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อ าเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร 



 
ค าน า 

 
รายวชิานิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั  ศษ 0115  มีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคเ์พื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของ
นิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั การสร้างหุ่น
ชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลกัการเชิดหุ่นและพากยหุ่์น การแสดงละครหุ่น 
ตลอดจนสามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและใน
การท างานในอนาคตได ้ทั้งมีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมก ากบั จึงจะท าใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์และมี
คุณค่ายิง่ 
  
         

วฒันา  ผา่นเมือง 
      อาจารยผ์ูส้อนวชิานิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั   
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รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ. 3) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
สาขาวชิา                การศึกษาปฐมวยั หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล 
  

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือวชิา 
              ศษ 0115 : นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั   
2.  จ านวนหน่วยกติ 
              3  หน่วยกิต  3(2 – 2 – 5)  
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
              เป็นวชิาแกน  ระดบัอนุปริญญา 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              นางวฒันา  ผา่นเมือง 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
              ภาคเรียนท่ี  3/2556   /  ชั้นปีท่ี  3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ามี) 
              ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถ้ามี) 
              ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน 
              หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
               ปี พ.ศ. 2557 
 



 
 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
  
1.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
             ความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของนิทานและหุ่น ประเภทของ
นิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั การสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การ
เขียนบทเชิดหุ่น หลกัการเชิดหุ่นและพากยหุ่์น การแสดงละครหุ่น 
  
2.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมาและ
ประโยชน์ของนิทานและหุ่น  

2. นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของนิทานและหุ่น 
3. นกัศึกษามีความรู้ และทกัษะในการแต่งนิทานและเล่านิทาน 
4. มีความรู้และทกัษะในการสร้างหุ่น ละคร โรงหุ่น  
5. มีความรู้และทกัษะในการเขียนบทเชิดหุ่น การพากย ์การเชิดหุ่นและการแสดงหุ่น 
6. มีเจตคติ ความรับผดิชอบ และจริยธรรมท่ีดีต่อเด็กปฐมวยั 

 
หมวดที่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

  
1.  ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของ
นิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั การสร้างหุ่น
ชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลกัการเชิดหุ่นและพากยหุ่์น การแสดงละครหุ่น 

   
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบติั 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  30 (2)  ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

30 (2)  ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง ใน
กรณีมอบหมายงาน 90 ชม. 

  



 
 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
             อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชัว่โมง  ต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ตอ้งการ) 

หมวดที่  4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
              1.1  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตอ้งการ 
                            1.1.1  เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ เขา้ใจตน  เขา้ใจผูอ่ื้น  พร้อมกบัปฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                            1.1.2  มีความรัก ความเมตตากรุณา ต่อเพื่อนมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
                            1.1.3  ตระหนกัในคุณค่าของความจริง ความดี  ความงาม  และความมีเหตุผล 

1.1.4  มีความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
                            1.1.5  เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนั องคก์รและสังคม 
                            1.1.6  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีมได ้
              1.2  วธีิสอน 
                            1.2.1  บรรยายใหค้วามรู้ ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีมอบหมายให้  เพื่อทดสอบการเรียนรู้
และเขา้ใจ 
                            1.2.2  ก าหนดใหน้กัศึกษารายงานผลงานท่ีมอบหมายทั้งแบบกลุ่มและเด่ียว 
                            1.2.3  ก าหนดใหน้กัศึกษาน าขอ้มูลคน้ควา้มาวเิคราะห์ผลตามศาสตร์และทฤษฎีท่ี
เรียนพร้อมกบัแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
              1.3  วธีิการประเมินผล 

1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียนและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 

  1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายท่ีมีเหตุผลถูกตอ้ง  เหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

1.3.3  ประเมินผลจากการน าเสนอกรณีศึกษา และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.  ความรู้ 
           2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
             ความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของนิทานและหุ่น ประเภทของ
นิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั การสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การ
เขียนบทเชิดหุ่น หลกัการเชิดหุ่นและพากยหุ่์น การแสดงละครหุ่น 

