รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง

การใช้สื่อการสอน Quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย
นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
หน่วยงาน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปีที่ดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ ของคนและสังคม คนทุกคนที่มารวมกันเป็นสังคมมนุษย์ต้องเรียนรู้ไป
ด้วยกัน ถึงจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง จึงมีภารกิจมีบทบาทและความสาคัญในฐานะหน่วยงานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
“คน” และ “สังคม” “การศึกษา” เน้นให้ความสาคัญกับ “ผู้จัด” แต่ “การเรียนรู้” ให้ความสาคัญกับ “ผู้เรียน”
ดังนั้น บทบาทของสถานศึกษาจึงไม่ใช่ “โรงสอน” แต่เป็น “โรงเรียน” และสาหรับการศึกษาในปัจจุบันตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการให้ปฏิรูปการศึ กษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสรับ
การศึกษาที่ดีที่สุด ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4H คือ Head, Heart, Hand, Health และ
เน้นว่าการพัฒนาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ (สานักโฆษกรัฐบาล, 14 มีนาคม 2559)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ คื อ ตั้ ง แต่ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่ง เสริม
การเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และได้มีการปรับปรุงหลักสูต รเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยีได้ตามความสามารถ ตามการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น การปรับเปลี่ยนโดยการนาเอาวิช าการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้เยาวชนได้เรียนรู้เร็วขึ้น นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพของคนที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต (จรวยพร ธรณินทร์, 2561: ออนไลน์)
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการกาหนดอนาคตของคนในชาติ เพราะครูเป็นผู้ที่
ใกล้ชิดผู้เรียนที่สุด ครูจึงมีภาระหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสติปัญ ญา เป็นผู้ให้เครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ และเป็นผู้จุดประกายแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ ไม่
กลัวความล าบาก มีความเพียรพยายามในการ เสาะแสวงหาความรู้อยู่ ต ลอดเวลา รวมทั้ง ปลูกฝัง กล่อมเกลา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สอนทักษะชีวิตให้สามารถทางานและดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่ง
สาคัญครูต้องมีจิต เมตตากรุณาผู้เรียนเป็นพื้นฐาน มีอุดมการณ์ ทุ่มเท เสียสละ มีความจริงใจ เป็นแบบอยางที่ดี
ให้แก่ลูกศิษย์ และมุ่งมันพัฒนาการศึกษาของชาติ (สุเทพ บุญศิริ, 2552, หน้า 20)
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี เนื่องจากในรายวิชาดังกล่าวจะมีการ บูรณาการความรู้ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ที่

นักเรียนเคยเรียนมามาบูรณาการทางความคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะได้อย่างหลากหลาย และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ในฐานะผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในรายวิชานี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง
การใช้สื่อการสอน Quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลของการวิจัยจะมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้สื่อ Quizizz
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิ ชาคอมพิว เตอร์กราฟิก ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน-หลังใช้สื่อ Quizizz
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จานวน 73 คน
นิยามศัพท์
1. สภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติการสอนของครูตามแผนการสอน เทคนิคการสอน/
วิธีสอน การใช้สื่อประกอบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการสอน ทาให้การเรียนการ
สอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. แผนการสอน หมายถึง กาหนดการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนไว้ล่วงหน้า โดยผู้สอน กาหนดว่าจะสอนอะไร สอน
อย่างไร ใช้สื่อประกอบการสอนชนิดใด และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ คาดหวังเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบคาตอบหรือการ
กระทาด้วยตนเอง
4. เทคนิ ค การสอน หมายถึ ง กลวิ ธี ต่ า งๆที่ ใ ช้ เ สริ ม กระบวนการ ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารสอน เพื่ อ ช่ ว ย ให้
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเทคนิคการสอน หรือดาเนินการ สอน
เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยาย การสาธิต การอภิปราย เป็นต้น ผู้สอน
อาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น การยกตัวอย่าง การใช้สื่อ
การสอน การใช้คาถาม เป็นต้น
5. สื่อการสอน https://Quizizz.com เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างแบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี
ผู้เรียนทาแบบทดสอบผ่ านอุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ Notebook Tablet Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet
ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. สื่อประกอบการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการซึ่งถูกนามาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยัง ผู้เรียนช่วยให้การเรียนการสอน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้

7. การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ไ ด้มาซึ่งตัวเลข หรือ สัญ ลักษณ์ ที่มี
ความหมายแทนคุณลักษณะหรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใช้เครื่องมือวัดผลที่มี ประสิทธิภาพ และวินิจฉัยตัดสิน ลง
สรุปคุณค่าเพื่อพิจารณาตัดสินใจที่ได้จากการวัดผลอย่างมี กฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม
8. การประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) หมายถึง การประเมินเพื่อใช้ผลการ ประเมินใน
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินประเภทนี้ใช้ระหว่างการ จัดการเรียนการสอน เพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ใน ระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือไม่
หากผู้เรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนก็จะหาวิธีการ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการ
ประเมินยัง เป็นการตรวจสอบผู้สอนเองว่า เป็นอย่างไร แผนการสอนรายครั้ง ที่เตรียมมาดีหรือไม่ ควรปรับปรุง
อย่างไร กระบวนการจัดการ เรียนการสอนเป็นอย่างไร มีจุดใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป
9. การประเมินเพื่อตัดสิน (Summative Evaluation) หมายถึง การประเมินเพื่อตัดสินผล การจัดการ
สอน เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว อาจเป็นการประเมินหลังจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
รวมทั้งการประเมินปลายภาคเรียนหรือปลายปี ผลจากการประเมิน 5 ประเภทนี้ใช้ในการตัดสินผลการจัดการเรียน
การสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับ ระดับคะแนนใด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. จากการใช้ สื่ อ การสอน Quizizz เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น รายวิ ช า
คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อช่วยทาให้ผู้สอนได้เข้าใจผู้เรียน ในขณะเดียวกันจะรับทราบผล การสอนของตนเองตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน
2. น าผลการวิ จั ย มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
 วิธีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน Quizizz
ตัวแปรตาม
 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียนระดับชั้น ม.3 รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การใช้ สื่ อ การสอน Quizizz เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น รายวิ ช า
คอมพิวเตอร์กราฟิก ของนัก เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวิธีดาเนินการวิจัยดัง ต่อไปนี้ รูปแบบการวิ จั ย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นแบบการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (QuasiExperimental Research) โดยพยายามอธิบายถึงการใช้สื่อการสอน Quizizz ในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก จานวนทั้งหมด 73 คน โดยใช้ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและ

หลั ง เรี ย น (pre-experimental one group pretest-posttest) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ก่อ นเรีย นและหลัง
เรียนของนักเรียนและใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการใช้สื่อการสอน Quizizz เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของคุณครู
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
1/2561 จานวน 73 คน โดยได้มาแบบเจาะจง
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
 แผนการเรียนรู้แบบใช้สื่อ Quizizz รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และแบบสอบถามความพึ ง พอใจการใช้ สื่ อ
การสอน Quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยวิ เ คราะห์ ค่ า ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. สรุปผลการวิจัยจากข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือในการวิจัย
1. แผนการเรียนรู้แบบสื่อการสอน Quizizz
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบอัตนัย
3. แบบสอบถามความพึ ง พอในของนั ก เรี ย นต่ อ การใช้ สื่ อ Quizizz ซึ่ ง ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ท าการประเมิ น ผลก่ อ นเรี ย น (pretest) ด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก่ อ น
การทดลองและบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน
2. ดาเนินการทดลองสอน

