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การสมัครใช้งาน

Canva for Education คืออะไร?

Canva เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ ใช้งานได้ง่าย ออกแบบ

ผลงานได้หลากหลาย ทั้งวิดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกท้ังยังสนับสนุนการ

เรียนรู้อีกด้วย ส าหรับ Canva for Education เป็นสิทธิ์พิเศษส าหรับครู นักเรียน 

และนักศึกษา ท าให้ได้สิทธิ์พิเศษระดับโปรได้ฟรี และสามารถท างานร่วมกันได้

อย่างง่ายดาย

สิ่งที่ใช้ส าหรับการลงทะเบียน (ส าหรับครู)

- บัญชีอีเมลที่จะใช้ลงทะเบียน (ควรเป็นบัญชีอีเมลของสถานศึกษา)

- ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวข้าราชการครูหรือใบประกอบวิชาชีพครู

- ชื่อโรงเรียน

- เว็บไซต์ของโรงเรียน

- เหตุผลในการขอใช้ Canva Education 

ขั้นตอนการลงทะเบียน (ส าหรับคร)ู

1. เข้าไปยังเว็บไซต์ www.canva.com/th_th/education  คลิก “สมัครใช้งาน

เลย”
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2.  เลือกสมัครใช้งานด้วย Google 

3. กรอกบัญชีอีเมล และรหัสผ่านอีเมล (ควรเป็นบัญชีอีเมลของสถานศึกษา)

การสมัครใช้งาน

4. โปรแกรมจะถามว่า คุณต้องการใช้ Canva เพื่ออะไร  ให้เลือกเป็น “คร”ู
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การสมัครใช้งาน

5. เข้าสู่หน้าปลดล็อคแพ็คเกจการศึกษา ให้กด “รับการยืนยันตอนนี้”

6. กรอกข้อมูลชื่อ สกุล  ชื่อโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียน  แล้วกด “ด าเนินการต่อ”
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การสมัครใช้งาน

7. อัพโหลดไฟล์ภาพบัตรข้าราชการครูหรือใบประกอบวิชาชีพครู โดยการลากไฟล์รูปทีต่้องการมาวาง 

หรือ กดที่ ประเภท เพื่อเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

8. เมื่ออัพโหลดไฟล์ภาพเสร็จแล้ว ให้กด “ส่ง”

9. กรอกข้อมูลระดับชั้นที่สอน วิชาท่ีสอน และเหตุผลที่ต้องการใช้ Canva เสร็จแล้วกด “ส่ง”
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การสมัครใช้งาน

10. กด “ด าเนินการต่อ”

11.  ตรวจสอบอีเมลที่ใช้สมัคร จะได้รับอีเมลตอบกลับจาก Canva ว่าท่านได้ท าการสมัคร 

Canva for Education แล้ว และต้องรอการตอบกลับจาก Canva อีกประมาณ 2 วัน เพื่อ

ยืนยันว่าท่านได้รับสิทธ์ิให้ใช้ Canva for Education หรือไม่ ระหว่างนี้สามารถใช้งาน 

Canva ได้ปกติที่ www.canva.com เพียงแต่จะมีข้อจ ากัดบางอย่างที่ใช้ได้เฉพาะผู้ที่สมัครแบบ

โปร (ส่วนที่เป็นรูปมงกุฏสีเหลือง ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้ได้แต่จะมีสัญลักษณ์ลายน้ า

ของ Canva ติดไปในชิ้นงานด้วย)
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การสมัครใช้งาน

12. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ Canva for Education แล้ว  สามารถล็อคอินเข้าใช้ 

Canva ได้เหมือนกับการจ่ายเงินซื้อแบบโปร 

เมื่อล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ www.canva.com

เมื่อเช็คจดหมายใน Email



การลงชื่อเข้าใช้งาน Canva

เข้าเว็บไซต์  www.canva.com1

กด Log in 2

Log in โดยใช้บัญชี Google

3

เลือกบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้ว 

หรือใช้บัญชีอีเมลอื่น  

แล้วใส่รหัส บัญชีอีเมลนั้น 
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Log in เข้าใช้ Canva ได้ส าเร็จ พร้อม

สร้างชิ้นงาน

5
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ส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าหลักของ Canva

