
 
 

 

ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

1. รายชื่อผูเชีย่วชาญ ดานเนื้อหา พุทธวิธใีนการสอน 
 1) พระราชปรยิัติ  (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.9, กศ.ม.)  

     เจาคณะจงัหวัดนครสวรรค, ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค   
2) พระศรีวชิราภรณ  (วีระ วรปฺโญ ป.ธ.9, อ.ม.) 
 รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
3) ดร.สุรพล  สุยะพรหม  

      หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
2. รายชื่อผูเชีย่วชาญ ดานการออกแบบบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

1) รองศาสตราจารย ดร.ประหยัด  จิระวรพงศ      
     อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2) ดร.รุจโรจน  แกวอุไร   
     อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ธีระภูธร    
     อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา     
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. รายชื่อผูเชีย่วชาญดานการประเมินผลและกระบวนการวิจัย 
1) รองศาสตราจารยเทียมจนัทร  พานิชยผลินไชย 
     อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2) รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  ออนสวัสด์ิ 
     อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา     
     คณะศึกษาศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3) รองศาสตราจารย ดร.มนสิช  สิทธสิมบูรณ  
     อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา     
     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 

ภาคผนวก  ข 
 
ตาราง 4 แสดงขอมูลคุณสมบัติของผูสมัครอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองพทุธวิธีในการสอน  
              สําหรับพระภิกษุที่เปนครู 

 
N = 79 ขอรายการ 

จํานวน รอยละ 
พระภิกษทุี่อยูในเขตพื้นที่จงัหวัดนครสวรรค 56 71 
พระภิกษทุี่อยูในเขตพื้นที่จงัหวัดกาํแพงเพชร 6 7 
พระภิกษทุี่อยูในเขตพื้นที่จงัหวัดพจิิตร 8 10 
พระภิกษทุี่อยูในเขตพื้นที่จงัหวัดเพชรบูรณ 7 9 
พระภิกษทุี่อยูในเขตพื้นที่จงัหวัดชัยนาท 2 3 
กําลังสอนอยูในโรงเรียน 66 83 
จบปริญญาตรี 30 38 
กําลังศกึษาระดับปริญญาตรี 49 62 
มีวุฒิเปรียญธรรม 34 30 
ความสามารถดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word 69 87 
ความสามารถดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel 53 53 
ความสามารถดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft 
PowerPoint 50 59 

ความสามารถดานการใช Internet ดานกระดานขาว (Web board) 36 45 
ความสามารถดานการใช Internet ดานสนทนา (Chat) 41 52 
ความสามารถดานการใช Internet ดานจดหมาย (E-mail) 34 54 
มีคอมพิวเตอรเปนของตัวเองหรือสามารถจดัหาได 67 85 
ความสามารถในการเชื่อมตอเขาสู Internet ได 56 59 
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ตาราง 5  รายชื่อพระภิกษทุีเ่ปนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ที ่ ชื่อ-ฉายา จังหวัด โรงเรียนที่สอน 
1 พระวีรพงศ  รติโก นครสวรรค จิรประวัติวิทยาคม 
2 พระพรทวี  ถาวโร ชัยนาท จิรประวัติวิทยาคม 
3 พระสมุหปวริศ  ชิตมาโร พิจิตร ท.3 วัดสันต ิ
4 พระมหาวรพจน  วรเวท ี นครสวรรค ศรีนภเขตวิทยา 
5 พระมหาเสกข  เขมจารี นครสวรรค ศรีนภเขตวิทยา 
6 พระมหาดิเรก  คมฺภีรเมธ ี นครสวรรค ศรีนภเขตวิทยา 
7 พระประมาณ  สิทฺธิเมธ ี นครสวรรค ศรีนภเขตวิทยา 
8 พระรณชัย  อคฺคเตโช พิจิตร ท.3 วัดสันต ิ
9 พระอธิการบุญชวย  ธมมฺธโีร เพชรบูรณ บึงสามพนัวทิยาคม 

10 พระมหาจาํลอง  ขนฺติสาโร กําแพงเพชร ดรุณานุกูลหวัถนน 
11 พระสมเพชร  อินฺทวณฺโณ กําแพงเพชร อนุบาลพรานกระตาย 
12 พระเดชากร  เตชวณฺโณ นครสวรรค จันเสนเอ็งสวุรรณอนุสรณ 
13 พระอํานาจ  จนฺทวํโส นครสวรรค จันเสนเอ็งสวุรรณอนุสรณ 
14 พระครูพิสุทธวิรากร คุณวโร พิจิตร ทาเสาพทิธยาคม 
15 พระมหาสุขสนัต  วชริปฺโญ นครสวรรค นครสวรรค 
16 พระมหากฤษณะ  เขมานนฺโท นครสวรรค นครสวรรค 
17 พระทองหยอด  ธมมฺธโร เพชรบูรณ เนินวิทยา 
18 พระมหาสมบติั  โสวโร พิจิตร วัดพราว 
19 พระมหาถนอม  ธมฺมวโร นครสวรรค บรรพตพิสัย 
20 พระธรรมศักดิ ์ ธมมฺานนโฺท นครสวรรค นครสวรรค 
21 พระจักรินทร  นรินฺโท นครสวรรค ปริยัติธรรมวัดโกรกพระใต 
22 พระมหาวนิัย  ปฺญาวโร นครสวรรค โพฒิสารศึกษา 
23 พระมหารุงอรุณ  อุตฺตมญาโณ นครสวรรค พุทธศาสนาวนัอาทิตย 
24 พระสมัคร  ปฺญาวโร ชัยนาท เทศบาลเขาทาพระ 
25 พระมหาไฮ  ธมฺมเมธ ี นครสวรรค นครสวรรค 
26 พระณัฐพงศ  เจตนาสุโภ นครสวรรค สหราษฎรวทิยาคม/กําแพง 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 
ที่ ชื่อ-ฉายา จังหวัด โรงเรียนที่สอน 

27 พระครูสมุหณรงค  โฆสิตธมโฺม นครสวรรค จิรประวัติวิทยาคม 
28 พระสมุหวิชา  สิริวิชโย นครสวรรค ชุมชนวัดเขาดนิเหนือ 
29 สามเณรใหม  นนทไธสงค นครสวรรค เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
30 สามเณรสุเทพ  อาชาพล นครสวรรค เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
31 พระครูวชิรสารนิวิฐ กําแพงเพชร ทุงทรายวิทยา 
32 พระครูถาวรพชัรกิจ ถาวโร เพชรบูรณ บานทาชาง 
33 พระครูวชิรธรรมรัต กําแพงเพชร บานวังบวั 
34 พระอนนท  ฐานุตฺตโร นครสวรรค บานหนองลาด 
35 พระมหาอาณติั  เตชจิตฺโต นครสวรรค เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 
36 พระวนิัย  ถาวโร นครสวรรค เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
37 พระนคร  แกวบุตรดี นครสวรรค เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 
38 พระมหาทรงเกียรติ  กิตฺติเมธี นครสวรรค เทศบาลวัดปากน้ําโพใต 
39 พระนพิันธ  ปยธมฺโม นครสวรรค เทศบาลปากน้ําโพใต 
40 พระอธิการยุทธพงศ  รตโน นครสวรรค เทศบาลพรหมจริยาวาส 
41 พระศรโสภณ  ปภสฺสโร นครสวรรค เทศบาลพรหมจริยาวาส 
42 พระสุกิจ  ฐิตรํสี นครสวรรค บาลีเตรียมอุดมศึกษาฯ 
43 พระประวัติศาสน  ปวตติโก นครสวรรค เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 
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คุณลักษณะของพระภกิษุที่เปนครสูอนศีลธรรม ในโรงเรยีน 

