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บทที่  7
อุปกรณในการสอน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
− ใหคํ านิยาม “อุปกรณในการสอน”
− อธิบายวาอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาคืออะไร
− อธิบายถึงความสํ าคัญของอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษา
− สรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาขึ้นเอง
− ประเมินผลของอุปกรณประเภทโสตทัศนะศึกษา
− 

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก

แลวทรงอุมเด็กน้ันไว ตรัสแกเหลาสาวกวา

ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนน้ีคนหนึ่งในนามของเราผูน้ันก็รับเรา และ
ผูใดไดรับเราผูน้ันก็รับมิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”
มาระโก 9.36-37

คํ านํ า

ในบทเรียนนี้คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับอุปกรณที่แตกตางกันหลายชนิด ซ่ึงอาจนํ ามาใชในการ
สอนของคุณได

คุณอาจจะไมสามารถจัดหาอุปกรณในการสอนไดทั้งหมดตามที่ไดนํ ามาอภิปรายไวในบทนี้ 
อาจจะเนื่องดวยทํ าเลที่ตั้งของคุณไมเหมาะสม หรือเพราะวาสถานภาพทางการเงินไมอํ านวยใหก็
ตาม ทัง้น้ีเน่ืองจากหลักสูตรของสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยวใชสอนอยูในหลายๆ สถานที่ บทเรียน
น้ีจึงจัดรวมไวสํ าหรับผูที่มีความสามารถในการจัดหาวัสดุอุปกรณเชนที่กลาวนี้ได

เรามีขอเสนอแนะสํ าหรับอุปกรณในการสอนซึ่งคุณสามารถหามาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 
หรือมีอุปกรณพิเศษแตอยางใดไวในบทนี้เชนกัน
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อุปกรณในการสอน
อุปกรณในการสอนก็คือสิ่งซ่ึงสามารถชวยคุณในการสอนบทเรียน เหตุน้ีมันจึงไดชื่อวา

“เครื่องชวยหรืออุปกรณ”
อุปกรณในการสอนอาจจะเปนกิจกรรมหรือโครงการซึ่งชวยใหนักเรียนเขาใจความจริงทาง

พระคัมภีรบางประการ
อุปกรณในการสอนอาจเปนวัตถุสิ่งของที่มองเห็นได ไดยินได หรืออาจจับตองไดดวย วัสดุที่

วานี้มีชื่อวา “โสตทัศนศึกษา”
คํ าวา “โสต” หมายถึงการไดยิน คํ าวา “ทัศน” หมายถึงการมองเห็น ฉะนั้น “โสตทัศนศึกษา”

กค็อืสิ่งซ่ึงสามารถใชเปนเครื่องชวยในการเรียนชนิดที่สามารถเห็นได ไดยิน หรือจับตองได
บางครัง้อุปกรณน้ันก็ใชไดเพียงการฟงลวนๆ เปนตนวา เครื่องบันทึกเสียงหรือตลับบันทึก

เสียง
บางครั้งก็ใชดูไดอยางเดียว เชน รูปภาพที่แสดงถึงความจริงบางประการ
ในโอกาสอื่นก็อาจมีอุปกรณในการสอนชนิดที่ทั้งดู ทั้งฟง ไดพรอมกัน ซ่ึงตัวอยางเชนน้ีได

แก ภาพยนตรหรือวีดีโอที่มีเสียง

ความสํ าคัญของอุปกรณในการสอน

อุปกรณในการสอนมีความสํ าคัญก็เพราะวา การเห็น การไดยินและการกระทํ า เปนวิธีที่
สํ าคัญในการเรียนรูของเรา

ไดมีการศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงซึ่งทํ าใหเราจํ าไววา
...10% ไดจากสิ่งที่เราไดยิน
...50% ไดจากสิ่งที่เราไดเห็น
...70% ไดจากสิ่งที่เรากระทํ า
...และ 90%  ไดจากสิ่งที่เราไดเห็น ไดยิน ไดพูด และไดกระทํ าดวย

