
รายงานผลการบริหารโครงการกิจกรรมการดำเนินการพัฒนา 
โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการสรางส่ือประชาสัมพันธ ดวย Canva สำหรับขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 21-24 กุมภาพันธ 2566  

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
………………………………………….. 

ความเปนมาและความสำคัญ 
ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค
เพ ื ่อให พ ัฒนาหลักส ูตร และพัฒนาความร ู และทักษะดานดิจ ิท ัลของข าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 900 คน โดยมีเปาหมายเพื่อใหผู เขารับการพัฒนาสามารถใชดิจิทัลในการ  
จัดการเรียนรู การบริหารจัดการศึกษา และการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และกระทรวงศึกษาธิการ 
มีการจัดการเรียนรู การบริหารจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

สถาบันพัฒนาคร ู คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา โดยกลุ มพัฒนาคร ูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธวามีความสำคัญและมีความจำเปนตอ
องคกรอยางยิ่ง เนื่องจากการประชาสัมพันธเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลการดำเนินงานขององคกร เพ่ือ
สรางภาพลักษณที่ดีและความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับองคกร ดังนั้น การสรางสื่อประชาสัมพันธตองสรางความ
ประทับใจใหกับผูรับ ดวยการนำเสนอเรื่องราวที่ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน สั้น กระชับ เขาใจงาย และสอดคลอง
กับความตองการของกลุมเปาหมาย สำหรับการประชาสัมพันธในปจจุบัน ไดนำสื่อดิจิทัลมาใชในการเผยแพร
ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน ปายบิลบอรด เปนตน เพื่อใหผูรับมีชองทางในการ
เขาถึงขอมูลและสรางโอกาสในการรับขอมูลไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน โดยองคกรตาง ๆ ไดนำแพลตฟอรมท่ี
หลากหลายมาใชสรางสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิทัล จึงไดพัฒนาหลักสูตรการสรางสื่อประชาสัมพันธ ดวย 
Canva สำหรับขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใชเปนแนวทางการพัฒนา เพ่ือใหผูเขา
รับการพัฒนามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ การใช Canva และสามารออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ รวมทั้งการสรางสื่อประชาสัมพันธ ดวย Canva โครงสรางหลักสูตรกำหนดไว 4 รายวิชา 
จำนวน 21 ชั่วโมง ประกอบดวย รายวิชาที่ 1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ (3 ชั่วโมง) รายวิชาท่ี 2 การสราง 
Infographic ดวย Canva (6 ชั่วโมง) รายวิชาท่ี 3 การสราง Motion Infographic (6 ชั่วโมง) และรายวิชาท่ี 4 
การสรางสื่อวีดิทัศน (6 ชั่วโมง) ซึ่งกำหนดดำเนินการพัฒนา จำนวน 19 รุน ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2566 ถึง
เดือนเมษายน 2566 สำหรับการดำเนินการพัฒนารุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 21-24 กุมภาพันธ 2566 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือรายงานผลการดำเนินการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการสรางสื่อประชาสัมพันธ ดวย Canva สำหรับขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี 4  
  



วิธีดำเนินงาน 
การบริหารโครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการสรางสื่อประชาสัมพันธ ดวย Canva สำหรับขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
มีวิธีดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประสานงานกับผูเขารับการพัฒนาตามประกาศรายชื่อผูเขารับการพัฒนา เพ่ือแจงรายละเอียดตางๆ 
ในการเขารับการพัฒนา 

2. ศึกษาและทำความเขาใจแนวทางดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู 
และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินการพัฒนา เชน บัญชีลงเวลา รายชื่อผูเขารับการพัฒนา 
ปายชื่อวิทยากร เอกสารประกอบการพัฒนา เปนตน  

4. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ เชน หองประชุม ประธานพิธีเปด และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน 
5. ดำเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทักษะดานดิจ ิท ัลของขาราชการและบุคลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสรางสื่อประชาสัมพันธ ดวย Canva สำหรับขาราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธกิาร รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 21-24 กุมภาพันธ 2566 ณ หองประชุม 4202 อาคารอเนกประสงค 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

5.1 รับลงทะเบียน รายงานตัวผูเขารับการพัฒนา 
5.2 พิธีเปดการพัฒนาในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2566 โดยมี นายปราโมทย  ดวงอิ่ม ผูอำนวยการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนประธานพิธีเปด  
5.3 อำนวยความสะดวกแกวิทยากร วิทยากรกลุม ผูเขารับการพัฒนาและผูเกี่ยวของ        ตลอด