 
1. ระดับการศึกษา 

1.1 จบมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญจากการศึกษานอกโรงเรียน (นอกระบบ) 
1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

2. จํานวน 43 รูป (สมัครใจเขารับการอบรม) 
3. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 สามารถดานพื้นฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
3.2 ความสามารถดานการใช Internet คือ กระดานขาว (Web board), สนทนา (Chat),  
      จดหมายอิเลกทรอนกิส (E-mail) 

4. ประสบการณดานการสอนศลีธรรมในโรงเรียน 
4.1 นอยกวา 1 ป         จํานวน  15 รูป 
4.2 ระหวาง 1-3 ป       จํานวน  18 รูป 
4.3 มากกวา 3 ป   จํานวน  10 รูป  

5. การแตงกาย 
มีลักษณะการแตงกายเฉพาะ มีรูปแบบของเครื่องนุงหมที่บงบอกถึงลกัษณะของพระภิกษุ 

มาตรฐานเดียวกัน ลักษณะสีของเครื่องแตงกาย เปนสทีี่คุนเคยทั่วไป 
6. คุณลกัษณะเฉพาะ 

6.1 ดํารงตนอยูในเพศบรรพชิต 
6.2 พื้นฐานดานความรูมีความแตกตางกนัมาก 
6.3 การเรียนรูเนนลกัษณะการทองจาํ 
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ตาราง 6  การวิเคราะหกิจกรรม  บทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เรื่องพทุธวิธีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนคร ู
 

เนื้อหา จุดประสงค KAP กิจกรรมแบบ F2F กิจกรรมแบบ Online สื่อแบบ Online 
1. คุณสมบัติผูสอน 
    1.1 บุคลิกภาพ 

 
- บอกความหมาย   
บุคลิกภาพ 
- บอกบุคลิกภาพของ        
พระภิกษทุี่เปนครูสอน 

- ผูสอนแจงวตัถุประสงค 
- ทดสอบความรูกอนเรียน 
- อธิบายเนื้อหาเรื่องบุคลิกภาพ 

- ศึกษาวัตถุประสงคจากเอกสาร  
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
- ศึกษาเนื้อหาเรื่องบุคลิกภาพ 

- เอกสาร (File 1) 
- ตอบแบบทดสอบ Online 
- เอกสาร (File 1.1) 
- video clip 

    1.2 คุณธรรม - อธิบายคุณธรรมของ       
พระพทุธเจา 
- บอกคุณธรรมของ
พระภิกษทุี่เปนครูสอน 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องคุณธรรม    
ของพระพทุธเจา 
- ทบทวนเรื่องที่เรียน 
 
- ทดสอบความรูหลังเรียน 

- ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและ       
สื่อมัลติมีเดีย  
- ตอบปญหาเกี่ยวกบัคุณลักษณะ
ของพระพทุธเจาบนกระดานขาว 
- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

- เอกสาร (File 1.2) 
- video clip 
- กระดานขาว 
 
- ตอบแบบทดสอบ Online 

2. หลักทัว่ไปในการสอน   
    2.1 สิ่งที่เกีย่วกับเนื้อหา 
 

 
- วิเคราะหหลกัการสอน    
ของพระพทุธเจา 

- ผูสอนแจงวตัถุประสงค 
- ทดสอบความรูกอนเรียน 
- อธิบายเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห
เนื้อหา 

- ศึกษาวัตถุประสงคจากเอกสาร  
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห      
เนื้อหา 

- เอกสาร (File 2) 
- ตอบแบบทดสอบ Online 
- เอกสาร (File 2.1) 
- video clip 



 

ตาราง 6 (ตอ)  
 

เนื้อหา จุดประสงค KAP กิจกรรมแบบ F2F กิจกรรมแบบ Online สื่อแบบ Online 
  2.2 สิ่งทีเ่กี่ยวกับผูเรียน - วิเคราะหความ

เหมาะสมของผูเรียน 
- อธิบายเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห
ผูเรียน 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห  
ผูเรียน 

- เอกสาร (File 2.2) 
- video clip 

  2.3 สิ่งทีเ่กี่ยวกับการสอน - เลือกการสอนให 
เหมาะสมกับเนื้อหา 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการสอน 
 
- งานที่มอบหมาย 
- ทดสอบความรูหลังเรียน 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการสอน 
 
- คนหาขอมูลเรื่อง........ 
- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

- เอกสาร (File 2.3) 
- video clip 
- Link แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
- ตอบแบบทดสอบ Online 

3. วิธกีารสอนแบบตางๆ 
 3.1 การสอนแบบสากัจฉา
หรือสนทนา 

 
- อธิบายการสอนแบบ
สากัจฉาหรือสนทนา 

- ผูสอนแจงวตัถุประสงค 
- ทดสอบความรูกอนเรียน 
- อธิบายเนื้อหาเรื่องการสอน
แบบสากัจฉาหรือสนทนา 

- ศึกษาวัตถุประสงคจากเอกสาร  
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการสอนแบบ 
   สากัจฉาหรอืสนทนา 
- สนทนากับวทิยากรอบรม 

- เอกสาร (File 3) 
- ตอบแบบทดสอบ Online 
- เอกสาร Online (File 3.1) 
- video clip 
- หองสนทนา 

  3.2 การสอนแบบบรรยาย - อธิบายความหมายการ
สอนแบบบรรยาย 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการสอน
แบบบรรยาย 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการสอนแบบ 
   บรรยาย 
- สนทนากับวทิยากรอบรม 

- เอกสาร Online (File 3.2) 
- video clip 
- หองสนทนา 

 



 

ตาราง 6 (ตอ)  
 

เนื้อหา จุดประสงค KAP กิจกรรมแบบ F2F กิจกรรมแบบ Online สื่อแบบ Online 
  3.3 การสอนแบบตอบ
ปญหา 

- อธิบายความหมาย 
การสอนแบบตอบปญหา

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการสอน
แบบตอบปญหา 
 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการสอนแบบ 
   ตอบปญหา 
- สนทนากับวทิยากรอบรม 

- เอกสาร Online (File 3.3) 
- video clip 
- หองสนทนา 

  3.4 การสอนแบบวางกฎ
ขอบังคับ 

- อธิบายความหมาย 
การสอนแบบวางกฎ   
ขอบังคับ 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการสอน
แบบวางกฎขอบังคับ 
 
- งานที่มอบหมาย 
 
- ประเมินผล 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการสอนแบบ
วางกฎขอบังคบั 
- สนทนากับวทิยากรอบรม 
- งานสรุปเนื้อหาวิธีการสอนแบบ
ตางๆ 
- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

- เอกสาร Online (File 3.4) 
- video clip 
- หองสนทนา 
- e-mail : 
pum_nao@hotmail.com 
- ทําแบบทดสอบ Online 

4.กลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอน 
 4.1 การยกอทุาหรณและ
การเลานิทานประกอบ 

- บอกอุบายการสอน
แบบยกอุทาหรณและ
การเลานา 

- ผูสอนแจงวตัถุประสงค 
- ทดสอบความรูกอนเรียน 
- อธิบายเนื้อหาเรื่องการยก
อุทาหรณและการเลานิทาน
ประกอบ 

- ศึกษาวัตถุประสงคจากเอกสาร  
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการยก
อุทาหรณและการเลานิทาน
ประกอบ 

- เอกสาร (File 4) 
- ตอบแบบทดสอบ Online 
- เอกสาร Online (File 4.1) 
- video clip 
 

 



 

ตาราง 6 (ตอ)  
 

เนื้อหา จุดประสงค KAP กิจกรรมแบบ F2F กิจกรรมแบบ Online สื่อแบบ Online 
   4.2 การเปรียบเทียบ       
ดวยขออุปมา 