เน่ืองจากความจริงขอน้ี จึงถือวาเปนสิ่งสํ าคัญที่ครูควรผนวกอุปกรณในการเรียนซึ่งไดแก สิ่ง
ทีช่วยในการไดยิน ไดเห็น และกิจกรรมตางๆ ไวในการสอนดวย

ชนิดตางๆ ของอุปกรณในการสอน

ตอไปนี้คืออุปกรณบางชนิดที่คุณอาจนํ าไปใชในการสอนได

วตัถุสิ่งของธรรมดา
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คุณสามารถใชวัตถุสิ่งของธรรมดาๆ ซ่ึงมีอยูในสิ่งแวดลอม เพ่ือนํ ามาอธิบายเกี่ยวกับบท
เรียนของคุณ

พระเยซูเองก็ทรงใชเครื่องชวยเชนน้ีมากมายหลายชนิด พระองคทรงใชดอกไม เทียนไข นก
ปลา เมล็ดพืช ขาวสาลี เด็กๆ และหินเพ่ือที่จะอธิบายบทเรียนของพระองค
รูปภาพ

แหลงที่มาไดแก ภาพถาย การนํ ารูปภาพจากหนังสือพิมพมาหนีบไวใหดู หนังสือหรือรูป
ภาพจากนิตยสาร
สไลด

สไลดคือ แผนโปรงแสงซึ่งมีภาพเนคกะทีฟ (หมายถึง กระจกหรือฟลมถายรูปที่กลับสีทึบ
เปนสีจาก – ผูแปล)  ซ่ึงภาพน้ันถูกจัดเปนชุดโดยการประกบติดแลวลอมกรอบดวยกระดาษแข็ง และ
นํ าแผนภาพสไลดน้ีไปเขาเครื่องฉายสไลด เพ่ือสงภาพนั้นผานออกมาปรากฏบนจอหรือฝาผนังที่
สามารถรับภาพได

มีสไลดที่จัดไวใหเปนชุดๆ มากมายใหเลือกซึ่งเปนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางคริสเตียนใน
หัวขอตางๆ นานา สไลดเหลานี้พรอมที่จะนํ ามาใชฉายแผนเครื่องฉายสไลด สไลดบางชุดก็จัดไวรวม
กบัเทปที่เปดฟงดวย

คุณสามารถทํ าสไลดของคุณเอง ถาคุณมีอุปกรณเพียงพอ คุณจํ าเปนตองมีกลองถายรูป
ฟลมชนิดที่ใชถายรูปเพ่ือทํ าสไลด และเครื่องฉายสไลดเพ่ือแสดงภาพที่เปนผลงานการผลิตของคุณ
รางฟลม  (ฟลมสทริพ)

รางฟลมมีความคลายคลึงกับสไลดตรงที่ตัวของมันบรรจุสไลดทีละแผนๆ เขาก็บรรจุเขาไว
ดวยกันในรางใสฟลมยาวๆ สไลดเหลานั้นสามารถนํ าไปฉายใหเห็นภาพหรือวิวทิวทัศนไดคราวละ
ภาพโดยผานการใชเครื่องฉายสไลดประเภทที่มีรางฟลม

บอยครั้งทีเดียวที่การผลิตในเชิงการคาเขานิยมผนวกเทปบันทึกเสียงไวสํ าหรับบรรยายภาพ
น้ันๆ ดวย
ภาพยนตรและวีดีโอ

ภาพยนตรและตลับวีดีโอเปนภาพที่เคลื่อนไหวไปพรอมกับมีเสียงซึ่งจํ าเปนตองใชเครื่องฉาย
พิเศษในการฉายภาพยนตรหรือวีดีโอนั้นๆ มีภาพยนตรและวีดีโอคริสเตียนมากมายวางขาย หรือคุณ
อาจสรางภาพยนตรหรือวีดีโอของคุณเองไดหากคุณมีอุปกรณเพียงพอ
เครือ่งบันทึกเสียงและตลับสํ าหรับฟงเสียง