2.2  วธีิสอน 



 
 

2.2.1  บรรยายและอธิบายความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมาและประโยชน์
ของนิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั การ
สร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลกัการเชิดหุ่นและพากยหุ่์น การแสดงละครหุ่น
ประกอบการยกตวัอยา่ง 

2.2.2  ฝึกฝนแนวคิด  วเิคราะห์วธีิการเขียนนิทาน 
2.2.3 ติดตามผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อดูความรับผดิชอบ 
2.2.4  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  (Problem – based Learning) 

           2.3  วธีิการประเมินผล 
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเนน้หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เขา้ใจ  วเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า 
 2.3.2  ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 

  
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งการพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์และ

ประเมินค่า 
3.2 วธีิการสอน 

3.2.1  แสดงความคิดเห็น และใชเ้หตุผลจากการร่วมกิจกรรม  วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม  พร้อมกบัรายงานทั้งดา้นวาจาและการเขียน 

3.2.2  วเิคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์บา้นเมือง  ดว้ยกระบวนการคิดเชิงระบบ
ตามทฤษฎี  สภาพปัญหา ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
              3.3  วธีิการประเมินผล 
                     3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวเิคราะห์ 
                     3.3.2  พิจารณาจากการรายงาน  และการอภิปราย 
  
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งการ 
4.1.1  ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
4.1.2  ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

                     4.1.3  ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง  มีความรับผดิชอบ  ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ครบถว้นทนัเวลา 
                     4.1.4  ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล สถานภาพในสังคมระดบัต่างๆ   



 
 

 
4.2   วธีิการสอน 

4.2.1  ติดตามการท างานกลุ่ม   และงานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน 
4.2.2  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.3  วเิคราะห์ผลจากสังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพนัธ์ 

               
          4.3  วธีิการประเมินผล 

4.3.1  นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด ในดา้นการ
วเิคราะห์กรณีศึกษา และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.3.2 ประเมินผลการสรุปรายงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม 
  
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
              5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

5.1.1  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน  การแปล  โดยจดัท า
เป็นรายงานและน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ให้อาจารยแ์ละเพื่อนฟัง 

5.1.2  พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
              5.2  วธีิการสอน 

5.2.1  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วเิคราะห์งานทั้ง
แบบน าเสนอ  บรรยาย  พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 

5.2.2  น าเสนอผลการศึกษาขอ้มูล  พร้อมการวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
              5.3  วธีิการประเมินผล 

5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลงัจากฟังการน าเสนอผล
การศึกษาของเพื่อน 

5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1 อธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 1 ความหมายและ
ความส าคญัของนิทาน 
- ความหมายของนิทาน 
- คุณลกัษณะของนิทาน 
- ความส าคญัของนิทาน 

4      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมายของนิทาน
ท่ีถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของนิทาน
ของนิทานไดถู้กตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความส าคญัของนิทาน 

1. ผูส้อนเสนอร่างกติกาใน
ชั้นเรียนแก่ผูเ้รียนเพ่ือ
อภิปรายและหาขอ้สรุปเป็น
กติกาท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตลอดภาคการศึกษา 
2. บรรยายเน้ือหาเก่ียวกบั
ความหมายและความส าคญั
ของนิทานประกอบ power 
point 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 1 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน ารายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี1 
4. power point 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี1 
2. การทดสอบ
กลางภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

2-3 ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 2 ประวติัของ
นิทานและประโยชน์ของ
นิทาน 
- ความเป็นมาของนิทาน 
- นกัแต่งนิทานท่ีส าคญั 
- จุดมุ่งหมายในการเล่า

นิทาน 
- บทบาทท่ีส าคญัของ

นิทานในการพฒันา
เด็ก 

 

8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความเป็นมาของ
นิทานท่ีถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถบอก
ประโยชน์ของนิทานท่ีถูกตอ้ง
ได ้
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เก่ียวกบับทบาทท่ี
ส าคญัของนิทานในการ
พฒันาเด็ก 
 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
ประวติัของนิทานและ
ประโยชนข์องนิทาน
ประกอบ power point/ VDO  
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 2 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี2 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี2 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน ผลการเรียนรู้ วตัถุประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการสอน/ ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 



