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รุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

Canva คอือะไร 

 Canva เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบท่ีชั้นเรียนต้องการ ส่งต่อทักษะสร้างสรรค์และการ
ทํางานร่วมกัน ด้วยเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย ทําให้การเรียนรู้ด้วยภาพและการส่ือสาร
เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน แถมยังให้บริการฟรีสําหรับครูและนักเรียน 

ต้ังแต่รวมกล่ฎมระดมสมองและสร้างใบงาน ไปจนถึงการนําเสนอและทําโปสเตอร์ ชั้นเรียน
ของคุณจะออกแบบอะไรก็ได้ร่วมกันจากองค์ประกอบทุกประเภท แพลตฟอร์มนี้สร้างข้ึนมา
สําหรับการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน คุณจึงสร้างการบ้านท่ีสอดคล้องกับความท้าทายท่ีนักเรียนของ
คุณ 
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เข้าใช้งาน 

 Canva เ ป็ น เ ว็ บ แ อ ปพ ลิ เ ค ชั่ น  เ ข้ า ใ ช้ ผ่ า น เ ว็ บ บ ร า ว เ ซ อ ร์  โ ด ย เ ข้ า ไ ป ท่ี  
http://www.canva.com  

 

 ช่องทางในการสมัครใช้งาน Canva สามารถเลือกได้ 4 ช่องทางคือ  

 

1. บัญชี Gmail 
2. บัญชี Facebook 
3. บัญชี Apple 
4. บัญชีอีเมล์อ่ืน ๆ 

  

1 

2 

3 
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เลือกช่องทางการเข้าระบบที่ผู้ใช้งานต้องการ หากผู้ใช้งานเลือกบัญชีอีเมล์อ่ืน ๆ ต้องทํา
การสมัครกับระบบ Canva ก่อน โดยคลิกที่ สมัครใช้งาน จากน้ันเลือก สมัครด้วยอีเมล 
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 และกรอกข้อมูลที่ระบบต้องการ และคลิกที่ เริ่มใช้งานฟรี! 
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หน้าจอการทํางาน 

 เมื่อผู้ใช้ทําการเข้าสู่ระบบ Canva เรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอการทํางานแบ่งเป็นส่วนๆ 
ดังนี้  

 

1. เมนูลัด ช่วยให้ผู้ใช้งานออกแบบส่ือได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย  
- หน้าหลัก กลับมายังหน้าแรกของ Canva 
- แม่แบบ แม่แบบประเภทต่าง ๆ ที่ Canva ออกแบบไว้ 
- ค้นพบ กลุ่มแม่แบบแบ่งประเภทตามกลุ่มการใช้งาน เช่น รูปภาพ ไอคอน 
- ราคา นําเสนอแพคเกจปรับระดับของผู้ใช้งาน 
- ช่องค้นหา เพ่ือค้นหาส่ือตามความสนใจของผู้ใช้  

2. สร้างงานออกแบบ ปุ่มสร้างส่ือการนําเสนอประเภทต่าง ๆ ใน Canva อีกช่องทางหน่ึง 
3. สัญลักษณ์การเข้าสู่ระบบ สามารถสลับบัญชีการใช้งานและออกจากระบบด้วยปุ่มนี้ 
4. แนะนําสําหรับคุณ รวมกลุ่มการทํางานของผู้ใช้ เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน 
5. ออกแบบส่ือ ผู้ใช้สามารถเลือกประเภท หมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ Cavan จัดเตรียมไว ้
6. งานออกแบบล่าสุด รวมส่ือท่ีผู้ใช้ได้ออกแบบไว้ใน Canva เพ่ือเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก 
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การสร้างส่ือ  

 ผู้ใช้สามารถสร้างส่ือใน Canva ด้วยหลักง่าย ๆ คือ ลาก วาง และปรับแก้ 

 

1. เลือกแม่แบบท่ีต้องการ ในตัวอย่างเลือก แฟลชการด์  

 

2. เลือกรูปแบบแฟลชการ์ดท่ีผู้ใช้สนใจ ในตัวอย่างเลือก รูปทรง 

1 

2 
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3. พ้ืนที่แสดงส่ือแฟลชการ์ด ตามที่เลือกไว ้

 

4. แก้ไขสีของวัตถุในส่ือได้โดยคลิกที่วัตถุนั้น ๆ จากนั้นคลิกที่จานสี และเลือกสีที่ต้องการ 

3 

4 

คลิกเพื่อเปล่ียนสี 

เลือกสีใหม่ที่ต้องการ 
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5. แก้ไขข้อความในแฟลชการ์ดให้ตรงกับความต้องการ โดยคลิกทีข้่อความ จากน้ันพิมพ์

ข้อความที่ต้องการแทนท่ี และยังสามารถปรับฟอนต์ ขนาด รูปแบบ ของข้อความได้ 

 
 

6. สามารถเพ่ิมหน้าส่ือที่ทําได้ หากมีมากกว่าที่แม่แบบเตรียมไว้ โดยคลิกที่ + เพิ่มหน้า 

คลิกเพื่อแก้ไขข้อความ 
5 

ปรับฟอนต์ ขนาด และรูปแบบ 

เพิ่มหน้าเพื่อทําสื่อเพิ่มเติม 

6 
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 หน้าเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการคลิก + เพ่ิมหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกวตุัจากด้านซ้ายมือ มาวางใน
หน้าว่างนี้ เพ่ือสร้างส่ือเพ่ิมเติมได้ 
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การนําส่ือไปใช้งาน 

 Canva เป็นเว็บแอปพลิเคช่ันที่มีการบันทึกชิ้นงานอัตโนมัติไว้ในรูปแบบอนไลน์ ผู้ใช้
สามารถกลับเข้ามาแก้ไขงานได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ และเม่ือส่ือที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สามารถดาวน์โหลดเพ่ือนําไปพิมพ์ หรือใช้งานอ่ืน ๆ ต่อไปได้อย่างสะดวก 

 

1. ตรวจสอบขนาดของส่ือท่ีจะส่งออกเพ่ือนําไปใช้งาน โดยจําเป็นอย่างยิ่งกับการส่งออก
เพ่ือนําไปพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยคลิกที่ ปรับขนาด จากน้ันดูที่ช่องแสดงตัวเลข
ขนาด ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถปรับเพ่ิม ลด ขนาดได้ตามความต้องการ 

1 

ตัวเลขแสดงขนาด 
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2. คลิกท่ีเมนู ดาวน์โหลด สําหรับการนําส่ือที่ได้ไปพิมพ์ หรือใช้งานในรูปแบบอ่ืน ๆ ต่อ 
Canva จะแนะนําประเภทไฟล์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ 

3. คลิก ดาวน์โหลด เพ่ือเก็บส่ือที่ออกแบบไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
4. เมื่อดาวน์โหลเสร็จเรียบรอ้ย Canva จะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ สามารถ

คลิกปิดหน้าต่าง เพ่ือทํางานส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 

2 

3 
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ภาพตัวอย่างส่ือแฟลชการ์ดท่ีจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการพิมพ์ต่อไป 
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