1

2
3

4

1. แถบเมนหูลกั ใช้ส าหรับกลับสู่หน้าหลักและค้นหาแม่แบบ

2. แถบขา้งเมนรูอง ที่รวบรวมเมนูส าหรับจัดการช้ินงานของผู้ใช้

3. แถบแมแ่บบ แสดงแม่แบบแยกตามชนิดงานที่ผู้ใช้ต้องการสร้าง เพื่อให้เลือก

แม่แบบได้อย่างสะดวก

4. แถบงานออกแบบลา่สุด  แสดงงานออกแบบล่าสุดที่เคยใช้
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การเลือกแม่แบบ

วิธีที่ 1  คลิกที่เมนู แม่แบบ 

จะแสดงแม่แบบต่างๆ ให้เลือก

วิธีที่ 2 คลิกปุ่ม สร้างงานออกแบบ

แล้วพิมพ์ค้นหาตามคีย์เวิร์ดที่ต้องการ

วิธีที่ 3 พิมพ์ค้นหาตามคีย์เวิร์ดท่ีต้องการ 

ในช่องค้นหา
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เครื่องมือในหน้าออกแบบชิ้นงาน

หลังจากเลือกแม่แบบที่ต้องการ จะเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน ดังรูป

ชื่อช้ินงาน

แชร์งานกับผู้อื่น

ให้ดหูรือแก้ไขได้

ดาวนโ์หลดไฟล์

สามารถดาวน์โหลด

เป็นไฟล์ PNG, 

JPG, PDF, GIF 

หรือ วีดีโอ MP4

พื้นที่ออกแบบงาน

แถบเมนู

แม่แบบใช้เลอืกและค้นหาแม่แบบที่

ต้องการ

องค์ประกอบ แทรกรูปภาพกราฟิก ภาพถ่าย กรอบรูป

อัพโหลด รูปภาพ วีดีโอ หรือไฟล์เสียง

ข้อความ แทรกข้อความ เลือกรูปแบบข้อความ

วีดีโอ แทรกวีดีโอ เลือกวีดีโอ

พื้นหลงั เลือกสีหรือภาพพื้นหลงั

แผนภมูิ แทรกแผนภูมิ และก าหนดค่าของข้อมูล

เพื่อแสดงผลในรูปแผนภูมิ
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การอัพโหลดรูป วีดีโอ หรือไฟล์เสียง

1. คลิกแถบเมนู อัพโหลด

2. คลิกปุ่ม อัพโหลดสื่อ 

จะแสดงหน้าต่างให้เลือก

ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

3. สื่อที่เคยอัพโหลดไว้ จะ

แสดงที่ส่วนนี้  หาก

ต้องการแทรกไปไว้ใน

ช้ินงานให้กดที่ภาพที่

ต้องการ  

4. ภาพที่เลือกจะปรากฎบน

ชิ้นงาน สามารถย่อ ขยาย 

หรือเคลื่อนย้ายภาพไปตาม

ต าแหน่งที่ต้องการได้
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การลบพื้นหลังภาพ

1. แทรกรูปภาพไปในชิ้นงาน

2. คลิก แก้ไขภาพ

3. คลิก เครื่องมือลบพื้นหลัง

4. ได้ภาพที่ตัดพื้นหลังเรียบร้อย 

สามารถย่อ ขยายภาพ และเลื่อนภาพ

ไปต าแหน่งต่างๆ ได้ตามต้องการ

*หมายเหตุ ต้องเป็นบัญชี Canva for Education จึงจะท าการลบพ้ืนหลังได้
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การใส่การเคลื่อนไหว

(ในกรณีท่ีต้องการสร้างไฟล์น าเสนอ)

1. เลือกวัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนไหว 

โดยคลิกเลือกให้เกิดกรอบสีฟ้า

2. คลิก สัญลักษณ์สามจุด

3. คลิก เคลื่อนไหว เพื่อก าหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

5. คลิก เลือกแผ่นงานที่ต้องการ

6. คลิก เพื่อก าหนดเวลา

ในการน าเสนอแผ่นงานนี้

4. คลิกเลือกรูปแบบการ

เคลื่อนไหวตามที่ต้องการ

7. ก าหนดเวลาในการน าเสนอของแผ่นงาน 

โดยการเลื่อนปุ่ม หรือพิมพ์ตัวเลขก าหนดเวลา
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การแสดงผลงานน าเสนอ

