
E-learning ครบวงจร ด้วย Canva  

 

 

 
 

  ระยะเวลา : ½ วัน 

(3 ช่ัวโมง) 09.00 – 12.00 น. 

 Virtual Training 

ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

 

 Classroom 

ณ ห้อง Smart Training ช้ัน 4  

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

(ครอบคลุม V1.38.0, V1.27.0)         

หมวดหมู่ : Technology  

 

ใน ยุค ปัจจุ บันนี้ เ ป็น ยุคการ ส่ือสารที่ ต้ องการ เ ข้ าถึง

กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการส่ือสารด้วยภาพมี

บทบาทอย่างมากต้อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะ

ส่ือภาพหรือกราฟิก ซ่ึงบ่งช้ีถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ 

ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูล เพ่ือให้ประมวลผลได้ง่ายซ่ึง

เหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการ

ถ่ายทอดเร่ืองราว โดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจ

ได้ง่ายและน่าสนใจมากข้ึน (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจ าภาพ

สวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆนี้ สามารถท าให้

คนทั่วไปเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบ่ือในการเล่าเร่ืองให้น่าสนใจ ด้วยการ

เรียงล าดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟงั ด้วยข้อมูลที่ถูก

คัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเร่ืองราว ท าให้ผู้น าเสนอ

ผลงาน (Presentation) น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น

วิธีการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงเราสามารถหยิบยกเร่ืองราว

เล็กๆ ไปจนถึงเร่ืองราวใหญ่โตมาน าเสนอในมุมมองที่แปลกตา 

ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 



Canva Program ช่วยให้การตกแต่งภาพ และกราฟฟกิได้

สวยงามข้ึน สะดวก รวดเร็ว และง่ายช่วยให้คุณต่อยอดความคิด

สร้างสรรค์งานกราฟกิได้อย่างไร้ขีดจ ากัด โดยภายในหลักสูตรจะมี

การสร้ างงานให้ ใด้ ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่  ออกแบบ Poster 

ประชาสัมพันธ์, Infographic และปรับแต่งภาพให้สวยงามในการ

ส่ือสารภายในองค์กร และนอกองค์กร ฯลฯ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจเคร่ืองมือ Canva Program 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการน า Canva 

Program ไปประยุกต์ในงานออกแบบ Poster 

ประชาสัมพันธ์ 

3. เพ่ือให้เข้าใจ Concept และองค์ประกอบของ Infographic 

 

ระดับหลักสูตร 

 ข้ันปานกลางถึงข้ันสูง (เน้นการน าไปใช้งานได้จริงใน

องค์กร) 

 

ประโยชน์ที่เข้าอบรมจะได้รับ 

1. สามารถใช้งาน Canva Program ในการน าเสนองาน และ

ผลงานต่างๆได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมืออาชีพ 

2. สร้าง Infographic และการน าเสนอด้วยภาพจัดท าการ

น า เสนอผลงานในรูปแบบ Infographic หรืออื่ นๆได้

สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร ท าให้ข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆเข้าถึง พนักงานได้อย่างทั่วถึง เพ่ือการ

ท างานที่มีประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

 

พ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม 

1. รู้จักใช้โปรแกรมพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ได ้

2. ใช้อินเตอร์เน็ตได ้

 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ 

 ผู้เข้าอบรมติดตั้งโปรแกรม Microsoft edge, Google 

chrome 

 

วิทยากร 

 ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษา

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

หัวข้อการอบรม 

1. รู้จักโปรแกรม Canva 

• วิธีสมัครใช้งาน 

• Canva for Education 

2. เข้าใจหลักการท างานของ Canva Program และเคร่ืองมือ

ต่าง ๆ 

• การติดตั้ง และการตั้งค่าโปรแกรม 

• แนะน าการใช้งานเบ้ืองต้น และ Template 

• การใช้งาน และตกแต่งภาพโดยรวมทั้งหมด 

• เคร่ืองมือการใช้งานและตกแต่งภาพและกราฟฟกิ 

3. ข้ันตอนการสรุปย่อข้อมูลเพ่ือสร้าง Infographic (กลั่น

ข้อมูล/ก าหนดขนาดและ Layout / ร่างโครงอินโฟกราฟกิ/

ลงมือออกแบบอินโฟกราฟกิ) 

• การตกแต่งกราฟฟกิ กรอบรูป และรูปทรง 

• การตกแต่งกราฟฟกิแบบการไล่เฉดสี และเส้นต่างๆ 

• ออกแบบโปสเตอร์ 



4. การน าเสนอด้วย Infographic และการน าเสนอด้วยภาพ 

• ออกแบบภาพ Infographic 

• สร้างงานน าเสนอ Template Power Point 

• ปกรายงาน และรายงานประจ าปีสวยๆ 

• ออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

• สร้างวีดีโอส้ันแนะน าตัวเอง แนะน าองค์กร 

5. การเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 

• การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

• การเผยแพร่ทาง QR Code 

6. Workshop แต่งรูปสวยด้วยโปรแกรมแต่งรูป Canva 

7. Workshop เพ่ือสร้างส่ือการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อ 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (งานฝกึอบรมฯ) 

มหาวทิยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 

054 466666 ต่อ 2293   citcoms.train@up.ac.th 


