
รายงานประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนา 
หลักสูตรคิด 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 ุคลากร ส ั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
รวมทั้งสิ้น 285 คน จึงขอรายงานการประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนา ดังนี้  

1. กำหนดการประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงาน แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
     1.1 ครั้งที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างรายงานผลการพัฒนา ระหว่างวันที่ 22 – 

24 มิถุนายน 2565 
     1.2 ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนา ระหว่างวันที่ 8  และวันที่ 11 – 12 

กรกฎาคม 2565 
2. ผลดำเนินการพัฒนา ตามหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับ

บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปได้ดังนี้ 
      2.1) การประเมินผู ้เข้ารับการพัฒนา พบว่า ผู ้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 285 คน           
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน โดยมีผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับ
การพัฒนา สูงสุด 21 ชั่วโมง ต่ำสุด 18 ชั่วโมง และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 89.78 
     2.2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.89, σ=0.34) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายรุ่น พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรุ่น โดยรุ่นที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.94, 
σ=0.26) รองลงมา คือ รุ ่นที ่ 2 (µ=4.93, σ=0.27) รุ ่นที ่ 5 (µ=4.90, σ=0.31) รุ ่นที ่ 4 (µ=4.88, 
σ=0.37) รุ่นที่ 6 (µ=4.86, σ=0.37) และรุ่นที่ 4 (µ=4.85, σ=0.43) ตามลำดับ 
     2.3) การประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (µ=4.88, σ=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายรุ่น พบว่า รุ่นที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.94, σ=0.23) 
รองลงมา คือ รุ่นที่ 2 (µ=4.92, σ=0.26) รุ่นที่ 3 (µ=4.90, σ=0.30) ตามลำดับ 
 

   3. ข้อเสนอแนะจากผลการพัฒนา 
     3.1) จากการประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตร
กำหนดทุกคน แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรนี้ มีกระบวนการดำเนินการพัฒนาที่ดี         
ผู ้เข้ารับการพัฒนาให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ ่งมั ่น ตั ้งใจ รวมทั ้งว ิทยากร               



เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย  ดังนั้น ควรนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในการดำเนินการ
พัฒนาครั้งต่อไป  
      3.2) จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร พบว่า ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และ
ข้อระยะเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และข้อคำถามปลายเปิดมีความคิดเห็นว่า วิทยากรบรรยายเร็ว 
ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติตามไม่ทัน ดังนั้น วิทยากรควรปรับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ
อธิบายและสาธิตการใช้งาน Canva ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอเป็นขั้นตอนอย่างช้า ๆ  
        3.3) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ ด้าน
ขั้นตอน/กระบวนการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และข้อคำถามปลายเปิดมีความ
คิดเห็นว่า เพิ่มระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการสมัครเข้ารับการพัฒนา 

   4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป 
     4.1) ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล 
     4.2) ควรดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้มีร ูปแบบที ่ยืดหยุ ่น หลากหลาย เช่น          
การดำเนินการพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (Onsite) และดำเนินการพัฒนา ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Online)  

   4.3) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  



- 3 – 

ภาพการประชุมปฏิบัติจัดทำโครงร่างรายงาน  
 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ 

ระหว่างวันที่ 8 และวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565  
ณ ห้อง 3209 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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