณฑ์การแปลผล 
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ภาพการประชุมปฏิบัติจัดทำโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนา  
 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้อง 3209 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

  

  

  

 