การดูตัวอย่างการน าเสนอ

1. คลิก น าเสนอ

2. เลือกประเภท เป็น มาตรฐาน

3. กดปุ่ม น าเสนอ

แสดงการน าเสนอแบบเต็มหน้าจอ

- คลิกเมาส์ เมื่อต้องการเลื่อนไปยัง

แผ่นงานถัดไป

- กด Esc เมื่อต้องการออกจาก

โหมดการน าเสนอ และกลับเข้าสู่

การแก้ไขชิ้นงาน

ทริค

น่าสนใจ

ในกรณีที่ต้องการบันทึก

การน าเสนอเป็นไฟล์วีดีโอ 

พร้อมอัดเสียงการบรรยาย

ลงเข้าให้เลือก ประเภท 

เป็น น าเสนอและบันทึก
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การดาวน์โหลดชิ้นงานไปใช้

1. คลิกที่สัญลักษณ์ ดาวน์โหลด

2. เลือกประเภทไฟล์ ที่ต้องการน าไปใช้งาน 

- PNG ไฟล์รูปภาพท่ีสามารถก าหนดให้พื้นหลังโปร่ง

แสงได้ ไฟล์ภาพใหญ่ คุณภาพสูง

- JPG ไฟล์ภาพขนาดเล็ก

- PDF 

- วีดีโอ MP4 บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง 

ใช้กับงานน าเสนอ

- GIF ภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ (ดุ๊กด๊ิก) ไม่มีเสียง

3. กดปุ่มดาวน์โหลด

4. แสดงแถบแจ้งเตือนการดาวน์โหลดเสร็จ จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกที่เก็บบันทึกไฟล์ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์
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การสร้างสื่อการสอนแบบวีดีโอจากงานน าเสนอ
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เข้าหน้าหลักเว็บไซต์  www.canva.com1

เลือกงานน าเสนอเพื่อการศึกษา
2

จะปรากฏหน้าต่าง

การน าเสนอเปล่า



การสร้างสื่อการสอนแบบวีดีโอจากงานน าเสนอ
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เลือก Template ที่ต้องการ3

แก้ไขข้อความได้ตามต้องการ4

คุณครสูามารถจัดท างานน าเสนอให้เสร็จเรียบร้อยได้ทุกสไลด์ก่อนท าการบันทึกวิดีโอการน าเสนอ



การสร้างสื่อการสอนแบบวีดีโอจากงานน าเสนอ
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5

เลือก จุด 3 จุด

เลือกน าเสนอและบันทึก 6

จะปรากฏหน้าต่างการท างาน

ดังภาพ

7

เลือก ไปที่สตูดิโอ

บันทึกงานน าเสนอ



การสร้างสื่อการสอนแบบวีดีโอจากงานน าเสนอ
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หลังจาก เลือก ไปที่สตูดิโอบันทึกงานน าเสนอ จะปรากฎหน้าต่างการท างานดังภาพ

เลือกกล้องที่ใช้

เลือกไมค์ที่ใช้

หากต้องการแก้ไข งานน าเสนอ 

สามารถ กลับไปยังการแก้ไขได้

8
เริ่มบันทึก

บันทึกการสอนได้ตามต้องการ

เลือกสิ้นสุดการบันทึก

เมื่อต้องการ

9



การสร้างสื่อการสอนแบบวีดีโอจากงานน าเสนอ

20

หลังจาก เลือกสิ้นสุดการบันทึก จะปรากฏหน้าต่างการท างาน ดังภาพ

ลอกลิงก์ เพื่อส่งเป็นลิงก์ให้กับนักเรียนได้

ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ในอุปกรณ์ของคุณครู



การสร้าง QR-CODE ด้วย Canva
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คุณครูเตรียมคัดลอก ลิงก์ 

วิดีโอที่ต้องการ

เลือก รหัส QR-CODE1



การสร้าง QR-CODE ด้วย Canva
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หลังจาก เลือก รหัส QR-CODE จะปรากฏหน้าต่างการท างาน ดังภาพ

คลิกขวา วาง ลิงก์ ที่เตรียมไว้2

สร้างรหัส QR Code

3

จะปรากฏ QR-CODE ขึ้นมา 

สามารถลาก หรือจัดแต่งได้ตามต้องการ



จัดท าโดย… ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