3. ท าการประเมิ น ผลหลั ง เรี ย น (posttest) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นซึ่ ง เป็ น
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (pretest)
4. น าคะแนนสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นมาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นและสรุปผลการวิจัย
5. ท าการประเมิ น แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ การใช้ สื่ อ QUIZIZZ ในการเรี ย น
การสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Arithmetic Mean)
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation)
3. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทาง ก าร เรี ย น โ ดยก าร ใช้ สื่ อ ก ารสอ น QUIZIZZ ขอ ง นั ก เรี ย น
โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหาค่าทางสถิติ โดยกาหนดดังนี้
ระดับคะแนนเพิ่มขึ้น 1– 3 มีผลในระดับ น้อย
ระดับคะแนนเพิ่มขึ้น 4– 6 มีผลในระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนนเพิ่มขึ้น 7– 10 มีผลในระดับ มาก
4. การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอน วิ เ คราะห์ โ ดยใช้
ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์ ก ารแปรผลเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความ
พึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
4.51–5.00
3.51 –4.50
2.51 –3.50
1.51 –2.50
1.00–1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิจัยเรื่องการใช้สื่อการสอน quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล
ทั่วไปของนักเรียนตอบแบบสอบถามกลุ่มประชากร จานวน 73 คน มีข้อมูลทั่วไปด้านเพศ เป็นเพศหญิงจานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 63.01 และเป็นเพศชาย จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 36.99

ตารางที่ 1.1 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
ความก้าวหน้า
นักเรียนคนที่
คะแนน
คะแนน
คะแนน
1
15
18
3
2
12
18
6
3
10
15
5
4
5
10
5
5
12
17
5
6
13
16
3
7
14
17
3
8
10
15
5
9
10
15
5
10
14
16
2
11
12
15
3
12
7
13
6
13
14
18
4
14
9
16
7
15
6
14
8
16
11
16
5
17
11
18
7
18
15
18
3
19
13
20
7
20
13
20
7
21
14
19
5
22
13
17
4
23
5
18
13
24
8
18
10
25
15
18
3
26
12
18
6
27
15
18
3
28
10
18
8

นักเรียนคนที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

คะแนนก่อนเรียน
คะแนน
7
12
14
13
8
14
13
12
8
15
11
10
15
7
8
15
11
11
3
16
10
12
10
10
10
11
12
10
10
13

คะแนนหลังเรียน
คะแนน
18
18
18
20
18
18
18
18
18
20
20
18
19
20
18
20
15
18
18
20
20
15
18
18
15
18
18
18
18
18

ความก้าวหน้า
คะแนน
11
6
4
7
10
4
5
6
10
5
9
8
4
13
10
5
4
7
15
4
10
3
8
8
5
7
6
8
8
5

นักเรียนคนที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7
72
73
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนก่อนเรียน
คะแนน
11
7
12
10
10
10
11
12
10
10
13
11
15
14
12
817
11.19

คะแนนหลังเรียน
คะแนน
18
18
18
16
18
14
13
15
15
16
17
15
17
16
15
1256
17.21

ความก้าวหน้า
คะแนน
7
11
6
6
8
4
2
3
5
6
4
4
2
2
3
439
6.01

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนเท่ากับ 11.19
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.21
ดังนั้น นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย = 17.21 - 11.19
= 6.01
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยการใช้สื่อการสอน Quizizz
นักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อการสอน Quizizz ได้
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีเฉลี่ยเท่ากับ 86.05 ของคะแนนเต็ม 20
คะแนน มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น 6.01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน Quizizz
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน Quizizz
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
5
4
3 2 1
1.กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Quizizz ช่วยให้ฉันเข้าใจเนื้อหา
ได้ง่าย
2.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Quizizz ทาให้ฉันสนุกสนานและ
ทาให้ฉัน เรียนรู้ได้เร็ว
3.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Quizizz ทาให้ฉันเกิดการเรียนรู้
ตาม จุดประสงค์ได้จริง
4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Quizizz ช่วยฝึกให้ฉันรู้จักการ
ทางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5.นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้ Quizizz
5.ฉันคิดว่าควรนาบทเรียนโดยใช้ Quizizz ไปใช้สอนใน
เนื้อหาอื่นด้วย
6.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Quizizz มีความน่าสนใจกว่าการ
เรียนใน รูปแบบปกติ
7.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Quizizz ทาให้ฉันอยาก
เรียนมาก ยิ่งขึ้น
8.ฉันคิดว่า Quizizz เป็นเกมที่ดีและช่วยพัฒนาสมอง
10. ฉันอยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ

N

X̅

S.D. ความหมาย

45

25

3

0 0

73

4.58 0.54

มากที่สุด

50

13

10 0 0

73

4.55 0.54

มากที่สุด

15

45

13 0 0

73

4.03 0.48

มาก

25

45

3

0 0

73

4.30 0.51

มาก

55

18

0

0 0

73

4.75 0.56

มากที่สุด

55

18

0

0 0

73

4.75 0.56

มากที่สุด

43

27

3

0 0

73

4.55 0.54

มากที่สุด

25

45

3

0 0

73

4.30 0.51

มาก

25
8 0 0
18
0 0 0
27.9 4.3 0 0

73
73
73

4.44 0.53
4.75 0.56
4.50 0.53

มาก
มากที่สุด
มาก

40
55
รวม 40.8

ผลความพึ ง พอใจในการใช้ สื่ อ การสอน Quizizz เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X= 4.50) และค่า SD เท่ากับ 0.53
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้ านที่ มากที่ สุด คือ นักเรียนมีความพึง พอใจในกิ จกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
Quizizz , ฉันคิดว่าควรนาบทเรียนโดยใช้ Quizizz ไปใช้สอนในเนื้อหาอื่นด้วย, ฉันคิดว่าควรนาบทเรียนโดยใช้
Quizizz ไปใช้สอนในเนื้อหาอื่นด้วย และ ฉันอยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ ( X= 4.75) และค่า SD เท่ากับ
0.56
สรุปอภิปรายผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใช้สื่อการสอน Quizizz ได้คะแนน เฉลี่ยโดยรวมจากผลการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงและอยู่ในระดับ มาก ทาให้แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการพัฒนาเทคนิค การเรียนการสอนให้ มากยิ่ง ขึ้น การใช้เทคโนโลยี สื่ อประสมมา
พัฒนาการเรียน ทาให้ผู้เรียนและครูผู้สอนควรมีกระบวนการใช้การสอน ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือการใช้การ