- บอกการเปรียบเทียบ
ดวยขออุปมา 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการ
เปรียบเทียบดวยขออุปมา 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการ
เปรียบเทียบดวยขออุปมา 

- เอกสาร (File 4.2) 
- video clip 
 

   4.3 การใชอุปกรณ      
การสอน 

- บอกการใชอุปกรณ 
การสอน 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการใช
อุปกรณการสอน 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการใชอุปกรณ
ในการสอน 

- เอกสาร (File 4.3) 
- video clip 

   4.4 การทําเปนตัวอยาง - บอกการทําเปน
ตัวอยาง 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการทําเปน
ตัวอยาง 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการทําเปน   
ตัวอยาง 

- เอกสาร (File 4.4) 
- video clip 

   4.5 การเลนภาษา เลนคํา  
และใชคําในความหมาย
ใหม 

- บอกการเลนภาษา  
เลนคํา และใชคําใน
ความหมายใหม 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการเลน
ภาษา เลนคํา และใชคําใน  
ความหมายใหม 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการเลนภาษา 
เลนคํา และใชคําในความหมาย
ใหม 

- เอกสาร (File 4.5) 
- video clip 

   4.6 อุบายเลอืกคนและ 
การปฏิบัติรายบุคคล 

- บอกอุบายเลอืกคน 
และการปฏิบัติ
รายบุคคล 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องอุบายเลอืก
คน และการปฏิบัติรายบุคคล 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องอุบายเลอืกคน 
และการปฏิบัติรายบุคคล 

- เอกสาร (File 4.6) 
- video clip 

   4.7 การรูจักจังหวะและ
โอกาส 

- บอกการรูจักจังหวะ
และโอกาส 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการรูจัก
จังหวะและโอกาส 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการรูจักจังหวะ
และโอกาส 

- เอกสาร (File 4.7) 
- video clip 

 



 

ตาราง 6 (ตอ)  
 

เนื้อหา จุดประสงค KAP กิจกรรมแบบ F2F กิจกรรมแบบ Online สื่อแบบ Online 
   4.8 ความยดืหยุนในการ
ใชวิธีการ 

- บอกความยดืหยุนใน
การใชวิธกีาร 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องความ
ยืดหยุนในการใชวิธีการ 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องความยดืหยุน
ในการใชวิธีการ 

- เอกสาร (File 4.8) 
- video clip 

   4.9 การลงโทษและให
รางวัล 

- บอกการการลงโทษ
และใหรางวัล 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องการลงโทษ
และใหรางวัล 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องการลงโทษและ
ใหรางวัล 

- เอกสาร (File 4.9) 
- video clip 

   4.10 กลวิธแีกปญหา
เฉพาะหนา 

- บอกกลวิธีแกปญหา
เฉพาะหนา 
 

- อธิบายเนื้อหาเรื่องกลวิธี
แกปญหาเฉพาะหนา 
- งานที่มอบหมาย 
- ประเมินผล 

- ศึกษาเนื้อหาเรื่องกลวิธีแกปญหา
เฉพาะหนา 
- งานสรุปกลวธิีและอุบาย
ประกอบการสอน 
- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

- เอกสาร (File 4.10) 
- video clip 
- e-mail : 
pum_nao@hotmail.com 
- ทําแบบทดสอบ Online 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ง 
แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม              

เรื่องพุทธวิธใีนการสอน สําหรบัพระภิกษุที่เปนครู 
 
คําชี้แจง     

1. แบบประเมนินี้จัดทําขึน้เพื่อใหผูเชีย่วชาญ ประเมนิประสิทธิภาพของบทเรียน               
บนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม เร่ืองพทุธวิธีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครู       
ซึ่งผูวิจยัจะไดนําผลการประเมินไปวิเคราะห  เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บ           
เพื่อการอบรมบนเครือขายอนิเทอรเน็ต ตอไป 

2. แบบประเมนิประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม   
เร่ืองพุทธวธิีในการสอน  แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1    การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการ
ฝกอบรม เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 

ตอนที่ 2    ความคิดเหน็ และขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 3. กรุณาใสเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
 5  หมายถงึ เหมาะสมมากที่สุด 
 4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
 3  หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
 2  หมายถงึ เหมาะสมนอย 
 1  หมายถงึ เหมาะสมนอยที่สุดหรือไมเหมาะสมเลย 
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ตอนที่ 1  การประเมินประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม          
  เร่ืองพุทธวิธีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนคร ู

             
ระดับคาความคิดเห็น ที ่ รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1 
1 ความนาสนใจการนาํเขาสูการอบรม      
2 เว็บมีการออกแบบใหใชงานงาย  เมนูไมสับสน      
3 มีการแจงวัตถปุระสงคใหผูเขารับอบรมทราบอยางชัดเจน      
4 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการอบรม      
5 เนื้อหามีโครงสรางทีช่ัดเจน      
6 เนื้อหามีเหมาะสมกับผูเขาอบรม      
7 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่งกัน      
8 ใชภาษาไดถูกตองและมีความเหมาะสม      
9 ออกแบบหนาจอไดเหมาะสม  สวยงาม นาสนใจ      
10 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย  และมีความสอดคลอง

กับเนื้อหา   
     

11 ตัวอักษรที่ใชมีขนาดและสทีี่เหมาะสม      
12 ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสม      
13 เสียงบรรยายที่ใชประกอบมีความเหมาะสม      
14 เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีการโตตอบ      
15 มีการออกแบบการควบคุมเสนทางการเดนิบทเรยีน

(Navigation) ชัดเจน  สะดวกและเขาใจงาย 
     

16 การเก็บชื่อและคะแนนผูเรียนมีความเหมาะสม      
17 บทเรียนสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว      
18 มีความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร      
19 ความเหมาะสมของแหลงสนับสนนุการอบรม      
20 มีระบบสืบคนขอมูลที่สะดวก      
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ตอนที ่2  ความคิดเห็น และขอเสนอแนะอืน่ ๆ 
 
ขอเสนอแนะอืน่……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
       
          ลงชื่อ 
         (……..……………………………) 
                 ผูประเมนิ 
 
 



ภาคผนวก  จ 
ผลการประเมินบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
ตาราง 7   ผลการประเมนิบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิี            
                ในการสอน สําหรับพระภิกษุที่เปนครู ตามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทาน 

ระดับความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่รายการประเมนิ 

1 2 3 Χ  S.D. 
ระดับ        

ความสําคัญ 

1. ความนาสนใจการนําเขาสูการอบรม 4 5 5 4.6 0.57 มากที่สุด 
2. เว็บมีการออกแบบใหใชงานงาย  เมนูไมสับสน 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
3. มีการแจงวตัถุประสงคใหผูเขารับอบรมทราบ
อยางชัดเจน 5 4 4 4.3 0.57 มาก 

4. เนื้อหามีความสอดคลองกบัจุดประสงคการอบรม 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
5. เนื้อหามีโครงสรางที่ชัดเจน 4 4 4 4.0 0 มาก 
6. เนื้อหามีเหมาะสมกับผูเขาอบรม 5 4 4 4.3 0.57 มาก 
7. เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่องกัน 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
8. ใชภาษาไดถูกตองและมคีวามเหมาะสม 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
9. ออกแบบหนาจอไดเหมาะสมสวยงามนาสนใจ 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
10. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายและ       
มีความสอดคลองกับเนื้อหา   4 4 4 4.0 0 มาก 

11. ตัวอักษรที่ใชมีขนาดและสีที่เหมาะสม 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
12. ภาพที่ใชประกอบมีความเหมาะสม 5 4 4 4.3 0.57 มาก 
13. เสียงบรรยายที่ใชประกอบมีความเหมาะสม 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
14. เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดมี             
การโตตอบ 3 4 4 3.6 0.57 มาก 

