รายงานประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานการติดตามผลการพัฒนา
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ
..........................................................................
ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้
ดำเนิ น การพั ฒ นาตามหลั กสู ตรคิ ด สร้ า ง Infographic ให้ โ ดนใจ ด้ ว ย Canva สำหรั บบุ คลากร สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 2565 จำนวน 6 รุ่น
(รุ ่ น ละ 21 ชั ่ ว โมง หรื อ 4 วั น ) และหลั กสู ตรสร้ างสื ่ อสวย ด้ ว ย Canva สำหรั บครู ย ุ คดิ จ ิ ท ั ล สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4 รุ่น
(รุ่นละ 21 ชั่วโมง หรือ 4 วัน) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการ
พัฒนาครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพัฒนารวมทั้งสิ้น 505 คน จึงขอรายงานการประชุมปฏิบัติการสรุป
และจัดทำรายงานการติดตามผลการพัฒนา ดังนี้
1. กำหนดการประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ประกอบด้วย
1.1 ครั้งที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างรายงานการติดตามผลการพัฒนา ระหว่าง
วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565
1.2 ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร
คิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 21 – 22
กรกฎาคม 2565
1.3 ครั้งที่ 3 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร
สร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565
2. ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ตามหลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ
ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปได้ดังนี้
2.1 การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็น ของผู้ผ่านการพัฒนา พบว่า
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.74, σ=0.49) เมื่อ
พิจ ารณาเป็น รายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ส ุดทั้งสองด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ( µ=4.75,
σ=0.47) และด้านผลลัพธ์ (µ=4.74, σ=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านพฤติกรรม ผู้ผ่านการ
พัฒนามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานหลังผ่านการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อ 2
สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ และข้อ 3 สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและงานนำเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.76, σ=0.46) รองลงมา ข้อ 1 สามารถอธิบายหลักการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอได้ (µ=4.71, σ=0.50) ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
โดยข้อ 4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.76, σ=0.47)
รองลงมา ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่ วยงานมีความรู้ ทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และ
งานนำเสนอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (µ=4.74, σ=0.53) และข้อ 6 สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้และทักษะการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ (µ=4.73, σ=0.52)
ตามลำดับเมื่อพิจารณาเป็นรายรุ่น พบว่า ผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกรุ่น โดยรุ่นที่ 5 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.83, σ=0.43) รองลงมา คือ รุ่นที่ 4 (µ=4.80, σ=0.51)

รุ่นที่ 2 (µ=4.75, σ=0.53) รุ่นที่ 1 (µ=4.72, σ=0.49) รุ่นที่ 3 (µ=4.71, σ=0.49) และรุ่นที่ 6 (µ=
4.68, σ=0.47) ตามลำดับ
2.2 การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็น ของผู้บังคับบัญชา พบว่า
ผู้บ ังคับ บัญชามีความคิดเห็น ว่า ผู้ผ ่านการพัฒ นาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.79, σ=0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุดทั้งสองด้าน โดยด้านพฤติกรรม (µ=4.81, σ=0.40) และด้านผลลัพธ์ (µ=4.78, σ=0.43) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านพฤติกรรม ผู้ผ่านการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานหลังผ่าน
การพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อ 2 สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( µ=
4.85, σ=0.37) รองลงมา ข้อ 3 สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและงานนำเสนอด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้ (µ=4.80, σ=0.40) และข้อ 1 สามารถอธิบายหลักการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอ
ได้ (µ=4.79, σ=0.42) ตามลำดับ ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (µ=4.80, σ=0.40) รองลงมา ข้อ 4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอ
(µ=4.80, σ=0.42) และข้อ 6 สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทั กษะในการสร้ า งสื่ อ
ประชาสัมพันธ์และงานนำเสนอด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานอื่น (µ=4.73, σ=0.47) ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายรุ่น พบว่า ผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรุ่น
โดยรุ่น ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย สูงสุด (µ=4.93, σ=0.25) รองลงมา คือ รุ่นที่ 3 (µ=4.82, σ=0.39) รุ่นที่ 5
(µ=4.80, σ=0.45) รุ่นที่ 6 (µ=4.76, σ=0.43) รุ่นที่ 4 (µ=4.75, σ=0.44) และรุ่นที่ 1 (µ=4.71,
σ=0.45) ตามลำดับ
2.3 ข้อเสนอแนะในการนำผลการติดตามไปใช้
1) ควรมี การส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ผ ู้ ผ ่ านการพั ฒนาได้ เรี ยนรู ้ในหลั กสูตรอื ่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป
2) ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และดำเนินการ
พัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมเพิ่มเติม
3) ควรดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูผู้สอนเพิ่มเติม
4) ควรมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวง
ศึกษาทุกคน และกลุ่มเป้าหมายอื่นอย่างต่อเนื่อง
5) ควรจัดใหมีการติดตามผลการพัฒนาเปนระยะ ๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อที่จะไดดู
วาผู เขารับการพัฒนาไดนําความรู้ไปใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด อยางไร และมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ภายหลังจากผานการพัฒนามากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
2.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป
1) ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรสังกัด 1. ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยการเก็บขอมูลด้วยการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูล
เชิงประจักษ ที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) ควรติดตามผลการพัฒนาโดยการลงพื้นที่ติดตามผู้เข้ารับการพัฒนาโดยตรง เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริง

3. ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ตามหลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva สำหรับ
ครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปได้ดังนี้
3.1 การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผู้ผ่านการพัฒนา พบว่า
ทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.52, σ=0.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.61, σ=0.56) และด้านผลลัพธ์ อยู่ใน
ระดับมาก (µ=4.43,σ=0.70) เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ผ่านการพัฒนาทุกคนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานหลังผ่านการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงลำดับดังนี้ ข้อ 2
สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ข้อ 3 สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากัน (µ=4.64, σ=0.54) และข้อ 1 สามารถอธิบายหลักการออกแบบสื่ อ การเรียนรู้ดิ จ ิ ทั ล
(µ=4.55, σ=0.59) เมื่อพิจารณาด้านผลลัพธ์เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ข้อ 4
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้กับเพื่อนร่วมงานได้ (µ=4.52, σ=0.63) และอยู่
ในระดับมาก 2 ข้อ เรียงลำดับดังนี้ ข้อ 5 ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง
สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา (µ=4.48, σ=0.67) และ ข้อ 6 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มโรงเรียน หรือ
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่น (µ=4.29, σ=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายรุ่น พบว่า ผู้ผ่านการพัฒนานำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (µ=4.59, σ=0.63) และรุ่นที่ 2
(µ=4.57, σ=0.58) และอยู่ในระดับมาก 2 รุ่น คือรุ่นที่ 4 (µ=4.49, σ=0.68) และรุ่นที่ 3 (µ=4.42,
σ=0.66)
3.2 การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็น ของผู้บังคับบัญชา พบว่า
ผู้ผ่านการพัฒนาทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.55,
σ=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้าน ดังนี้ ด้านพฤติกรรม (µ=4.59,
σ=0.52) และด้านผลลัพธ์ (µ=4.51, σ=0.58) เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรมเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ผ่านการ
พัฒนามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานหลังผ่านการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงลำดับดังนี้
ข้อ 2 สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (µ=4.66, σ=0.50) ข้อ 3 สามารถเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเพื่อนร่วมงานได้ (µ=4.55, σ=0.53) และข้อ 1 สามารถอธิบายการ
สร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (µ=4.55, σ=0.52) เมื่อพิจารณาด้านผลลัพธ์เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ ข้อ 4 สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน (µ=4.56,
σ=0.52) และข้อ 5 เปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา (µ=4.56,
σ=0.56) และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ข้อ 6 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มโรงเรียนหรือเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานอื่น (µ=4.40, σ=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายรุ่น พบว่า ผู้ผ่านการพัฒนานำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 4 (µ=4.80, σ=0.42) รุ่นที่ 3 (µ=4.57, σ=0.63) และอยู่
ในระดับมาก 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 2 (µ=4.46, σ=0.55) รุ่นที่ 1 (µ=4.34, σ=0.48)
3.3 ข้อเสนอแนะในการนำผลการติดตามไปใช้
1) ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น และดำเนินการพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มเป้าหมายเดิม
2) ควรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้วางแผนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อการเรียนรู้
ในสถานศึ กษาและนอกสถานศึ กษา และมี การติ ดตามและประเมิ นผลการนำความรู ้ ไปใช้ จากการวางแผน
เพื่อผลักดันให้เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อการเรียนรู้

3) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น การตัดต่อวิดีโอ การสร้างเว็บไซต์ การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive การสร้าง
บอร์ดเกมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
4) ควรจัดใหมีการติดตามการนำความรู้ไปใชในการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
ทราบว่า ผู้ผ่านการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดผลลัพธ์กับองค์กรมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
3.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป
1) ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ผ่านการพั ฒนา
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
2) ควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโดยการเก็บขอมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น
3) ควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโดยการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริง
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