เครือ่งบันทึกเสียงและตลับสํ าหรับฟงเสียงคือ รูปแบบของเทปที่ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการ
บนัทกึเสียง มีเทปการสอนและเทปดนตรีวางขายมากมาย คุณอาจสรางเองไดหากคุณมีเครื่องบันทึก
เสียง
วสัดทุี่เก่ียวกับการคนควาทางพระคัมภีร

ควรสนบัสนุนใหนักเรียนของคุณใชพจนานุกรมศัทพสัมพันธเกี่ยวกับพระคัมภีร พจนานุกรม
อ่ืนๆ แผนที่ตางๆ หนังสืออธิบายคํ าศัพทและคํ าบรรยายตางๆ หากสามารถหาได พวกเขาจะได
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เรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับบทเรียนที่คุณกํ าลังสอน ขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาความชํ านาญในการ
เรียนพระคัมภีรอยางมีคาไปพรอมๆ กันดวย
เครื่องฉายโอเวอรเฮด

เครื่องฉายโอเวอรเฮดคือ เครื่องมือชิ้นหนึ่งซ่ึงสามารถสงผานภาพออกมาปรากฏบนกระดาษ
เรียบๆ ชนิดที่เรียกวา “แผนใส”

แผนที่ตางๆ โครงราง เน้ือเพลงตางๆ และแมแตขอพระคัมภีรสามารถนํ ามาใชกับเครื่องฉาย
โอเวอรเฮดนี้ เพ่ือใหปรากฏภาพผานออกมาไดอยางชัดเจนบนจอรับภาพเพื่อการศึกษา
โครงการตางๆ

มอบหมายโครงการตางๆ แกนักเรียนเพ่ือเสริมความเขาใจในสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูไปแลว
อาจใหพวกเขาวาดแผนที่หรือรูปภาพ หรือสรางแบบจํ าลองของบางสิ่ง (เชน พลับพลาในพระคัมภีร
เดิม) ใหเขียนรายงานหรือใหสรางแผนภูมิ หรือใหเขียนกราฟ

โครงการรับใชภาคปฏิบัติก็ควรมอบหมายใหทํ าดวย เชน การเปนพยานกับคนอื่น การเยี่ยม
เยยีนคนปวย การเลี้ยงดูคนหิวโหย เปนตน

โครงการตางๆ น้ีสามารถกระตุนนักเรียนใหเกิดความเขมแข็งในการที่จะ “ปฏิบัติตามพระ
วจนะ” จริงๆ  แทนการเปนฝายไดยินไดฟงเทานั้น
แผนที่

แผนที่ชวยนักเรียนใหสามารถเขาใจดินแดนซึ่งเกิดเหตุการณในพระคัมภีรได นักเรียน
สามารถศึกษาแผนที่หรือวาดแผนที่ซ่ึงแสดงความเกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนไปแลวได
การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาเปนอุปกรณการสอนที่ดีเยี่ยมจริงๆ นักเรียนอาจไปเยี่ยมเยียน
สถานที่ตางๆ เชน พิพิธภัณฑทางพระคัมภีร เรือนจํ า บานพัก เปนตน เพ่ือที่จะไดเรียนรูมากขึ้นหรือ
รูจักนํ าเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวมาประยุกตใชได
แผนภูมิและกราฟ

สรางแผนภูมิและกราฟขึ้น เพ่ือที่จะใชในการอธิบายบทเรียน แผนภูมิควรมีรายชื่อหัวขอ
สํ าคัญๆ ของบทเรียนหรือมีขอพระคัมภีรบันทึกไวเปนความทรงจํ าดวย    กราฟควรสรางขึ้นเพ่ือใช
แสดงการเปรียบเทียบ
 เกม ปริศนา

เปนความคิดที่ดีเยี่ยมในการริเร่ิมการทํ างานกับเด็กๆ ดวยการสรางสรรเกมและปริศนาตางๆ
เพ่ือชวยเสริมสรางความเขาใจในการสอน