15. มีการออกแบบการควบคุมเสนทางการเดิน  
บทเรียน (Navigation) ชัดเจน สะดวกและเขาใจงาย 4 4 4 4.0 0 มาก 

16. การเก็บชือ่และคะแนนผูเรียนมีความเหมาะสม 5 4 4 4.3 0.57 มาก 
17. บทเรียนสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว 5 4 4 4.3 0.57 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่รายการประเมนิ 

1 2 3 Χ  S.D. 
ระดับ        

ความสําคัญ 

18. มีความสามารถในการเชือ่มโยงเอกสาร 5 5 5 5.0 0 มากที่สุด 
19. ความเหมาะสมของแหลงสนับสนุนการอบรม 4 5 5 4.6 0.57 มากที่สุด 
20. มีระบบสบืคนขอมูลที่สะดวก 4 5 5 4.6 0.57 มากที่สุด 

รวม    4.5 0.25 มากที่สุด 
 



ภาคผนวก  ฉ 
ผลการวิเคราะหประสทิธภิาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็  

เพื่อการฝกอบรม เรื่องพุทธวธิีในการสอน สาํหรับพระภิกษุที่เปนครู 
 

ตาราง 8   แสดงผลการวเิคราะหประสิทธภิาพบทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต เพือ่การฝกอบรม  
                เร่ืองพทุธวธิีในการสอน สําหรับพระภิกษทุี่เปนครู  
 

ผูอบรม (รูปที)่ 

สาระที ่1
(5คะแนน)

สาระที ่2
(5คะแนน)

สาระที ่3
(5คะแนน)

สาระที ่4
(10คะแนน)

E1 
ประสิทธิภาพ
ระหวางอบรม 
(25 คะแนน) 

E2 
ประสิทธิภาพ 
หลังอบรม 

(30 คะแนน) 
1 4 4 4 8 20 24 
2 4 3 5 9 21 24 
3 5 4 4 9 22 22 
4 4 5 4 7 20 24 
5 4 4 4 8 20 23 
6 4 4 3 9 20 22 
7 4 4 3 9 20 25 
8 5 3 4 7 19 23 
9 4 5 5 7 21 25 
10 3 4 5 7 19 25 
11 4 5 4 7 20 23 
12 4 4 5 8 21 24 
13 4 3 4 8 19 27 
14 4 5 4 7 20 23 
15 3 4 4 8 19 21 
16 5 5 5 9 24 24 
17 4 4 4 9 21 21 
18 3 4 4 9 20 26 
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ตาราง 8  (ตอ)  
 

ผูอบรม (รูปที)่ 

สาระที ่1 
(5คะแนน) 

สาระที ่2 
(5คะแนน) 

สาระที ่3 
(5คะแนน) 

สาระที ่4 
(10คะแนน) 

E1 
ประสิทธิภาพ
ระหวางอบรม 
(25 คะแนน) 

E1 
ประสิทธิภาพ 
หลังอบรม 

(30 คะแนน) 
19 5 4 4 7 20 23 
20 4 4 3 8 19 26 
21 4 4 5 7 20 27 
22 4 4 4 6 18 26 
23 4 4 5 6 19 27 
24 3 4 5 9 21 22 
25 3 4 4 10 21 21 
26 4 4 3 9 20 25 
27 5 3 3 8 19 23 
28 4 3 4 7 18 24 
29 4 4 5 7 20 26 
30 4 5 4 8 21 26 
รวม 114 114 118 231 602 721 

__
X  3.80 3.80 3.93 7.70 20.07 24.33 

รอยละ 80.00 78.67 80.00 82.67 80.26 81.88 
 



 
ภาคผนวก ช 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบ 
กอนอบรมและหลงัอบรม 

 
ตาราง 9  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกอนอบรม  
               และหลังอบรม 
 

ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC ผลการพิจารณา 

1 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
2 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
3 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
4 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
5 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
6 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
7 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
8 0 +1 +1 0.67 สอดคลอง 
9 0 +1 +1 0.67 สอดคลอง 
10 0 +1 +1 0.67 สอดคลอง 
11 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
12 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
13 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
14 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
15 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
16 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
17 +1 +1 0 0.67 สอดคลอง 
18 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
19 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
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ตาราง 9  (ตอ)  
 

ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC ผลการพิจารณา 

20 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
21 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
22 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
23 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
24 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
25 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
26 0 +1 +1 0.67 สอดคลอง 
27 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
28 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
29 +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
30 +1 +1 0 0.67 สอดคลอง 

 
 
 
 



ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะหคาความยาก (p) คาอํานาจจาํแนก (B) และคาความเชื่อมั่น (rcc) 

 
ตาราง 10  แสดงผลการวเิคราะหคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (B) และคาความเชื่อมัน่ (rcc)  
                 ของแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู 
 

ขอที่ คาความยาก (p) คาอํานาจจาํแนก (B) การแปลผล 
1 0.45 0.23 นําไปใชได 
2 0.73 0.27 นําไปใชได 
3 0.68 0.29 นําไปใชได 
4 0.75 0.21 นําไปใชได 
5 0.72 0.48 นําไปใชได 
6 0.6 0.27 นําไปใชได 
7 0.67 0.29 นําไปใชได 
8 0.67 0.40 นําไปใชได 
9 0.67 0.40 นําไปใชได 

10 0.62 0.31 นําไปใชได 
11 0.7 0.23 นําไปใชได 
12 0.6 0.48 นําไปใชได 
13 0.8 0.35 นําไปใชได 
14 0.55 0.38 นําไปใชได 
15 0.7 0.33 นําไปใชได 
16 0.67 0.21 นําไปใชได 
17 0.77 0.56 นําไปใชได 
18 0.7 0.54 นําไปใชได 
19 0.72 0.79 นําไปใชได 
20 0.6 0.31 นําไปใชได 
21 0.65 0.52 นําไปใชได 
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ตาราง 10 (ตอ)   
 

ขอที่ คาความยาก (p) คาอํานาจจาํแนก (B) การแปลผล 
22 0.65 0.25 นําไปใชได 
23 0.72 0.38 นําไปใชได 
24 0.7 0.44 นําไปใชได 
25 0.62 0.42 นําไปใชได 
26 0.7 0.23 นําไปใชได 
27 0.7 0.52 นําไปใชได 
28 0.7 0.23 นําไปใชได 
29 0.72 0.25 นําไปใชได 
30 0.72 0.27 นําไปใชได 

 
       คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ = 0.97 
 



ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพุทธวิธีในการสอน 

 
คําชี้แจง   

1. ขอสอบนี้ใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนใน เร่ืองพทุธวธิีในการสอน  โดยมีเนื้อหา
ดังนี ้

 หนวยการอบรมที่ 1 คุณสมบัติผูสอน 
 ขอบขายเนื้อหา 

 1. บุคลิกภาพ 
 2. คุณธรรม 

วัตถุประสงคการอบรม 
 1. บอกความหมาย และประโยชนของคณุสมบัติของครูผูสอนตามแบบอยาง      
พระพทุธเจาได 
 2. อธิบายองคประกอบสําคญัที่ทาํใหเกิดคุณสมบัติของครูผูสอนที่ดีได 

 หนวยการอบรมที่ 2 หลักทัว่ไปในการสอน 
ขอบขายเนื้อหา 

 1. ส่ิงที่เกีย่วกบัเนื้อหา   
 2. ส่ิงที่เกีย่วกบัผูเรียน   
 3. ส่ิงที่เกีย่วกบัการสอน  

วัตถุประสงคการอบรม 
 1. ผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหหลักการสอนของพระพทุธเจาและนาํไป
ประยุกตกับการสอนได 
 2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถอธิบายความแตกตางและความสามารถ            
ในการเรียนรูของผูเรียนตามวุฒิภาวะได 
 3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถอธิบายถงึแนวการสอนในเรื่องที่จะสอนได 