จัดการเรียนการสอนแบบผสม เช่น การสอนแบบบรรยายควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเล่นเกม การสอนแบบ
บรรยายควบคู่กับการสอนแบบนาอภิปราย การสอนแบบบรรยายควบคู่กับการสอนแบบสาธิตและปฏิบัติ เป็นต้น
ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน Quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
ในภาพรวม มาก ( X= 4.75) และค่า SD เท่ากับ 0.56
ข้อเสนอแนะ
1. การใช้งานแอพลิเคชั่น Quizizz ต้องมีอุปกรณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบอินเตอร์เน็ตต้องเสถียร
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปได้อย่างราบรื่น
2. การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกต้องทางานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาง
โรงเรียนยังมีปัญหาในเรื่องความเสถียรของระบบเครือข่าย ทาให้การทางานของนักเรียนบางกลุ่มประสบปัญหาใน
การทางานอยู่
3. จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ครู ผู้ ส อนควรจั ด เตรี ย มเกมหรื อ แอพลิ เ คชั่ น อื่ น ให้ มี ค วามหลากหลาย เพื่ อ ให้ โ อกาส นั ก เรี ย น
ในการเลือกเกมที่ต้องการจะเล่น นักเรียนจะได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ดว้ ยสื่อการสอน Quizizz
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง23241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 2 เรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
ภาคเรียนที่ 1/2561
ผลการเรียนรู้
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การใช้งานชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox อธิบายหลักการ
และหน้ า ที่ ใ นการท างาน ของชุ ด เครื่ อ งมื อ ส าหรับ การรี ทั ช ภาพ ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 ได้
สาระสาคัญ
- เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวางเอาไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งนอกจาก
เครื่องมือที่เห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว ในบางเครื่องมือยังมีปุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวดเดียวกันซ่อนอยู่อีก โดย
การแบ่ง กลุ่มของเครื่องมือจะแบ่ง ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox จะถูกจัดวางเอาไว้โดย
แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งนอกจากเครื่องมือที่เห็นในตอนเริ่มต้นแล้ว ในบางเครื่องมือยังมีปุ่ม
ต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือในหมวดเดียวกันซ่อนอยู่อีก โดยการแบ่งกลุ่มของเครื่องมือจะแบ่งได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ชุดเครื่องมือสาหรับการสร้าง Selection
- ชุดเครื่องมือสาหรับการ Crop ภาพ
- ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
- ชุดเครื่องมือสาหรับระบายสี
- ชุดเครื่องมือสาหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร
- ชุดเครื่องมือช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน
- กลุม่ เครื่องมือในการเลือกสี Foreground (สีที่ปรากฏเมื่อเราเติมหรือวาดลงไป) และสี
Background (สี ที่ปรากฏเมื่อเราทาการลบหรือตัดบริเวณนั้นออก) ประกอบด้วย
- กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง
จุดประสงค์การเรียนรู้
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox ของ โปรแกรมAdobe
Photoshop CS6
- นั ก เรี ย นสามารถการใช้ ชุ ด เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การรี ทั ช ภาพ ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 การฝึกทักษะการตกแต่ง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงได้
- เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุข สนุก และมีความสนใจในการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อตกแต่งภาพและนาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A)

สาระการเรียนรู้
- ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะผู้เรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพื่อนาเข้าสู่
บทเรียน ซักถามนักเรียนเรื่อง เวลานักเรียนทางานเราจะต้องเลือกเครื่องมือในการทางาน แล้วเครื่องมือแต่ละตัวที่
เราเลือกมานั้น มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะเลือกเครื่องตัวไหนมาใช้งาน ให้
เหมาะสมกับงานที่เรากาลังทา ใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop มีเครื่องมือและหน้าที่ ที่ทางาน
ต่างกันออกไปเราจะมาเรียนรู้กันใช้เครื่องใน Toolbox ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กันครับ
1. ครูแจกใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox และหน้าที่ในการ
ทางาน ให้นักเรียน
ขั้นสอน
2. ให้นักเรียนศึกษาถึงชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทางาน จาก
ใบความรู้ที่ครูแจก
3. ครูอธิบายหลักการและหน้าที่ในการทางานของชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox ที
ละตัวและพร้อมแสดงวิธีการใช้งานชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
เพื่อจะได้เกิดทักษะการทางานมากยิ่งขึ้นกว่า อ่านในใบความรู้ หรือดูครูอธิบาย
4. ให้นักเรียนทาตามคาสั่งในใบงานที่ 2.3 ชุดเครื่องมือสาหรับการ Crop ใน Toolbox
5. ครูคอยสังเกตการทางาน หากใครไม่มีความคล่องแคล่วหรือใช้ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
ใน Toolbox ไม่ได้หรือติดขัดให้ฝึกใหม่โดยขออาสาสมัครคนที่ทางานคล่องแคล่วเป็นคนสอนเพื่อนๆ หลังจากนั้น
เรียกนักเรียนคนนัน้ ๆ มาประเมินใหม่ให้ผ่านทุกคนจึงค่อยทากิจกรรมต่อไป
ขั้นสรุป
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจครู
แนะนาให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ และฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่ได้เรียน
เพื่อที่จะได้ใช้ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox ได้อย่างคล่องแคล่ว
7. สุ่มถามนักเรียน 3-4 คน ให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับหลักการและหน้าที่การทางานของชุดเครื่องมือ
สาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด

- สังเกตการฟัง
- การตอบคาถาม
- ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทางาน
- แบบทดสอบ
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ในToolbox และหน้าที่ในการทางาน
- แบบทดสอบโดยใช้ แอพลิเคชั่น Quizizz เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox
และหน้าที่ในการทางาน
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องขยายเสียง
- ใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทางาน
- ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox และหน้าที่ในการทางาน
- เว็บสื่อการสอน โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
- https://quizizz.com/
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………….…………………………………………..……………………..………………………………
ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………….………………………………………………..………………..………………………………
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………..………..…………………………………
ลงชื่อ ……………………………….…ครูผู้สอน
(นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว)
………../…………./…………

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
เลขที่

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ดี ให้ 2
พอใช้ ให้ 1
ควรปรับปรุง ให้ 0
การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป
ชื่อ – สกุล
คะแนน
สรุป
2 2
2
รวม
ผ่าน

เกณฑ์ การสนใจในการฟัง
การปฏิบัติตามใบงาน
การสนใจในตอบคาถาม
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ไม่ผ่าน

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน
(นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว)
………. / …………… / ……….

ใบความรู้ที่ 2.3
เรือ่ ง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox
และหน้าทีใ่ นการทางานเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
เครื่องมือพื้นฐานบนกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้แบ่ง การทางานออกเป็นหมวดหมู่
หรือเป็นกลุ่มย่อย ใน Toolbox
กล่องเครือ่ งมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทางาน ในโปรแกรม สามารถ
เรียกใช้ชุด เครื่องมือย่อยโดยการคลิกรูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านล่าง ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี้

ภาพกล่องเครื่องมือ (Toolbox)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุม่ เครื่องมือการเลือก Selection
กลุม่ เครื่องมือ Crop
กลุ่มเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
กลุ่มเครื่องมือสาหรับการระบายสี
กลุ่มคาสั่งพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ
กลุม่ เครื่องมืออานวยความสะดวกในการทางาน
กลุม่ เครื่องมือในการเลือกสี Foreground (สีที่ปรากฏเมื่อเราเติมหรือวาดลงไป) และสี
Background (สี ที่ปรากฏเมื่อเราทาการลบหรือตัดบริเวณนั้นออก)

8. กลุ่มเครื่องมือ Quick mask เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง
กลุ่มเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ประกอบด้วย
 ชนิดของชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
กลุ่ม

ภาพ

เครื่องมือ

หน้าที่การทางาน

3

 Option ของชุดเครื่องมือสาหรับการ รีทัชภาพ
- Option ของชุดเครื่องมือ Healing Brush
ภาพแสดงตัวอย่าง Option ของเครื่องมือ Healing Brush

- Option ของชุดเครื่องมือ Clone Stamp
ภาพแสดงตัวอย่าง Option ของเครื่องมือ Clone Stamp
- Option ของชุดเครื่องมือ Eraser

ภาพแสดงตัวอย่าง Option ของเครื่องมือ Eraser
- Option ของชุดเครื่องมือ Blur

ภาพแสดงตัวอย่าง Option ของเครื่องมือ Blur
- Option ของชุดเครื่องมือ Dodge
ภาพแสดงตัวอย่าง Option ของเครื่องมือ Dodge
 ประโยชน์ของชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
- ใช้เพื่อการรีทัชภาพ เช่น การรีทัชลบริ้วรอยส่วนเกิด หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเร่งความ
สว่างในรูป
 ขั้นตอนการใช้งานชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ
- การใช้เครื่องมือ
Healing Brush เลือกที่เครื่องมือ ไปที่ภาพ แล้วกด Alt ค้างไว้
คลิกเลือกบริเวณพื้นผิวส่วนที่เรียบ ๆ แล้วปล่อยปุ่ม Alt หลัง จากนั้นก็ไปคลิกในส่วนที่ต้องการทาให้เรียบ

ภาพแสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Healing Brush

- การใช้เครื่องมือ

Clone Stamp คลิกที่เครื่องมือ Clone Stamp กด Alt ที่

แป้นพิมพ์ ค้างไว้ คลิกตาแหน่งที่ต้องการใช้เป็นแม่แบบ,ขนาด ของ Clone Stamp เลือกได้ตามความเหมาะ
สมกับภาพ

ภาพแสดงตัวอย่างการเลือกตาแหน่งที่จะปั้มภาพโดยใช้ Clone Stamp
คลิกปุม่ สร้าง Layer ใหม่ ชี้เมาส์ในตาแหน่งที่ต้องการสร้างภาพ กดปุ่มซ้ายเมาส์ค้างไว้แล้วค่อยปล่อย
ปุ่ม Alt แล้วลากเมาส์ไปมา ภาพแม่แบบจะปรากฏพื้นที่ทางานผลที่ได้จะแสดงส่วนที่เราได้ปั้มภาพข้างต้น

ภาพแสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Clone Stamp
- การใช้เครื่องมือ

Eraser คลิกที่เครื่องมือ Eraser จากนั้นชี้ส่วนที่ต้องการลบ แล้ว

ลากเมาส์ หรือคลิกบริเวณนั้น ,ขนาดของ Eraser เลือกได้ตามความเหมาะสมกับภาพ

ภาพแสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Eraser

- การใช้เครื่องมือ

Blur คลิกที่เครื่องมือ Blur ชี้สว่ นที่ต้องการ เช่น ตรงขอบ กด

ปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากถูไปมา จะทา ให้ภาพส่ว นนั้น มีลักษณะเบลอ ,ขนาดของ Blur เลือกได้ตาม
ความเหมาะสม

ภาพแสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Blur
- การใช้เครื่องมือ

Dodge คลิกที่เครื่องมือ Dodge อาจกาหนดเกี่ยวกับตัวเลือก

ในการใช้เครื่องมือชี้ส่วนของภาพที่ต้องการ กดปุ่ม ซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์แบบถูไถไปมา ภาพ
ส่วนนัน้ จะดูสว่างขึ้น ,ขนาดของ Dodge เลือกได้ตามความ เหมาะสม

ภาพแสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Dodge

ใบงานที่ 2.3
เรื่อง ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ และหน้าที่ในการทางาน
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้มาพอสังเขป
ตอนที่ 1
1. จงอธิบายส่วนประกอบ ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน (Toolbox)

ตอบ ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน (Toolbox) หมายเลข …………ประกอบไป
ด้วย……....………………….
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ........................................................................ชั้น...............เลขที่....................
ตอนที่ 2

1. ให้นักเรียนใช้ชุดเครื่องมือสาหรับการรีทัชภาพ ใน Toolbox ปรับเปลี่ยนรูปภาพ จานวน 1 ชิ้นงาน
2. เมื่อเสร็จงานแล้วให้นักเรียนนางานไปส่งยัง Classroom ของห้องเรียน

ชื่อ........................................................................ชั้น...............เลขที่....................

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

รายงานวิจัยในชั้นเรียน
การใช้สื่อการสอน Quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย
นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
ครู วิทยฐานะชานาญการ

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่…………………...วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
เรื่อง การใช้สื่อการสอน Quizizz เพือ่ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
………………………………………………………………………................................................................................................................ …………………

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว ตาแหน่งครู ได้ทาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ การใช้สื่อ
การสอน Quizizz เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บั ด นี้ ข้ า พเจ้ า ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเสร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ได้ จั ด ส่ ง รายงานวิ จั ย
ในชั้นเรียนดังกล่าว เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบและให้ข้อแนะนาเป็นลาดับต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………...........................................................................................
………………………………………………………………................................................................…………………………………
.....................................
(นางหทัยชนก ถาแหล่ง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
…………………………………………………………………………...........................................................................................
………………………………………………………………................................................................…………………………………
..............................................
(นายสุชาติ ศรีธินนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

