
รายงานผลการพัฒนา 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
รุ่นที ่1 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566  

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
………………………………………….. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอนุมัติให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร มีวัตถุประสงค์
เ พ่ือให้ พัฒนำหลักสูตร  และพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำ กรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 900 คน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถใช้ดิจิทัลในกำรจัด 
กำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกระทรวงศึกษำธิกำร 
มีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์ว่ำ มีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นต่อ
องค์กรอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพ่ือ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและควำมน่ำเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้น กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ต้องสร้ำงควำม
ประทับใจให้กับผู้รับ ด้วยกำรน ำเสนอเรื่องรำวที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สั้น กระชับ เข้ำใจง่ำย และสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ในปัจจุบัน ได้น ำสื่อดิจิทัลมำใช้ในกำรเผยแพร่
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ ป้ำยบิลบอร์ด เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ รับมีช่องทำงในกำร
เข้ำถึงข้อมูลและสร้ำงโอกำสในกำรรับข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น โดยองค์กรต่ำง ๆ ได้น ำแพลตฟอร์มที่
หลำกหลำยมำใช้สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล จึงได้พัฒนำหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย 
Canva ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือให้ผู้เข้ำ
รับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ กำรใช้ Canva และสำมำรออกแบบ
สื่อประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva โครงสร้ำงหลักสูตรก ำหนดไว้ 4 รำยวิชำ 
จ ำนวน 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย รำยวิชำที่ 1 กำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง) รำยวิชำที่ 2 กำรสร้ำง 
Infographic ด้วย Canva (6 ชั่วโมง) รำยวิชำที่ 3 กำรสร้ำง Motion Infographic (6 ชั่วโมง) และรำยวิชำที่ 4 
กำรสร้ำงสื่อวีดิทัศน์ (6 ชั่วโมง) ซึ่งก ำหนดด ำเนินกำรพัฒนำ จ ำนวน 19 รุ่น ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2566 ถึง
เดือนเมษำยน 2566 โดยรุ่นที่ 1 ก ำหนดด ำเนินกำรพัฒนำรุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 14-17 กุมภำพันธ์ 2566  
 
 
 



วัตถุประสงค ์
เพ่ือรำยงำนผลกำรบริหำรโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ

กระทรวงศึกษำธิกำร : หลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รุ่นที่ 1  
 
ผลการด าเนินการพัฒนา 
 1. ข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนา 
       ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ

กระทรวงศึกษำธิกำร : หลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ

กระทรวงศึกษำธิกำร รุ่นที่ 1 จ ำนวน 44 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09 เพศหญิง 

จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 65.91 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 41 - 50 ปี จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 

มีกำรศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 ด ำรงต ำแหน่งครู จ ำนวน 19 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.18 มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 และปฏิบัติงำนสังกัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) มำกที่สุด จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 79.55 

 2. วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 
     วิทยำกรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้   
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรให้บริกำร จำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมี  
นำงณัฏธิดำ ฤทธำภัย เป็นหัวหน้ำวิทยำกร วิทยำกรหลัก ประกอบด้วย 1) นำงสำวดวงพร เทียนเงิน 2) 
นำงสำวเกสร จตุเทน 3) นำยกรกช สำรโท วิทยำกรกลุ่ม ประกอบด้วย 1) นำงสำวธนัชชำ คงเนียม 2) 
นำงสำวชญำกำญจน์ วงศ์ใหญ่ 3) นำงดรรชนี สมิง 
 3. สรุปผลการด าเนินการพัฒนา 
 3.1 กำรประเมินผลกำรพัฒนำโดยมีกำรประเมิน ใน 3 ส่วน คือ 1) ระยะเวลำเข้ำรับ 
กำรพัฒนำ 2) ผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำ (กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ กำรประเมินชิ้นงำน กำรน ำเสนอชิ้นงำน) และ 
3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวนทั้งสิ้น 44 คน มีผลกำรประเมินทั้ง 3 ส่วนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดทุกคน รำยละเอียดมีดังนี้ 
      1) ผลกำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำสูงสุดร้อยละ 100 ต่ ำสุดร้อยละ 85.71  
      2) ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
กำรพัฒนำสูงสุดร้อยละ 97.67 คะแนนต่ ำสุดร้อยละ 81.33 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.30  
      3) กำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีมำก จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.73 และระดับดี จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 

3.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน 
กำรพัฒนำ ในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด (µ=4.85) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุด 



ทุกด้ำน โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนหลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.89) รองลงมำ ด้ำนคณะท ำงำนโครงกำร
(µ=4.87) และมีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด (µ=4.78) 
  3.3 ผลงำนกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้กระบวนกำรที่เน้นกระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์      
กำรฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีดังนี้ 
   

ตัวอย่ำงผลงำนกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่ำงผลงำนกำรสร้ำง Infographic ด้วย Canva 

 

  



ตัวอย่ำงผลงำนกำรสร้ำง Motion Infographic ด้วย Canva 

 

 

 

  



ตัวอย่ำงผลงำนกำรสร้ำงสื่อวีดิทัศน์ 

 

 
 
  



ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ 
 1. มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสละสิทธิจ์ ำนวนมำก ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำไม่ได้ตำมเป้ำที่ก ำหนด (รุ่นละ 50 คน) 
 2. สัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท ำให้กำรพัฒนำไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. เพ่ิมจ ำนวนรุ่นกำรพัฒนำให้มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด 
 2. ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ตให้มีควำมเสถียรมำกยิ่งขึ้นและทดสอบให้พร้อมใช้งำนก่อนกำรพัฒนำ 
 

 

  



ภาพกิจกรรม   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นำงสำวธนัชชำ คงเนียม   ผู้รำยงำน 

******************************************* 


