
 
 

รายงานผลการบริหารโครงการกิจกรรมการด าเนินการพฒันา 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566 

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

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอนุมัติให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พัฒนำหลักสูตร และพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน 900 คน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถใช้ดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ และกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์  ว่ำ มีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นต่อองค์กรอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์เป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ 
ที่ดีและควำมน่ำเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้น กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ต้องสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้รับ  
ด้วยกำรน ำเสนอเรื่องรำวที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สั้น กระชับ เข้ำใจง่ำย และสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของกลุ่มเป้ำหมำย ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ในปัจจุบัน ได้น ำสื่อดิจิทัลมำใช้ในกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ ป้ำยบิลบอร์ด เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลและสร้ำงโอกำส  
ในกำรรับข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น โดยองค์กรต่ำง ๆ ได้น ำแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยมำใช้สร้ำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล จึงได้พัฒนำหลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva ส ำหรับข้ำรำชกำร
และบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ กำรใช้ Canva และสำมำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ รวมทั้ง
กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ 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 ถึงเดือนเมษำยน 2566 
โดยก ำหนดด ำเนินกำรพัฒนำ รุ่นที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 7 - 10 มีนำคม 2566  

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรำยงำนผลกำรบริหำรโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ

กระทรวงศึกษำธิกำร : หลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รุ่นที่ 8  

 
  



 
 

วิธีด าเนินงาน 
กำรบริหำรโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร : 

หลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร  
มีวิธีด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1. ประสำนงำนกับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ เพ่ือแจ้งรำยละเอียด 
ต่ำง ๆ ในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ   

2. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจแนวทำงด ำเนินกำรพัฒนำ หลักสูตรกำรพัฒนำ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำ เช่น บัญชีลงเวลำ รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  
ป้ำยชื่อวิทยำกร เอกสำรประกอบกำรพัฒนำ เป็นต้น  

4. ประสำนงำนกับผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ห้องประชุม ประธำนพิธีเปิด และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
5. ด ำเนินกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร : 

หลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร รุ่นที่ 8 
ระหว่ำงวันที่ 7-10 มีนำคม 2566 ณ ห้องประชุม 4301 อำคำรอเนกประสงค์ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 

5.1 รับลงทะเบียน รำยงำนตัวผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
5.2 พิธีเปิดกำรพัฒนำในวันที่ 7 มีนำคม 2566 โดยมี นำยปรำโมทย์ ด้วงอ่ิม ผู้อ ำนวยกำร

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นประธำนพิธีเปิด  
5.3 อ ำนวยควำมสะดวกแก่วิทยำกร วิทยำกรกลุ่ม ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำ และผู้ เกี่ยวข้อง 

ตลอดระยะเวลำกำรพัฒนำ 
5.4 ก ำกับและควบคุมเวลำกำรเข้ำรับกำรพัฒนำของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
5.5 บริหำรจัดกำรและควบคุม ดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมขั้นตอน วิธีกำรและ

กระบวนต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก ำหนดไว้ 
5.6 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
5.7 สรุปผลกำรประเมินผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ และจัดท ำวุฒิบัตรผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ 
5.8 มอบวุฒิบัตรและปิดกำรพัฒนำ ในวันที่ 10 มีนำคม 2566 โดยมี นำยปรำโมทย์ ด้วงอ่ิม 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นประธำน 
 6. จัดท ำรำยงำนกำรบริหำรโครงกำรเสนอผู้บริหำรหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
ผลส าเร็จของการบริหารโครงการ 
 1. ข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนา 
       ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร : 
หลักสูตรกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ด้วย Canva ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร รุ่นที่ 8 
จ ำนวน 51 คน เพศหญิง จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 84.31 เป็นเพศชำย จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.69 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 41 - 50 ปี จ ำนวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 มีกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 ด ำรงต ำแหน่งครู จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02 เป็นผู้ไม่มี     
วิทยฐำนะ จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 และปฏิบัติงำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 



 
 