หนวยการอบรมที่ 3 วธิกีารสอนแบบตางๆ 
ขอบขายเนื้อหา 

 1. วิธีการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา 
 2. วิธีการสอนแบบบรรยาย  
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   3. วิธีการสอนแบบตอบปญหา  
 4. วิธีการสอนแบบวางกฎขอบังคับ   

วัตถุประสงคการอบรม  
 1. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถอธิบายความหมายการสอนแบบสากัจฉา  
แบบบรรยาย  แบบตอบปญหา  แบบวางกฎขอบังคับได 
 2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถอธิบายขั้นตอนการสอนและวิธีการสอน 
แบบสากัจฉา แบบบรรยาย แบบตอบปญหา แบบวางกฎขอบังคับและนําไปพัฒนาการเรียน        
การสอนได 
 3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมวเิคราะหวิธีการสอนของพระพุทธเจา และนําไป
ประยุกตใชกับการสอนได  

 หนวยการอบรมที่ 4 กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
ขอบขายเนื้อหา 

 1. การยกอุทาหรณ และการเลานทิานประกอบ 
 2. การเปรียบเทียบดวยขออุปมา   
 3. การใชอุปกรณการสอน   
 4. การทําเปนตัวอยาง 
 5. การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม 
 6. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล    
 7. การรูจักจังหวะและโอกาส 
 8. ความยืดหยุนในการใชวธิีการ 
 9. การลงโทษและใหรางวัล 
 10. กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา 

วัตถุประสงคการอบรม 
 1. อธิบายกลวธิีและอุบายประกอบการสอนของพระพทุธเจาแบบตางๆได 
 2. วิเคราะหและสามารถนาํกลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา    
ไปพัฒนาการเรียนการสอนได    
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2. โปรดพิจารณาวาขอสอบแตละขอ  สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคที่ระบุไวหรือไม  
แลวเขียนผลการพิจารณาของทานโดยกาเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนการพจิารณา             
ตามความคิดเห็นของทานดงันี ้
 +1  ถาแนใจวาขอสอบสามารถใชวัดไดตรงตามวัตถปุระสงค   
 0    ถาไมแนใจวาขอสอบสามารถใชวัดไดตรงตามวัตถปุระสงค 
 -1   ถาแนใจวาขอสอบไมสามารถใชวัดไดตรงตามวัตถปุระสงค 
 3. หากทานมขีอเสนอแนะกรุณาเพิ่มเตมิลงในชอง  ขอเสนอแนะ 
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แบบประเมินวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองพทุธวธิีในการสอน 
 
หนวยการอบรมที่ 1 คุณสมบัติผูสอน 
วัตถุประสงคการอบรม หลังจากผูเขาอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตแลว สามารถ....   

การพิจารณา 
วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 

+1 1 -1 
บอกความหมายและประโยชน     
ของคุณสมบัติของครูผูสอน        
ตามแบบอยางพระพุทธเจาได 

พระกรุณาคุณของพระพุทธเจาขอใดที่ครูควรนํามาเปน
แบบอยางในการประกอบวิชาชีพครู? 
ก. การแสดงธรรม    
ข. การสงสาวกออกเผยแผพระธรรม 
ค. ความยากลําบากในการสั่งสอน  
ง. การคอยตอบปญหา 
พระพุทธเจาทรงมีพระบุคลิกลักษณะเชนไร? 
ก. มีรูปรางใหญ สุรเสียงกังวาน   
ข. มีลักษณะมหาบุรุษ มารยาทดี 
ค. พระรูปงาม นาเลื่อมใส    
ง. มีลักษณะมหาบุรุษ สุรเสียงไพเราะ 
องคแหงพระธรรมกถึก เกี่ยวของกับขอใดในระบบการ
เรียนการสอน? 
ก. หลักสูตร     
ข. สาระการเรียนรู 
ค. ครู อาจารย     
ง. ผูเรียน 
ความรูความเขาใจในกระบวนการพฤติกรรมตางๆของ
มนุษย เปรียบไดกับพระคุณของพระพุทธเจาขอใด?  
ก. ฐานาฐานญาณ     
ข. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ค. กรรมวิปากญาณ    
ง. อาสวักขยญาณ  
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 พุทธลักษณะเชนไร ที่ทําใหพระพุทธองคไดพระนามวา 
พระวิสุทธิคุณ? 
ก. การตรัสรูชอบไดดวยพระองคเอง   
ข. ความมีพระเมตตาตอหมูสัตว 
ค. การไมกระทําความชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ง. การที่พระองคไดรับคําสรรเสิญจากบุคคลตางๆ 
จากบทพระพุทธคุณที่วา พุทฺโธ มีความหมายตรงกับขอใด? 
ก. พระอรหันต     
ข. ผูตรัสรู   
ค. ผูมีโชค     
ง. ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน 
ขอใดเปนเครื่องยืนยันถึงพระปญญาคุณของพระพุทธเจา
ไดอยางดี? 
ก. มีความรูในการที่จะส่ังสอนคนอื่น  
ข. ทรงสําเร็จการศึกษา 18 อยาง 
ค. ทรงเสด็จออกผนวช    
ง. มีสาวกมากมาย 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
อธิบายองคประกอบสําคัญ     
ที่ทําใหเกิดคุณสมบัติของครู        
ผูสอนที่ดีได 

ครูที่ดีตามแบบอยางพระพุทธเจา ควรจะมีลักษณะ 
เชนขอใด? 
ก. มียศ มีตําแหนงหนาที่การงาน 
ข. มีการแตงกายที่นาเคารพ นาบูชา 
ค. ไดรับการยอมรับจากสังคม   
ง.มีความกรุณาเปนพื้นฐานจิตใจ 
ตามแนวพุทธวิธีในการสอน คุณลักษณะสําหรับคนที่
จะประกอบวิชาชีพครู ควรมีคุณลักษณะเชนไร? 
ก. มีความรูดี บุคลิกภาพดี    
ข. มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม 
ค. มีความรูดี มีคุณธรรม   
ง. มีบุคลิกภาพดี มีความรูดี 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 ลักษณะการพูดอยางไร เรียกวาพูดไดไพเราะ? 
ก. พูดเสียงดัง ฟงชัด ถูกอักขระ    
ข. พูดถูกอักขระ นุมนวล ชวนฟง 
ค. พูดกังวาน ฟงชัด ถูกอักขระ   
ง. พูดสุภาพ ชวนฟง ไมมีโทษ 
ครูตองเปนผูที่พรอมที่จะรับฟงคําถามอยูเสมอ โดย
ปราศจากปฏิกิริยาในทางลบตอผูเรียนตรงกับ                 
คุณลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของครูขอใด ?
ก. วจนกฺขโม 
ข. วตฺตา 
ค. ปโย 
ง. ภาวนีโย 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
 
หนวยการอบรมที่ 2 หลักทัว่ไปในการสอน 
วัตถุประสงคการอบรม หลังจากผูเขาอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตแลว สามารถ....  

การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

วิเคราะหหลักการสอนของ
พระพุทธเจาและนําไปประยุกต
กับการสอนได 

ขอใดถือเปนหลักการสอนของพระพุทธเจา?  
ก. เนื้อหาเหมาะสม วิธีการสอนดี    
ข. มีสติปญญาดี เอาใจใสตอผูเรียน 
ค.  มีพระปญญาญาณ  มีสาวกมาก   
ง. ไมมีขอถูก 
ครูสามารถนําหลักการสอนของพระพุทธเจา มาสอน
ผูเรียนในปจจุบันไดแกเรื่องใด? 
ก. การเริ่มตนที่ดีมีสวนชวยใหการสอนสําเร็จผลดี 
ข. ควรสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
ค. ครูสอนมุงเฉพาะเนื้อหา สอนดวยความเคารพ 
ง. ถูกทุกขอ 

   



 155

การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 ขอใดเปนสวนที่พระพุทธองคใบประกอบการสอนใน
สมัยพุทธกาล ? 
ก. การสอบกอนเรียน    
ข. การใชอุปมาอุปไมย 
ค. การสอบหลังเรียน    
ง. การลงโทษ 
ครูที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางดี เปรียบไดกับ
พระคุณของพระพุทธเจาขอใด? 
ก. ฐานาฐานญาณ    
ข. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ค. กรรมวิปากญาณ    
ง. อาสวักขยญาณ  
ในการเตรียมความพรอม(Readiness) ของผูเรียน 
ครูผูสอนควรนอมนําหลักคุณธรรมขอใดของ
พระพุทธเจามาเปนหลักในการปฏิบัติ? 
ก. การกําหนดหยั่งรูผลของกรรม   
ข. การรูกฎของธรรมชาติ 
ค. การกําหนดความยิ่งความหยอนแหงอินทรีย  
ง. ความมีไหวพริบ    
พระพุทธเจามีขั้นตอนการเลือกใชส่ืออยางไร? 
ก. การเตรียมการ 
ข. การผลิต 
ค. การทดลองใช      
ง. การเลือกใช 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

อธิบายถึงแนวการสอนในเรื่องที่
จะสอนได 
 

แนวทางในการสอนของพระพุทธเจาขอใดที่ทรงเลือก
เพื่อใหเกิดความสัมพันธกับเนื้อหาที่จะสอน? 
ก. การเริ่มตนในการสอน  
ข. ทรงแสดงปาฏิหาริยประกอบการสอน 
ค. ทรงเลือกใชส่ือประกอบการสอน 
ง. ถูกทุกขอ 
หลักทั่วไปในการสอนของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับ 
ตัวการสอน ปจจุบันผูสอนสามารถนํามาใชไดอยางไร? 
ก. สอนตรงตามวัตถุประสงค   
ข. สอนทุกเรื่องที่ผูเรียนอยากรู 
ค. อาศัยเทคโนโลยีการสอน 
ง. สอนตามลําดับเนื้อหา 
การตั้งจุดประสงคของการสอนตามแนวพุทธวิธี  
หมายถึงขอใด? 
ก. ผูเรียนเกิดการเรียนรู    
ข. ประโยชนในปจจุบัน อนาคต และสูงสุด 
ค. การตรัสรู     
ง. การเพิ่มจํานวนของสาวก 
พระพุทธเจาทรงคํานึงถึงเรื่องอะไรเปนหลักการ 
ในการเผยแพรพระพุทธศาสนา? 
ก. เนื้อหา วิธีการสอน ส่ือการสอน   
ข. เนื้อหา ผูเรียน หลักการสอน 
ค. ปรัชญา บุคลิกภาพ คุณธรรม   
ง. พระปญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ พระมหากรุณาคุณ 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
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หนวยการอบรมที่ 3 วิธกีารสอนแบบตางๆ 
วัตถุประสงคการอบรม หลังจากผูเขาอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตแลว สามารถ....  

การพิจารณา 
วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 

+1 1 -1 
อธิบายความหมายการสอน
แบบสากัจฉา แบบบรรยาย 
แบบตอบปญหา แบบวางกฎ 
ขอบังคับได 

ลักษณะการสอนจากสิ่งที่ยากไปหาสิ่งที่งาย หมายถึง
การสอนแบบใด? 
ก. สอนแบบอนุบุพพิกถา    
ข.สอนแบบไตรสิกขา 
ค. สอนแบบอริยสัจจ    
ง.สอนแบบเปรียบเทียบ 
ลักษณะการสอนที่คอยๆเพิ่มความลึกซึ้งของเนื้อหา ไป
ตามลําดับ หมายถึงการสอนแบบใด? 
ก. สอนแบบอนุบุพพิกถา    
ข.สอนแบบไตรสิกขา 
ค. สอนแบบอริยสัจจ    
ง.สอนแบบเปรียบเทียบ 
การสอนในขอใด หมายถึงการสอนแบบวางกฎ
ขอบังคับ? 
ก. การใหผูเรียนตั้งคําถามกอนทําการสอน 
ข. การสอนโดยออกบรรยายหนาชั้น 
ค.การชี้แจงผลที่เกิดขึ้น และตั้งเปนระเบียบในกรณีที่มี
ผูทําความผิด 
ง.การใหผูเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดตามลําพัง 
ลักษณะเชนไร เปนแนวการสอนแบบสากัจฉา ? 
ก. การเสนอสถานการณที่เปนปญหาใหนักเรียนสรุป   
ข. การปลอยใหนักเรียนหาประเด็นสนทนา  
ค. การกระตุนใหนักเรียนตอบปญหา       
ง. การถามตอบระหวางผูสอนกับนักเรียน 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 เพราะเหตุใด ครูจึงจําเปนตองกําหนดรูซึ้งถึงจิตใจ 
ของผูถามปญหาดวย ? 
ก. เพราะความถูกตองในการตอบปญหา  
ข. เพราะความเหมาะสมและตรงประเด็น 
ค. เพราะครูตองตอบปญหาใหได    
ง.  ถูกทุกขอ 
การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทเมื่อภิกษุกระทํา
ความผิดตรงกับการสอนของครูขอใด? 
ก. การลงโทษนักเรียนที่มาสาย   
ข. การประจานนักเรียนที่มาสายหนาชั้นเรียน 
ค. การตําหนิและชี้แจงผลที่นักเรียนมาสาย   
ง. ผิดทุกขอ 
ปญหาลักษณะเชนไรที่ครูผูสอนไมจําเปนตองตอบ? 
ก. ปญหาสวนตัว     
ข. ปญหาทางอภิปรัชญา 
ค. ปญหาที่มีความยากมากๆ 
ง. ปญหาสองแงสองมุม 
ปญหาที่คลุมเครือมีสองแงสองมุม ขอใดเปนวิธีการ
ตอบปญหาตามวิธีของพระพุทธเจา ? 
ก. ปญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมา   
ข. ปญหาที่พึงยอนถามแลวจึงตอบ 
ค.  ปญหาที่ตองแยกความตอบ   
ง.  ปญหาที่ไมพึงตอบเลย 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
อธิบายขั้นตอนการสอนและ
วิธีการสอนแบบสากัจฉา       
แบบบรรยาย แบบตอบปญหา 
แบบวางกฎขอบังคับได 

กอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จออกประกาศศาสนาไดทรง
ยกบัว 4 เหลาขึ้นเพื่อพระประสงคอะไร?  
ก. เลือกเนื้อหาที่จะสอน    
ข. เลือกวิธีที่จะสอน 
ค. เลือกส่ือที่จะใชสอน    
ง. เลือกบุคคลที่จะสอน 

   