ระยะเวลาการพัฒนา 
5.4 กำกับและควบคุมเวลาการเขารับการพัฒนาของผูเขารับการพัฒนา 
5.5 บริหารจัดการและควบคุม ดูแลการดำเนินการพัฒนาใหเปนไปตามขั ้นตอน วิธีการและ

กระบวนการตาง ๆ อยางเปนระบบ บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกำหนดไว   
5.6 ใหคำปรึกษา แนะนำและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินการพัฒนา 
5.7 สรุปผลการประเมินผูเขารับการพัฒนา และจัดทำวุฒิบัตรผูผานการพัฒนา 
5.8 มอบวุฒิบัตรและปดการพัฒนา ในวันที ่ 24 กุมภาพันธ 2566 โดยมี นายปราโมทย ดวงอ่ิม 

ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนประธาน 
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของทราบ เพื่อดำเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของตอไป 

ผลสำเร็จของการดำเนินการพัฒนา 
1. ขอมูลของผูเขารับการพัฒนา 

ผู เข าร ับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด านด ิจ ิท ัลของข าราชการและบ ุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสรางสื่อประชาสัมพันธ ดวย Canva สำหรับขาราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี 4 จำนวน 47 คน เปนเพศหญิง จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 78.72 เพศชาย 
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 21.28 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 - 50 ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 42.55 
มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 70.21 ดำรงตำแหนงครู จำนวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 80.85 มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 48.94 และปฏิบัติงานสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มากท่ีสุด จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 74.47 



2. วิทยากรและวิทยากรกลุม 
วิทยากรเปนผู ที ่มีความรู  ความเชี ่ยวชาญทางดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู 

การบริหารจัดการศึกษา และการใหบริการ จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี  
นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย เปนหัวหนาวิทยากร วิทยากรหลัก ประกอบดวย 1) นายอนันตศักดิ ์  สรางคำ 
2) นางสาวมลฤดี  มณีโชติ  วิทยากรกลุม ประกอบดวย 1) นายณัฐวิญญ  สิรเดชธราทิพย  2) นางบัวศรี  อุบลศิลป 
3) นางสาวกานดา  ดำรงชัยณรงค  4) นางสาวดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์ 

3. สรุปผลการดำเนินการพัฒนา 
3.1 ผลการดำเน ินการพัฒนาบรรล ุตามว ัตถ ุประสงคท ุกประการ ผ ู  เข าร ับการพัฒนามี 

ผลการประเมิน ใน 3 สวน คือ 1) ระยะเวลาเขารับการพัฒนา 2) ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา (การทดสอบหลัง 
การพัฒนา การประเมินชิ้นงาน การนำเสนอชิ้นงาน) และ 3) การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค สรุปผล
ดังนี้ พบวา ผูเขารับการพัฒนา จำนวนท้ังสิ้น 47 คน มีผลการประเมินท้ัง 3 สวน ผานเกณฑการประเมินตามท่ี
หลักสูตรกำหนดทุกคน  

3.2 ผู เขารับการพัฒนา มีความพึงพอใจตอการดำเนินการพัฒนา ในภาพรวม อยู ในระดับ 
มากที่สุด (µ=4.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู ในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยมีความพึงพอใจดาน
หลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.82) รองลงมา ดานคณะทำงานโครงการ (µ=4.81) และมีความพึงพอใจดานสิ่ง
อำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด (µ=4.68) 

3.3 ผลงานการฝกปฏิบัติกิจกรรม โดยใชกระบวนการที่เนนกระบวนการคิด การวิเคราะหการฝกปฏิบัติ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีสวนรวมของผูเขารับการพัฒนา มีดังนี้ 
  



ตัวอยางผลงานรายวิชาท่ี 1 การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ  

ตัวอยางผลงานรายวิชาท่ี 2 การสราง Infographic ดวย Canva 
 

  

 
 

  

 
 



ตัวอยางผลงานรายวิชาท่ี 3 การสราง Motion Infographic ดวย Canva 

 

 

ตัวอยางผลงานรายวิชาท่ี 4 การสรางส่ือวีดิทัศน 

 
  



ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
1. หลังประกาศรายชื่อผูเขารับการพัฒนามีผูสละสิทธิ์เปนจำนวนมาก 
2. รหัส WIFI ของผูเขารับการพัฒนาบางทานชา ทำใหฝกปฏิบัติไมทัน 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาครั้งตอไป 
1. ประกาศรับสมัครผูเขารับการพัฒนาเพ่ิมเติม 
2. เปลี่ยนรหัส WIFI ใหโดยใชรหัสของผูท่ีสละสิทธิ์ วิทยากรอธิบายข้ันตอนการทำชิ้นงานอีกครั้ง 

  



ภาพกิจกรรม 

  
  

 
  

  
  

  