 
 

ที่ ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 ส่ือการสอน 
4-6 ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยท่ี 3 ประเภทของ
นิทาน 
- ประเภทของนิทาน 
- ประเภทนิทานท่ีเหมาะ

กบัเดก็ก่อนวยัเรียน 
การอ่านนิทานผา่นโลก
อินเตอร์เน็ท 

12      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประเภทของนิทาน 
ไดถู้กตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัจริยธรรมในการเล่า
นิทานท่ีถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เก่ียวกบัประเภทนิทานท่ี
เหมาะกบัเดก็ก่อนวยัเรียน 
การอ่านนิทานผา่นโลก
อินเตอร์เน็ท 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง
ตามประเภทของนิทาน 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัประเภทของนิทาน 
ประกอบ power point/VDO 
/CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 3 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

1.เอกสาร
แนะน ารายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี3 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน ผลการเรียนรู้ วตัถุประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการสอน/ ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 



 
 

ที่ ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 ส่ือการสอน 
7 ค าอธิบายรายวิชา 

- ทบทวนบทเรียนและท า
แบบฝึกหดั 
- สอบกลางภาค 

4      1. เพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกบั
นิทานและหุ่นส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ท่ีเรียนมา 
2. เพ่ือวดัความรู้ของผูเ้รียน
เก่ียวกบันิทานและหุ่นส าหรับ
เด็กปฐมวยั  ท่ีเรียนมา 

1. ผูส้อนทบทวนบทเรียนท่ี
ผา่นมาโดยสรุป 
2. ผูเ้รียนสอบถามในประเดน็
ท่ีสงสยัเพ่ือหาค าตอบ 
5. ท าการทดสอบกลางภาค 
 
 

1. power point 
สรุปบทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

1. การสอบกลาง
ภาค 
2. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ วตัถุประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5  

8-10 ค าอธิบายรายวิชา 12      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์



 
 

หน่วยท่ี 4  การแต่งนิทาน
และการเล่านิทานส าหรับ
เด็กปฐมวยั 
- เทคนิคการแต่งนิทาน 
- เทคนิคการเล่านิทาน

ส าหรับเด็กปฐมวยั 
นิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 
- หลกัการเลือกนิทานท่ี

เหมาะกบัเด็กปฐมวยั 
- วธีิการเล่านิทานหรือ

เร่ืองราวส าหรับเด็ก 
เทคนิคการเล่านิทาน 

เก่ียวกบัเทคนิคการแต่งนิทาน 
ท่ีถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัเทคนิคการเล่านิทาน
ส าหรับเดก็ปฐมวยัท่ีถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการเลือก
นิทานท่ีเหมาะกบัเด็กปฐมวยั 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง
ตามวิธีการเล่านิทานหรือ
เร่ืองราวส าหรับเดก็ 
เทคนิคการเล่านิทาน 

การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัการแต่งนิทานและ
การเล่านิทานส าหรับเดก็
ปฐมวยัประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 4 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

แนะน ารายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี4 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

งานท่ี4 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 
 

ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

11-12 ค าอธิบายรายวิชา 8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์



 
 

หน่วยท่ี 5 การสร้างหุ่นชนิดต่าง 
ๆ และโรงหุ่น 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหุ่น 
- พฒันาการของหุ่นไทย 
- หุ่นแบบต่าง ๆ  
ฝึกปฏิบติัการสร้างหุ่นและ                 
โรงหุ่น  

เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัหุ่นท่ีถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัการพฒันาการของ
หุ่นไทยท่ีถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษา
คน้ควา้ความรู้เก่ียวกบัหุ่น
แบบต่าง ๆ  
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของ
ตนเอง 

การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัการสร้างหุ่นชนิดต่าง 
ๆ และโรงหุ่นประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 5 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานท่ี5 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

งานท่ี 5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

13-14 ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 6 การเขียนบทเชิดหุ่น 

8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเขียนบทเชิดหุ่น 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน

1.เอกสาร
แนะน า

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี6 

อาจารย์
ประจ าและ



 
 

หลกัการเชิดหุ่น พากษหุ่์น และ
การแสดงละครหุ่น 
- การเขียนบทเชิดหุ่น 
- การเชิดหุ่นเล่านิทาน 
การแสดงการเชิดหุ่นละคร 

ท่ีถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัการเชิดหุ่นเล่า
นิทานการแสดงการเชิดหุ่น
ละครท่ีถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมกบั
การเขียนบทเชิดหุ่นไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัการเขียนบทเชิดหุ่น 
หลกัการเชิดหุ่น พากษหุ่์น 
และการแสดงละครหุ่น
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 6 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานท่ี6 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
ส่ือการสอน 

ส่ือการสอน วธีิการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 ค าอธิบายรายวิชา 
- สอบปลายภาค 

3       เพ่ือวดัความรู้ของผูเ้รียน
เก่ียวกบัการหลกัการจดัการท่ี
เรียนมา 

ท าการทดสอบปลายภาค 
 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

1. การสอบปลาย
ภาค 
2. การสงัเกตการ

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์



 
 

มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
 

พิเศษสาขา
การจดัการ
ทัว่ไป 

 
 
หมายเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเน้ือหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ 
ทีป่ระเมิน 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมินผล 
1 1, 2, 3, 4, 5 ทดสอบยอ่ย อาจารยผ์ูส้อนพิจารณา 10% 
  สอบกลางภาค 7 20% 
  สอบปลายภาค 15 30% 

2 3, 4, 5 รายงาน 
และการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

15 30% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสังเกตพฤติกรรม 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบติั

ระหวา่งเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
ทองอิน  วงศโ์สธร. นิทานการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2 .กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2543 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เดนิส ธีโอบาลด(์แปลโดย สิริณา พฒันะเมลือง). สนุกกบั Homeschool หลกัสูตรและกิจกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวยัและประถมตน้. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จ  ากดั,2545. 
 ทองอิน  วงศโ์สธร. นิทานการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2 .กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2543. 
 พณัทิพ  เชาวส์มบูรณ์. ตุก๊ตาปลอกน้ิวมือ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ม่บา้น. 
 สมนึก พานิชกิจ. หุ่นมือมหาสนุก. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น, 2552. 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กระบวนการสร้างนิทานเพื่อการ
พฒันาเด็กปฐมวยั. พิมพค์ร้ังท่ี 1. บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2548. 

อารี  พนัธ์มณี. เล่น เรียนรู้สู่ความคิดสร้างสรรค.์ พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพใ์ยไหม, 
2546. 
 และ เวป็ไซดต่์าง ๆ  ทางอินเตอร์เน็ท 
 



 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. Website  ท่ีอ างอิง   :     www.google.co.th  เลือกหวัขอ้เก่ียวกบั นิทานและหุ่นส าเด็ก

ปฐมวยั และหนงัสือหรือเอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- โดยการประเมินผลรายวชิาประจ าภาคเรียน ท่ีฝ่ายวชิาการจดัใหมี้ทุกภาคเรียน 
- อาจารยผ์ูส้อนประเมินผูเ้รียน แลว้น ามาประชุมหาขอ้สรุปในการประเมินประสิทธิผล 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การทดสอบดา้นการแต่งนิทาน การน าเสนอผลงานดา้น

การแต่งนิทาน ของนกัศึกษา เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปจุบนัท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานกรอบคุณวฒิุ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

มีการท ามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจ ารายวชิา และด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- ตรวจสอบความคืบหนา้ของงานท่ีไดม้อบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน 
- มีการหารือระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนเร่ืองคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวชิานิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยัทุกสัปดาห์   
- ปรับปรุงรายวิชานิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยัรวบรวมความคิดเห็นจากอาจารยผ์ูส้อน

ร่วมกนั รวมทั้งร่วมกนัปรับปรุงขอ้สอบ 

http://www.google.co.th/

