แผนการสอนวิชา
วิชานิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา ศษ 0115 3(2-2-5)
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางวัฒนา ผ่ านเมือง
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2556
วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอดอนตาล
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

คานา
รายวิชานิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย ศษ 0115 มีจุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาและประโยชน์ของ
นิทานและหุ่น ประเภทของนิ ทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การสร้างหุ่น
ชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดหุ่นและพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่น
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและใน
การทางานในอนาคตได้ ทั้งมีความรู ้และมีคุณธรรมจริ ยธรรมกากับ จึงจะทาให้เป็ นคนที่สมบูรณ์และมี
คุณค่ายิง่

วัฒนา ผ่านเมือง
อาจารย์ผสู ้ อนวิชานิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

3
4
4
5
8
16
17

รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
การศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อวิชา
ศษ 0115 : นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2 – 2 – 5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เป็ นวิชาแกน ระดับอนุปริ ญญา
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
นางวัฒนา ผ่านเมือง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 3/2556 / ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
ปี พ.ศ. 2557

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาและประโยชน์ของนิทานและหุ่น ประเภทของ
นิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การ
เขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิ ดหุ่นและพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่น
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาและ
ประโยชน์ของนิทานและหุ่น
2. นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของนิทานและหุ่น
3. นักศึกษามีความรู ้ และทักษะในการแต่งนิทานและเล่านิทาน
4. มีความรู ้และทักษะในการสร้างหุ่น ละคร โรงหุ่ น
5. มีความรู ้และทักษะในการเขียนบทเชิดหุ่น การพากย์ การเชิดหุ่นและการแสดงหุ่น
6. มีเจตคติ ความรับผิดชอบ และจริ ยธรรมที่ดีต่อเด็กปฐมวัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาและประโยชน์ของ
นิทานและหุ่น ประเภทของนิ ทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การสร้างหุ่น
ชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดหุ่นและพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่น
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 30 (2) ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ฝึ กปฏิบตั ิ
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 (2) ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ใน
กรณี มอบหมายงาน 90 ชม.

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม 1 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งการ
1.1.1 เคารพในสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ เข้าใจตน เข้าใจผูอ้ ื่น พร้อมกับปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
1.1.2 มีความรัก ความเมตตากรุ ณา ต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
1.1.3 ตระหนักในคุณค่าของความจริ ง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล
1.1.4 มีความเสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม
1.1.6 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมได้
1.2 วิธีสอน
1.2.1 บรรยายให้ความรู ้ ปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่มอบหมายให้ เพื่อทดสอบการเรี ยนรู ้
และเข้าใจ
1.2.2 กาหนดให้นกั ศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
1.2.3 กาหนดให้นกั ศึกษานาข้อมูลค้นคว้ามาวิเคราะห์ผลตามศาสตร์ และทฤษฎีที่
เรี ยนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการทางานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่ วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสมและ
สร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอกรณี ศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาและประโยชน์ของนิทานและหุ่น ประเภทของ
นิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การ
เขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิ ดหุ่นและพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่น
2.2 วิธีสอน

2.2.1 บรรยายและอธิบายความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาและประโยชน์
ของนิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การ
สร้างหุ่นชนิ ดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดหุ่ นและพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่ น
ประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 ฝึ กฝนแนวคิด วิเคราะห์วธิ ีการเขียนนิทาน
2.2.3 ติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูความรับผิดชอบ
2.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem – based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่เน้นหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งการพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 แสดงความคิดเห็น และใช้เหตุผลจากการร่ วมกิจกรรม วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน
3.2.2 วิเคราะห์กรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บา้ นเมือง ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
ตามทฤษฎี สภาพปัญหา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
3.3.2 พิจารณาจากการรายงาน และการอภิปราย
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งการ
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ

4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ติดตามการทางานกลุ่ม และงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรี ยน
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.3 วิเคราะห์ผลจากสังคม ข่าว ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด ในด้านการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินผลการสรุ ปรายงานที่นกั ศึกษานาเสนอ และอภิปรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การแปล โดยจัดทา
เป็ นรายงานและนาเสนอรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์และเพื่อนฟัง
5.1.2 พัฒนาทักษะด้านการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์งานทั้ง
แบบนาเสนอ บรรยาย พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย หลังจากฟังการนาเสนอผล
การศึกษาของเพื่อน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาเสนอผลงานในรู ปของเทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
อธิ บายรายวิชา
หน่วยที่ 1 ความหมายและ
ความสาคัญของนิทาน
- ความหมายของนิ ทาน
- คุณลักษณะของนิทาน
- ความสาคัญของนิทาน

จานวน
ชั่วโมง
4

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของนิทาน
ที่ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนิ ทาน
ของนิทานได้ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความสาคัญของนิทาน

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนเสนอร่ างกติกาใน
ชั้นเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อ
อภิปรายและหาข้อสรุ ปเป็ น
กติกาที่ผเู ้ รี ยนทุกคนต้อง
ปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายและความสาคัญ
ของนิทานประกอบ power
point
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 1 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

สื่ อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนารายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่1
4. power point

1. ผลงานจากใบ
งานที่1
2. การทดสอบ
กลางภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
2-3 คาอธิ บายรายวิชา

จานวน
ชั่วโมง
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หน่วยที่ 2 ประวัติของ
นิทานและประโยชน์ของ
นิทาน
- ความเป็ นมาของนิทาน
- นักแต่งนิทานที่สาคัญ
- จุดมุ่งหมายในการเล่า
นิทาน
- บทบาทที่สาคัญของ
นิทานในการพัฒนา
เด็ก

สั ปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็ นมาของ
นิทานที่ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถบอก
ประโยชน์ของนิทานที่ถูกต้อง
ได้
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทที่

สาคัญของนิทานในการ
พัฒนาเด็ก

จานวน

ผลการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
ประวัติของนิทานและ
ประโยชน์ของนิทาน
ประกอบ power point/ VDO
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 2 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื่ อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่2
4. power point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อน-หลัง
เรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่2
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

กิจกรรมการสอน/

สื่ อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

ที่
4-6

สั ปดาห์

คาอธิ บายรายวิชา
หน่วยที่ 3 ประเภทของ
นิทาน
- ประเภทของนิทาน
- ประเภทนิทานที่เหมาะ
กับเด็กก่อนวัยเรี ยน
การอ่านนิทานผ่านโลก
อินเตอร์เน็ท

หัวข้ อ/รายละเอียด

ชั่วโมง 1 2 3 4 5
12      1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภทของนิทาน
ได้ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับจริ ยธรรมในการเล่า
นิทานที่ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี่ยวกับประเภทนิทานที่
เหมาะกับเด็กก่อนวัยเรี ยน
การอ่านนิทานผ่านโลก
อินเตอร์เน็ท
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ตามประเภทของนิทาน

จานวน

ผลการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับประเภทของนิทาน
ประกอบ power point/VDO
/CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 3 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

กิจกรรมการสอน/

1.เอกสาร
แนะนารายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่3
4. power point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อน-หลัง
เรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่3
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สื่ อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

ที่
7

คาอธิ บายรายวิชา
- ทบทวนบทเรี ยนและทา
แบบฝึ กหัด
- สอบกลางภาค

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
8-10 คาอธิ บายรายวิชา

ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. เพื่อทบทวนความรู ้เกี่ยวกับ
4

สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนทบทวนบทเรี ยนที่
ผ่านมาโดยสรุ ป
นิทานและหุ่นสาหรับเด็ก
2. ผูเ้ รี ยนสอบถามในประเด็น
ปฐมวัย ที่เรี ยนมา
ที่สงสัยเพื่อหาคาตอบ
2. เพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับนิทานและหุ่นสาหรับ 5. ทาการทดสอบกลางภาค
เด็กปฐมวัย ที่เรี ยนมา

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
12

1. power point
สรุ ปบทเรี ยน
2. ทดสอบ
กลางภาค

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
สื่ อการสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดย 1.เอกสาร

1. การสอบกลาง
ภาค
2. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1. ผลงานจากใบ อาจารย์

หน่วยที่ 4 การแต่งนิทาน
และการเล่านิทานสาหรับ
เด็กปฐมวัย
- เทคนิคการแต่งนิทาน
- เทคนิคการเล่านิทาน
สาหรับเด็กปฐมวัย
นิทานสาหรับเด็กปฐมวัย
- หลักการเลือกนิทานที่
เหมาะกับเด็กปฐมวัย
- วิธีการเล่านิทานหรื อ
เรื่ องราวสาหรับเด็ก
เทคนิคการเล่านิทาน

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
11-12 คาอธิ บายรายวิชา

เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งนิทาน
ที่ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับเทคนิคการเล่านิทาน
สาหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือก
นิทานที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ตามวิธีการเล่านิ ทานหรื อ
เรื่ องราวสาหรับเด็ก
เทคนิคการเล่านิทาน

การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับการแต่งนิ ทานและ
การเล่านิทานสาหรับเด็ก
ปฐมวัยประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 4 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

แนะนารายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่4
4. power point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อน-หลัง
เรี ยน

งานที่4
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลการเรียนรู้
จานวน
กิจกรรมการสอน/
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
ผู้สอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
สื่ อการสอน
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ 1. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์
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หน่วยที่ 5 การสร้างหุ่นชนิ ดต่าง
ๆ และโรงหุ่น
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหุ่น
- พัฒนาการของหุ่นไทย
- หุ่นแบบต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างหุ่นและ
โรงหุ่ น

เกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับหุ่นที่ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับการพัฒนาการของ
หุ่นไทยที่ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษา
ค้นคว้าความรู ้เกี่ยวกับหุ่ น

แบบต่าง ๆ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
13-14 คาอธิ บายรายวิชา

หน่วยที่ 6 การเขียนบทเชิดหุ่ น

การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับการสร้างหุ่นชนิดต่าง
ๆ และโรงหุ่นประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 5 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานที่5
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

งานที่ 5
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลการเรียนรู้
จานวน
กิจกรรมการสอน/
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
ผู้สอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
สื่ อการสอน
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ 1. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์
8
เกี่ยวกับการเขียนบทเชิดหุ่น การให้ทาแบบทดสอบก่อน แนะนา
งานที่6
ประจาและ

หลักการเชิดหุ่น พากษ์หุ่น และ
การแสดงละครหุ่น
- การเขียนบทเชิ ดหุ่น
- การเชิดหุ่ นเล่านิทาน
การแสดงการเชิ ดหุ่นละคร

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
15
คาอธิ บายรายวิชา
- สอบปลายภาค

ที่ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับการเชิ ดหุ่นเล่า

เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
นิทานการแสดงการเชิดหุ่น เกี่ยวกับการเขียนบทเชิดหุ่น
หลักการเชิดหุ่น พากษ์หุ่น
ละครที่ถูกต้อง
และการแสดงละครหุ่น
3. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึกและ
ประกอบ power point/VDO
สามารถสร้างจริ ยธรรมกับ
การเขียนบทเชิดหุ่นได้อย่าง CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
ถูกต้อง
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 6 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

ผลการเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
    
3

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
เพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับการหลักการจัดการที่
เรี ยนมา

กิจกรรมการสอน/
สื่ อการสอน
ทาการทดสอบปลายภาค

รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานที่6
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

สื่ อการสอน วิธีการประเมิน
ทดสอบ
ปลายภาค

อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผู้สอน

1. การสอบปลาย อาจารย์
ภาค
ประจาและ
2. การสังเกตการ อาจารย์

มีส่วนร่ วมใน
พิเศษสาขา
การเรี ยน
การจัดการ
3. ประเมินจาก ทัว่ ไป
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

หมายเหตุ แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของเนื้ อหาและระยะเวลาในการเรี ยนการสอน

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

1, 2, 3, 4, 5

2

3, 4, 5

3

1, 2, 3, 4, 5

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงาน
และการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
การสังเกตพฤติกรรม
และผลการทาแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ระหว่างเรี ยน

อาจารย์ผสู ้ อนพิจารณา
7
15
15

สั ดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
10%
20%
30%
30%

ทุกสัปดาห์

10%

สั ปดาห์
ทีป่ ระเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ทองอิน วงศ์โสธร. นิทานการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เดนิส ธีโอบาลด์(แปลโดย สิ ริณา พัฒนะเมลือง). สนุกกับ Homeschool หลักสู ตรและกิจกรรม
สาหรับเด็กปฐมวัยและประถมต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด,2545.
ทองอิน วงศ์โสธร. นิทานการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543.
พัณทิพ เชาว์สมบูรณ์. ตุก๊ ตาปลอกนิ้วมือ. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แม่บา้ น.
สมนึก พานิชกิจ. หุ่นมือมหาสนุก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : สุ วรี ิ ยาสาส์น, 2552.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กระบวนการสร้างนิทานเพื่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริ ษทั พริ กหวานกราฟฟิ ค จากัด, 2548.
อารี พันธ์มณี . เล่น เรี ยนรู ้สู่ความคิดสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ใยไหม,
2546.
และ เว็ปไซด์ต่าง ๆ ทางอินเตอร์ เน็ท

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1. Website ที่อ างอิง : www.google.co.th เลือกหัวข้อเกี่ยวกับ นิทานและหุ่นสาเด็ก
ปฐมวัย และหนังสื อหรื อเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- โดยการประเมินผลรายวิชาประจาภาคเรี ยน ที่ฝ่ายวิชาการจัดให้มีทุกภาคเรี ยน
- อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยน แล้วนามาประชุมหาข้อสรุ ปในการประเมินประสิ ทธิผล
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินจากการเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การทดสอบด้านการแต่งนิทาน การนาเสนอผลงานด้าน
การแต่งนิทาน ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ปจุบนั ที่เป็ นไป
ตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
3. การปรับปรุ งการสอน
มีการทามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจารายวิชา และดาเนินการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรี ยน
- มีการหารื อระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนเรื่ องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชานิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัยทุกสัปดาห์
- ปรับ ปรุ งรายวิช านิ ท านและหุ่ นส าหรั บ เด็ กปฐมวัย รวบรวมความคิ ดเห็ น จากอาจารย์ผูส้ อน
ร่ วมกัน รวมทั้งร่ วมกันปรับปรุ งข้อสอบ