 159

การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 วิธีการสอนของพระพุทธเจาแบบใดที่พระพุทธองคทรง
ใชบอยที่สุด?  
ก. แบบสากัจฉา หรือสนทนา 
ข. แบบบรรยาย 
ค. แบบตอบปญหา 
ง. แบบวางกฎขอบังคับ 
การสอนแบบตอบปญหาลักษณะขอใดที่มีสวนสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดปญญาขึ้นในตนเอง? 
ก. ผูเรียนตอบปญหาของผูสอน 
ข. ผูสอนตอบปญหาของผูเรียน 
ค. ผูเรียนกับผูเรียนถามตอบกันเอง 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ค. 
ขอใดเปนประโยชนจากการสอนแบบบรรยายและ
สนทนา? 
ก. ความคุนเคยระหวางผูสอนกับผูเรียน  
ข. ทราบถึงความรูพื้นฐานของผูเรียน 
ค. ทํานามธรรมใหเปนรูปธรรม   
ง. เลือกเนื้อหาที่จะสอนไดงาย 
วิธีการสอนแบบวางกฎขอบังคับ พระพุทธเจามี
จุดประสงคขอใด? 
ก. ความสามัคคี     
ข. ความถูกตอง 
ค. ความดีงาม     
ง. การยอมรับจากคนหมูมาก 
ลักษณะการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา เปนวิธีการ
สอนที่ควรใชในกรณีใด? 
ก. เมื่อตองการสอนในสถานที่ประชุมใหญๆ  
ข. เมื่อตองการสอนนักเรียนที่มีความผิดติดตัว 
ค. เมื่อตองการชักนําใหผูเรียนเขาสูเนื้อหา  
ง. ในทุกกรณี 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 การสอนที่มีผูเรียนจํานวนมาก และจําเปนตองรูเรื่องนั้น
ตรงกัน ผูสอนควรเลือกการสอนแบบใด_? 
ก. การสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา   
ข. การสอนแบบบรรยาย 
ค. การสอนแบบตอบปญหา    
ง. การสอนแบบวางกฎขอบังคับ 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
วิเคราะหวิธีการสอนของ            
พระพุทธเจา และนําไป
ประยุกตใชกับการสอนได 

การยอนถามปญหากอนที่จะตอบปญหาเกิดประโยชน
อะไรในการสอน? 
ก. หลีกเลี่ยงการตอบ 
ข. เปนการนําเขาสูเนื้อหา 
ค. คล่ีคลายความสลับซับซอน   
ง. ปญหางายเกินไป 
การจัดการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ควรนํา
วิธีการสอนของพระพุทธเจาขอใดมาประยุกตใช? 
ก. แบบสากัจฉา 
ข. แบบบรรยาย 
ค. แบบตอบปญหา  
ง. แบบวางกฎขอบังคับ 
เมื่อครูจําเปนจะตองตั้งกฎระเบียบ กติกา ประจํา
หองเรียน กลวิธีการสอนที่เหมาะสมที่สุดตรงกับขอใด? 
ก.สากัจฉาหรือสนทนา    
ข. บรรยาย 
ค. ตอบปญหา     
ง. วางกฎขอบังคับ 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 ภาษาบาลีที่วา “ปริปากะ” หมายถึงการเรียนการสอน
ในขอใด? 
ก. การบอกวัตถุประสงค    
ข. การนําเขาสูบทเรียน 
ค. ความพรอมของผูเรียน    
ง. ความสนใจของผูเรียน 
การสอนเชนใดของพระพุทธเจาที่จะสงผลใหเกิด
ประสบการณตรง ? 
ก. สอนแบบสนทนา    
ข. สอนแบบรวมกัน 
ค. สอนแบบใหลงมือทํา    
ง. สอนแบบโตตอบ 
ลักษณะเชนไร ในการสอนของพระพุทธเจา ที่แสดงให
เห็นถึงการนําเขาสูเนื้อหา? 
ก. การตอบปญหาของนิครนถนาฏบุตร  
ข. การสนทนากับควานชาง เรื่องการฝกชาง 
ค. การที่ทรงพาพระนันทะไปชมนางฟา   
ง. การที่ทรงหยิบใบไมประดูลาย 
บรรยากาศในการเรียนการสอน สงผลอยางไรตอผูเรียน? 
ก. ความวิตก 
ข. ความอึดอัด 
ค. ความสบาย 
ง. ความเปนกันเอง 
ในการกลาวสอนธรรม พระพุทธเจาไมทรงตัดสินวาใครถูกใคร
ผิด ใหผูเรียนเปนผูตัดสินเองเกี่ยวของกับขอใด? 
ก. ทรงไมทราบขอเท็จจริง 
ข. ปองการทะเลาะวิวาท 
ค. มุงเฉพาะสิ่งที่ทรงสอน    
ง. ถูกทุกขอ 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 



 162

หนวยการอบรมที่ 4 กลวธิีและอุบายประกอบการสอน 
วัตถุประสงคการอบรม หลังจากผูเขาอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตแลว สามารถ....  

การพิจารณา 
วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 

+1 1 -1 
อธิบายกลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอนของ
พระพุทธเจา        แบบตางๆได 

เพราะเหตุใด การสอนโดยการทําเปนตัวอยาง จึงนับวา
เปนวิธีสอนที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง? 
ก. เพราะทําไดงาย     
ข. เพราะดึงดูดความสนใจ 
ค. เพราะผูสอนเปนผูนํา    
ง.  ถูกทุกขอ 
การเปรียบเทียบดวยขออุปมาใชไดกับการสอนลักษณะ
ใด? 
ก. สอนเนื้อหาจากงายไปหายาก   
ข. สอนเนื้อหาจากยากไปหางาย 
ค.  สอนจากนามธรรมไปหารูปธรรม  
ง.  สอนไปตามลําดับเนื้อหา 
การยกตัวอยางประกอบคําอธิบายหรือการเลานิทาน
ประกอบการสอนสงผลตอขอใด? 
ก. ชวยใหเกิดความรู    
ข. ชวยใหเกิดความซาบซึ้ง 
ค. เขาใจความหมายไดงาย   
ง. เกิดจินตนาการ 
พระดํารัสที่ตรัสกับองคุลิมาลวา “เราตถาคตหยุดแลว 
แตเธอยังไมหยุด” เปนกลวิธีอุบายประกอบการสอนขอใด? 
ก. การยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ 
ข. การใชอุปกรณประกอบการสอน 
ค. การเลนภาษา 
ง. การเลือกคน 
ขอใดใหความหมายของนิทานไดถูกตองที่สุด? 
ก. เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณในอดีต  
ข. เรื่องเลาตอๆกันมาโดยลําดับ 
ค. เรื่องราวที่แตงขึ้นมาจากอดีต   
ง. เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีต 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 พระปรีชาสามารถของพระพุทธเจาขอใดที่แสดงใหเห็น
ถึงการใชภาษา ? 
ก. การโตตอบคําตอคํา    
ข. การแปลความหมาย 
ค. การบัญญัติความหมายขึ้นใหม  
ง. ถูกทุกขอ 
พระพุทธเจาใชหลักการอะไรในการใชส่ือชวยในการ
สอน? 
ก. เลือกส่ือที่มีอยู    
ข. เลือกส่ือที่ทันสมัย 
ค. เตรียมความพรอมของสื่อ    
ง. ผิดทุกขอ 
ขอใดไมใชส่ืออุปกรณการสอนของพระพุทธเจา? 
ก. ตนไม    
ข. อุจจาระ 
ค. มหาสมุทร     
ง. ส่ิงพิมพ 
กลวิธีและอุบายประกอบการสอนตามแบบอยางของ
พระพุทธเจาเนนหนักในเรื่องใด_? 
ก. ผูเรียน  
ข. ผูสอน 
ค. เนื้อหา    
ง. กิจกรรม 
ขอใดเปนส่ิงที่ปรากฏในหลักการสอนของพระพุทธเจา?  
ก. จุดประสงค เนื้อหา ผูเรียน    
ข. เนื้อหา ผูเรียน การสอน 
ค. เนื้อหา อุปกรณการสอน การประเมิน 
ง. เนื้อหา ผูเรียน การประเมิน 

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

วิเคราะหและสามารถนํากลวิธี
และอุบายประกอบการสอน  
ของพระพุทธเจาไปพัฒนา        
การเรียนการสอนได   