ตัวอยางเชน เขียนคํ าแตละคํ าจากเนื้อความในขอพระวจนะลงบนกระดาษแข็ง โดยแยกเปน
บัตรละคํ า จากนั้นใหนํ าบัตรทั้งหมดผสมคละเคลากันแลวใหนักเรียนชวยกันจัดวางใหเรียงตามลํ าดับ
ที่เห็นวาถูกตอง เกมนี้ชวยในดานการทองจํ าขอพระคัมภีร
ละคร
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นักเรียนสามารถนํ าบทเรียนทางพระคัมภีรมาแสดงละครได (นํ ามาแปลงเปนละคร โดยเลือก
จากบทเรียนที่ไดเรียนไปแลว)  การแสดงละครนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนสวมบทบาทตัวละคร
ตางๆ จากบทเรียน และรวมกันแสดงออกมาเปนเรื่องราวจากพระคัมภีร
หุนกระบอก

หุนกระบอกก็เปนอีกหนทางหนึ่งในการนํ าเรื่องราวจากพระคัมภีรมาแสดง หุนกระบอกก็คือ
การประดิษฐตัวคนหรือตัวสัตวที่มีรูปรางเล็กๆ ซ่ึงสามารถนํ ามาใชแสดงเปนเรื่องราวแบบละครได
ตัวหุนอาจทํ ามาจากกระดาษแข็ง เศษผาหรือวัสดุอะไรก็ได
กระดานดํ า

กระดานดํ าก็คือแผนกระดานหรือกระดาษแข็งซ่ึงฉาบหนาพื้นที่ดานนอกไวเปนพิเศษ ทํ าให
พ้ืนผวิหนานั้นสามารถใชเปนที่เขียนไดดวยชอลค ลบออกไดและใชพ้ืนผิวน้ันเขียนใหมไดอีก

ครูสามารถใชกระดานดํ านี้เพ่ือเขียนขอความสํ าคัญ พระวจนะของพระเจาหรือโครงรางของ
บทเรียนใหนักเรียนดู ทั้งยังสามารถใชในการวาดรูปและอธิบายสิ่งตางๆ นักเรียนอาจใชกระดานดํ า
เพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพ่ือเปนกิจกรรมประกอบการเรียนรูของนักเรียน
กระดานบุดวยผาสักหลาด

แผนกระดานหรือกระดาษแข็งที่ปกคลุมดวยวัสดุที่เรียกวาผาสักหลาด ซ่ึงกระดานชนิดนี้
เหมาะสํ าหรับการติดรูปภาพ ซ่ึงดานหลังเปนผาสักหลาดเหมือนกันและสามารถเอาออกได

สํ านักพิมพไดผลิตรูปภาพดวยผาสักหลาด ถอยคํ า ขอพระคัมภีรและรูปภาพตางๆ ซ่ึงเขากัน
ไดกับบทเรียนทางพระคัมภีรไวมากมายหลายชนิด คุณสามารถสรางภาพเหลานี้ดวยตนเองใหดาน
หลงัของภาพปดไวดวยแปงเปยกและผาสักหลาด เพ่ือใชติดลงบนกระดานที่บุดวยผาสักหลาดนี้
กระดาษแข็งที่แวววาว

กระดาษแข็งที่แวววาวคือ ชิ้นสวนของกระดาษซึ่งเม่ือคุณถืออยูในมือแลวจะ “สงแสงสะทอน”
ตอหนานักเรียนซึ่งจัดเปนเครื่องชวยในการเรียนรูวิธีหน่ึง
บทเพลง

คณุสามารถใชบทเพลงเปนเครื่องชวยในการสอนได จงใชบทเพลงซึ่ง
-  เกีย่วพันกันกับบทเรียนซึ่งคุณไดแบงปนไปแลว
-  เรียกรองใหมีการตอบสนองในรูปแบบตางๆ ตามแตคุณตองการจากบทเรียนของคุณ ตัว

อยางเชน การเรียกใหมีตอบสนองตอขาวประเสริฐ ถานั่นคือวิชาที่สอนในบทเรียนนั้น เปนตน
ตองดูวาเพลงนั้นเขากันไดกับจิตวิญญาณของบทเรียนนั้นไหม คือมีความสุข มีความชื่นชม