 2. วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 
     วิทยำกรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรจัดกำรเรียนรู้        
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรให้บริกำร จำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมี นำงณัฏธิดำ 
ฤทธำภัย เป็นหัวหน้ำวิทยำกร วิทยำกรหลัก ประกอบด้วย 1) นำยณัฐวิญญ์  สิรเดชธรำทิพย์ 2) นำงสำวมลฤดี 
นรำพงษ์ 3) นำยอนันต์ศักดิ์  สร้ำงค ำ วิทยำกรกลุ่ม ประกอบด้วย 1) นำงสำวกำนดำ ด ำรงชัยณรงค์ 2) นำงสำว
ดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์ 3) นำยณัฐวิญญ์  สิรเดชธรำทิพย์ และ 4) นำงบัวศรี อุบลศิลป์ 
 3. สรุปผลการด าเนินการพัฒนา 
                3.1 กำรประเมินผลกำรพัฒนำ โดยมีกำรประเมินใน 3 ส่วน คือ 1) ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ 2) 
ผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำ (กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ กำรประเมินชิ้นงำน กำรน ำเสนอชิ้นงำน) และ 3) คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โดยผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวนทั้งสิ้น 51 คน มีผลกำรประเมินทั้ง 3 ส่วน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
หลักสูตรก ำหนดทุกคน 
                3.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
ในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด (µ=4.87) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน โดยมี
ควำมพึงพอใจด้ำนคณะท ำงำนโครงกำร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.87) รองลงมำ คือ ด้ำนหลักสูตร (µ=4.85) และมี
ควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอน/กระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด (µ=4.71) 
      3.3 ผลงำนกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้กระบวนกำรที่เน้นกระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์ กำรฝึกปฏิบัติ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

                        



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิการ 

1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำพำผู้ติดตำมมำด้วย หรืออำจมีผู้ติดตำมมำโดยไม่แจ้งให้ผู้บริหำรโครงกำรทรำบ อำจส่งผล
ต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรื่องที่พักและอำหำรอำจไม่เพียงพอ หำกมีกำรจัดฝึกอบรมหลำยรุ่นในช่วงเวลำเดียวกัน 

2. ห้องฝึกอบรมอำจมีขนำดรองรับผู้อบรม ไม่เกิน 40 คน ต่อห้อง เนื่องจำก กำรจัดผู้อบรมจ ำนวน 50-60 คน 
และมีกิจกรรมกลุ่มให้ฝึกปฏิบัติ ท ำให้พื้นทึ่จัดกิจกรรมค่อนข้ำงคับแคบ และอำจส่งผลต่อกำรกระจำยสัญญำณอินเตอร์ขำด
ควำมเสถียรบำงช่วง 
จึงส่งผลให้จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย (รุ่นละ 50 คน) 

3. ระยะเวลำกำรจัดฝึกอบรม สัปดำห์ละ 2 รุ่น ท ำสัปดำห์ และมีจ ำนวนคณะท ำงำน 4 คน ท ำให้กำรด ำเนิน
กิจกรรมอำจมีประสิทธิผลน้อย ในด้ำนควำมดูแลอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิการพัฒนาครั้งต่อไป 

1. เนื่องจำกมีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำอีกรุ่นที่จัดกำรฝึกอบรมในช่วงเวลำเดียวกันกับ รุ่นที่ 8 ถูกลักทรัพย์ ปัญหำ
ควำมปลอดภัยด้ำนทรัพย์สินของผู้มำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำตนเองที่สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเป็นข้อควรระวัง ซึ่งสถำบันฯ อำจจ ำเป็นต้องเพ่ิมมำตรกำรเฝ้ำระวัง  เช่น กล้องวงจรปิดตอ้งพร้อมใช้งำนทุกจุด เพ่ือ
ตรวจสอบควำมผิดปกติในระหวำ่งมีผู้มำพัก 

2. คณะท ำงำนจ ำเป็นต้องสื่อสำร ประสำนกำรท ำงำนให้ดี เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมมีประสิทธิผล 
บรรลุตำมเป้ำหมำยท ำโครงกำรก ำหนด คณะท ำงำนทั้งสองรุ่น จ ำเป็นต้องร่วมมือจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมร่วมกัน 
อ ำนวยควำมสะดวกซ่ึงกันและ เพื่อลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็น 

 
 

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

นางสาวกานดา  ด ารงชัยณรงค์ 

ผู้รายงาน 