การที่ครูจะสอนเรื่องโทษของการสูบบุหรี่ ครูควรเลือก
อุบายการสอนขอใด? 
ก. การเลานิทาน     
ข. การทําเปนตัวอยาง 
ค. การเปรียบเทียบดวยขออุปมา   
ง. การเลนภาษา เลนคํา  
การสอนดวยของจริงมีขอดีอยางไร? 
ก. ทําใหเห็นของจริง 
ข. ทําใหผูเรียนปฏิบัติได 
ค. ทําใหเกิดประสบการณ 
ง. ทําใหเกิดความเราใจ 
กลวิธีในการแกปญหา ในกรณีที่ประสบกับเหตุการณ
ปจจุบัน ส่ิงใดชวยครูไดดีที่สุด 
ก. ประสบการณ    
ข. ความรู 
ค. ปฏิภาณ     
ง. ความสามารถ 
กลวิธีอุบายประกอบการสอนขอใด เหมาะสมที่สุดใน
การนําไปใชสอนผูเรียนในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม? 
ก. การใชอุปกรณประกอบการสอน   
ข. การเปรียบเทียบดวยอุปมาอุปไมย 
ค. การยกอุทาหรณ     
ง. การทําเปนตัวอยาง   
พระองคทรงใชอุบายประกอบการสอนขอใด ในการ
ปราบความเปนคนหัวดื้อของพระปญจวัคคีย? 
ก. การเลนคําเลนภาษา    
ข. การรูจักจังหวะและโอกาส 
ค. อุบายเลือกคน     
ง. วิธีการแกปญหาเฉพาะหนา 
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การพิจารณา วัตถุประสงคการอบรม ขอสอบ 
+1 1 -1 

 การสอนเรื่องกําเนิดคลื่นสึนามิอุบายการสอนขอใด
เหมาะสมที่สุด?
ก. การเลานิทาน    
ข. การทําเปนตัวอยาง 
ค. การเปรียบเทียบดวยขออุปมา   
ง. การเลนภาษา เลนคํา  

   

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. 
....................................................................................................…........................................................ 
 

 
 
 



 
ภาคผนวก ญ 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
 
ตาราง 11 แบบประเมินความคิดเหน็ เกี่ยวกบับทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  
                  เร่ืองพทุธวธิีในการสอน 
 

ระดับคาความคิดเห็น ที ่ รายการประเมนิ 
5 4 3 2 1 

1 การออกแบบโฮมเพจ (Homepage)  เราความสนใจ  ใชขอมูล 
พื้นฐานที่จาํเปน (วัตถุประสงค  เมนหูลัก  สวนชวยเหลอื ฯลฯ) 

     

2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหาวิชา      
3 ความชัดเจนของเนื้อหา      
4 ความถกูตองและความสมบูรณของเนื้อหาวิชา      
5 ความถกูตองของภาษาที่ใช      
6 ความยาวของการนาํเสนอเนือ้หาแตละหนวย/ตอนมีความ

เหมาะสม 
     

7 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใชขนาดสี มีความชัดเจน อานงาย      
8 ความเหมาะสมของพืน้หลงักับภาพและ ตัวอักษร      
9 ความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร (Link)      
10 ความเหมาะสมของอุปกรณสนับสนนุการเรียน  เชน E-mail , 

Search Engine, Discussion, แหลงทรัพยากรการเรียนรู 
     

11 การออกแบบหนาจอมีความเหมาะสมสวยงามและงายตอการใช      
12 ความชัดเจนของภาพ      
13 ภาพกราฟกมคีวามเหมาะสม สอดคลองกบัเนื้อหา มีความสวยงาม  

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการออกแบบ 
     

14 ความเร็วในการแสดงผล  สามารถใหขอมลูไดอยางรวดเร็ว      
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ตอนที ่2    ความคิดเหน็ และขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 
ขอเสนอแนะอืน่ๆ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
       
            ลงชื่อ 

  (……..……………………………) 
                                                  ผูประเมนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ฎ 

คูมือการใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  
เรื่องพุทธวิธใีนการสอน 

 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม  เร่ืองพุทธวิธีในการสอน                    
(URL http://www.techno.edu.nu.ac.th/web) 
ฮารดแวรและซอฟแวร 
 ในการเขาศกึษาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  จะตองเตรียมความพรอมในเรือ่ง 

ฮารดแวร 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องแปลงสัญญาณดิจติอล  (Modem)   
3. คูสายโทรศพัท  1  คูสาย 
4. สัญญาณอินเทอรเน็ต  (TCP/IP)   

ซอฟแวร    
1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  Windows 95  ข้ึนไป 
2. โปรแกรมเว็บเบาวเซอร   (Web Browser) เชน  Internet Explorer  หรือ  

Netscape Navigator 
การเขาสูบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 1. เชื่อมตออินเทอรเน็ต 
 2. เปดโปรแกรม  Internet Explorer  หรือ  Netscape Navigator   
 3. พิมพ  URL http://www.techno.edu.nu.ac.th/web 
วิธีเขาสูบทเรียน 
 1. ลงทะเบยีนเขารับการอบรม  สําหรับผูที่ยังไมไดลงทะเบียนใหคลิกที่ ลงทะเบียนใหม  
กรอกขอมูลเพือ่ในการลงทะเบียน  ซึง่ประกอบดวย 

-  ชื่อ   
-  นามสกุล   
-  ที่อยูที่ติดตอได    
-  E-mail      
-  รหัสผานสวนตัว 
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เมื่อลงทะเบียนเขารับการอบรมแลว  จะไดรับชื่อสมาชกิและรหัสผาน  นาํไปกรอกที่ชอง  
กรอกชื่อและรหัสผาน  จากนั้นคลิกปุม  Login  เพื่อเขาสูบทเรียน 
 2. เมื่อเขาสูบทเรียน  ผูเขารับการอบรมจะพบหนาแนะนาํการเขาศกึษาบทเรียน  ซึง่จะมี
เมนทูางดานซายมือ  ผูเขารับการอบรมสามารถทาํกิจกรรมหรือศึกษาบทเรียน  ไดโดยการคลิกที่
เมนูเหลานี้ประกอบดวย 

1. แบบทดสอบกอนอบรม 
2. สาระอบรมที่ 1 คุณสมบัติผูสอน 
3. สาระอบรมที่ 2 หลักทั่วไปในการสอน 
4. สาระอบรมที่ 3 การสอนแบบตางๆ 
5. สาระอบรมที่ 4 กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
6. การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
7. แบบทดสอบหลังอบรม 
8. รายงานผล 
9. แหลงคนควา 
10. ถาม – ตอบ 
11. แผนที่เว็บไซต 
12. หองสนทนา 
13. ติดตอผูจัดทํา 
14. ออกจากบทเรียน  

3. เมื่อศึกษาบทเรียนแลวทกุครั้งควรคลิกที่เมนู  ออกจากบทเรียน เพือ่ทําการบันทกึขอมูล
ในการเขาศกึษา  และคะแนนที่ทาํแบบฝกหัด  หรือแบบทดสอบ 
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ตัวอยางภาพหนาจอเว็บอบรม  เร่ืองพุทธวิธีในการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 10 หนาจอการลงทะเบียนเขารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 11 แนะนําการเขาอบรม 
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ภาพ 12 หนาจอแบบทดสอบกอนอบรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 13 หนาจอแสดงขอบขายเนื้อหาและสาระสําคัญในหนวยอบรม 
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ภาพ 14 หนาจอแสดงการสรุปบทเรียนดวยวีดีทัศน และมัลติมีเดีย 
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ภาพ 15 รายงานผลการทาํแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 16 หนาจอ ถาม – ตอบ 
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ภาพ 17 หนาจอแสดงแหลงคนควา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 18 หนาจอแสดงแผนที่เว็บไซต 
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ภาพ 19 การทดลองใชเว็บอบรม 
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