ยนิดี หรือมีการนมัสการแบบชาและเต็มลนดวยจิตวิญญาณไหม
การเปนพยาน

การใหนักเรียนหรือผูมาเยี่ยมมีโอกาสไดเปนพยาน อาจนํ ามาใชเปนวิธีที่จะอธิบายบทเรียน
ได ตัวอยางเชน ถามีการสอนบทเรียนเร่ืองการปลดปลอยและการชวยกู  กค็วรใหมีบุคคลที่เตรียมไว
ใหกลาวคํ าพยานของเขาซึ่งเกี่ยวกับการที่พระเจาทรงชวยกูเขาจริงๆ
การทองจํ า
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การทองจํ าขอพระคัมภีรตางๆ เรื่องบางเรื่องและความจริงบางประการก็เปนเครื่องชวยที่ดี
เยี่ยมในการชวยเหลือนักเรียนใหสามารถจดจํ าบทเรียนทางพระคัมภีรไดดีขึ้น
การทดสอบ

คณุสามารถทดสอบนักเรียนเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพได การทดสอบอยูใน
รูปขอเขียนหรือแบบปากเปลาก็ได  หลงัจากทดสอบเสร็จแลวควรทบทวนเรื่องหรือเน้ือหาที่นักเรียน
ตอบไมได

การเลาเรื่องและการทบทวน

หากคุณกํ าลังสอนพวกเด็กเล็กๆ หัดใหเด็กๆ เลาเรื่องใหมเปนภาษาของเขาเองหลังจากที่
จบบทเรยีนแลว สวนนักเรียนที่โตแลวก็ใหเขาสรุปใจความสํ าคัญของบทเรียนดวยภาษาของเขาเชน
กัน

ทบทวนบทเรียนโดยการอภิปราย การตั้งคํ าถามและการตอบ

แหลงที่มาของอุปกรณในการสอน

คุณสามารถสรางอุปกรณในการสอนของคุณเองบางชนิดได สวนชนิดอ่ืนๆ ก็สามารถหาซื้อ
ไดจากรานคา

ถาคุณไมมีเงินเพียงพอหรือไมสามารถหาอุปกรณเชนน้ันได คุณอาจใชวัตถุสิ่งของธรรมดาที่
หาไดจากสิ่งแวดลอมของคุณเอง หรือจัดกิจกรรมซึ่งไมตองการวัสดุหรือไมตองเสียคาใชจายใดๆ เลย

พระเยซูเองก็ไมมีเงินเปนคาอุปกรณการสอน และไมมีวัสดุในการสรางอุปกรณในการสอน
เลย แมกระนั้นบอยครั้งทีเดียวที่พระองคทรงเลือกอุปกรณในการสอนจากสิ่งของธรรมชาติในสิ่งแวด
ลอมน้ันๆ เอง เพ่ืออธิบายบทเรียนของพระองค

คณุสามารถใชวิธีขอยืมอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและอุปกรณที่จํ าเปนอ่ืนๆ จากสมา-
ชิกของคริสตจักรของคุณเอง คริสตจักรอ่ืนๆ หองสมุด โรงเรียนประจํ าทองถิ่นทั่วไป หรือจากสํ านัก
งานใหญฝายนิกายของคุณเอง

การประเมินผลอุปกรณในการสอน

จงใชรายการสํ าหรับตรวจสอบตอไปน้ีในการประเมินผลอุปกรณในการสอนของคุณ

1.  อุปกรณหรือกิจกรรมนั้นๆ เกี่ยวของกับบทเรียนของคุณหรือไม มันสามารถชวยอธิบาย
หรือทํ าใหการเสนอบทเรียนนั้นๆ เปนที่เขาใจไดชัดเจนขึ้นหรือไม

2.  เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียนที่จงใจใหเกิดประโยชนในการใชสอนหรือไม
3.  คุมคากับราคาไหม หากคุณกํ าลังคิดจะซื้ออยูพอดี หรือคุมกับเวลาที่ตองเสียไปในการ

สรางไหม ถาเปนการสรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและก็จะคุมคากับการสิ้น
เปลืองเงินไหม
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4.  สามารถสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในการสอนตามที่คุณจัดวางแผนไวสํ าหรับบท
เรียนนั้นๆ หรือไม

5.  เปนสิ่งที่ใชแลวอธิบายไดชัดและเขาใจงายไหม

ขอควรจํ า อุปกรณในการสอนก็เปนแตเพียงเครื่องชวยเทานั้น ในตัวของมันเองไมมีคุณคาหาก
จะพ่ึงพาเพียงอุปกรณแตอยางเดียว ความมั่นใจของครูตองอยูที่พระวจนะของพระเจาซึ่งใชการได
จริงๆ ในชีวิตประจํ าวันของนักเรียนทั้งหลายโดยการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา ที่
ประกอบกิจอยูในตัวของนักเรียนของคุณอยางแทจริง

ชาวนาชาวไรที่ดียอมรูจักใชเครื่องมือที่ดีที่สุดเทาทีเขามีอยู เพ่ือใชในการเพาะปลูกพันธุพืช
ลงในไรนาของเขา แตเขาก็ทราบวาเมล็ดพืชตางหากมิใชเครื่องมือที่นํ าการเก็บเกี่ยวมาให
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ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. อุปกรณในการสอนคืออะไร?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. อุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาคืออะไร?
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4. ทํ าไมอุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาจึงมีความสํ าคัญ

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. อุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศกึษาที่พระเยซูทรงใชเปนชนิดอะไร?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7

1. “พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก แลวทรงอุมเด็กนั้นไว
ตรสัแกเหลาสาวกวา

ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนน้ีคนหนึ่งในนามของเรา ผูน้ันก็รับเราและผูใดไดรับเรา ผูน้ันก็รับ
มิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”  มาระโก 9.36-37

2. อุปกรณในการสอนก็คือสิ่งซ่ึงชวยคุณในการสอนบทเรียน สิ่งน้ันอาจจะเปนกิจกรรมซึ่งชวย
นักเรียนใหเขาใจความจริงทางพระคัมภีรบางประการ  สิ่งน้ันอาจจะเปนวัตถุสิ่งของซึ่งมอง
เห็นได  ไดยิน หรือจับตองได  (เครื่องโสตทัศนศึกษา)

3. คํ าวา “โสต”  หมายถึง การไดยิน คํ าวา “ทัศน” หมายถึงการมองเห็น “โสตทัศนศึกษา” ก็คือ
สิ่งที่สามารถเห็นได  ไดยิน ซ่ึงชวยในการเรียนรู

4. อุปกรณในการสอนเปนสิ่งสํ าคัญเพราะวา การเห็น การไดยิน และการกระทํ าเปนวิธีสํ าคัญ
ในการเรียนรูของเรา

5. พระองคทรงใชวัตถุสิ่งของธรรมดาจากสิ่งแวดลอม
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เพื่อการศึกษาตอไป

1.  จงสรางอุปกรณในการฟง หรือชวยในการเห็น สํ าหรับบทเรียนที่คุณวางแผนที่จะสอน

2.  ประเมินผลอุปกรณที่คุณสรางโดยใชรายการตรวจสอบที่มีอยูในบทเรียน

1.  อุปกรณหรือกิจกรรมนั้นๆ เกี่ยวของกับบทเรียนของคุณหรือไม มันสามารถชวยอธิบาย
หรือทํ าใหการเสนอบทเรียนนั้นๆ เปนที่เขาใจไดชัดเจนขึ้นหรือไม

2.  เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียนที่จงใจใหเกิดประโยชนในการใชสอนหรือไม
3.  คุมคากับราคาไหม หากคุณกํ าลังคิดจะซื้ออยูพอดี หรือคุมกับเวลาที่ตองเสียไปในการ

สรางไหม ถาเปนการสรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและก็ จะคุมคากับการสิ้น
เปลืองเงินไหม

4.  สามารถสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในการสอนตามที่คุณจัดวางแผนไวสํ าหรับบท
เรียนนั้นๆ หรือไม

5.  เปนสิ่งที่ใชแลวอธิบายไดชัดและเขาใจงายไหม


