
คู่มือ 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 

อ่าน ระบายส ี
ตัวเลขและจ ำนวนนับ 1 – 10  

จัดท าโดย 
 

นางปฐมาภรณ ์  โคตรฮยุ 
ครู คศ.๑ 

 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
     องคก์ารบริหารสว่นต าบลรอบเวียง   

     อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  



 

ค าน า 
  แบบฝึกคณิตศาสตร์ ชั้นเตรียมอนุบาล  3  ขวบ  เป็นแบบฝึกที่จะช่วยเตรียม
ความพร้อมในด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กอายุ  3   ขวบ  เพ่ือเป็นพื้นฐานที่ดีส าหรับการเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลต่อไป  โดยการสอนให้เด็กรู้จักเลข  1–10  และสามารถนับ  1–10  ได้  ซึ่งครู
และผู้ปกครองสามารถน าไปใช้เป็นแบบเสริมหรือทบทวนได้ทั้งระหว่างภาคเรียนและช่วง        
ปิดภาคเรียน 

  การน าแบบฝึกไปใช้ผู้ปกครองและครูควรใช้ประกอบกับกิจกรรม เพลง เกม นิทาน 
หรือบทบาทสมมุติ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด โดยมี
ผู้ปกครองหรือครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งบรรยากาศทางกายและทางจิต     
ให้ผู้เรียน เรียนได้อย่างมีความสุขและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  ในการประเมิน ผู้ปกครองและครูควรประเมินตามสภาพจริง     จากทักษะ 
กระบวนการ และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

  ผู้จัดท าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือแบบฝึกคณิตศาสตร์ ชุดนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ปกครองและครู ในการน าไปใช้เสริมทักษะด้านคณิตศาสต์ได้เป็นอย่างดี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางปฐมาภรณ์  โคตรฮุย 
ครู คศ. ๑ 

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
ผู้จัดท า 

 
 



คณิตศำสตรส์ ำหรบัเด็กปฐมวัย 
“คณิตศาสตร์” เป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์สามารถกระท าและส่งเสริมได้ตั้งแต่เด็กในระดับปฐมวัย  ซึ่งมี
กระบวนการและขั้นตอนเฉพาะในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสม ด้วยเหตุที่เด็กปฐมวัยมีธรรมชาติและลักษณะพัฒนาการที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ
ดังนั้น การจัดประสบการณ์และกิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยจึงต้อง
มีกระบวนการและขั้นตอนที่ครูและผู้ที่ เกี่ยวข้องต้องศึกษาและท าความเข้าใจ  เพื่อที่จะได้
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมากที่สุด  

 

กำรประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน (portfolio) 
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (portfolio)  เป็นการเก็บสะสมผลงานของ

นักเรียนอย่างมีระบบผู้เรียนต้องมีส่วนในการตั้งเกณฑ์ในการเลือกชิ้นงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการให้ค าแนะน า ร่วมประเมินผลงานทุกชิ้นจะสะท้อนถึงกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น
การแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนต้องมีการประเมินตามสภาพจริงการน าผลการประเมิน 
แต่ละครั้งไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การประเมินพัฒนาการจากแฟ้มสะสมงานเด็กเล็ก (Portfolio) โดยครู 

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเลก็บ้านป่ายางมน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

***************************************************************** 
 



รายการประเมนิโดยครู ดีมาก ด ี ปานกลาง ควรเสริม 
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ     

2. การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา     

3. ช่ืนชอบและมีความสุขในการท าช้ินงานศิลปะ     

4. รู้จักการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน     

5. รู้จักการอดทนและรอคอย     

6. มีความรับผิดชอบในการเก็บของใช้เข้าที ่     

7. มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์     

8. ความพยายามต้ังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน     

9. การใช้ภาษาสื่อสารเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้     

10.มีสมาธิในการท ากิจกรรม     

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 ลงช่ือ................................................................ครท่ีูปรึกษา                                              
                                                                   (...............................................................) 

                                                                วันท่ี.................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมินพัฒนาการจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยผู้ปกครอง 
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเลก็บ้านป่ายางมน   องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  

อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 
********************************************************************        



           แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก เป็นการรวบรวมผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถของเด็กท่ีพัฒนาขึ้น
ตามล าดับต้ังแต่ผลงานช้ินแรกจนถึงท้ายสุด บ่งช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา  ดังนั้นครูจึงใช้แฟ้มสะสมผลงานของเด็กเพื่อเป็นการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 
เน้นข้อมูลเชิงบวกท่ีเด็กได้เรียนรู้โดยครูให้ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีเด็กบกพร่องเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่ างเต็ม
ศักยภาพด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองประเมินแฟ้มสะสมงานเด็กร่วมกับ
คุณคร ู

 

รายการประเมนิโดยผูป้กครอง ด ี ปานกลาง ควรเสริม 
1. การพัฒนานาผลงานของเด็ก 
   -   ลักษณะการเขียน  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ 

   

2. การพัฒนาภาษา การอ่าน หรือการจดจ าตัวเลข        
(จากการอธิบายผลงาน) 

   

3. ความพยายามต้ังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน    
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 ลงช่ือ................................................................ผู้ปกครอง                                                                              

                                                                     (...............................................................) 
                                                                วันท่ี.................................................................. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค าชีแ้จงการใชแ้บบฝกึหดั  
อ่ำน  เขียน ระบำยสี ตัวเลขและจ ำนวนนับ 1 –  10 (ด้วยสีเทียน) 

                        



        ข้อ  1. ควรใช้หลังจากท่ีนักเรียนได้ท า ใบงานประจ าหน่วย ซึ่งเด็กได้เตรียมความพร้อมด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้ว เช่น  การขย ากระดาษ , ปั้นดินน้ ามัน , ร้อยดอกรัก ,ฉีกปะ ,วาดภาพตามจินตนาการ 
,ฝนสี ,ระบายสีฯลฯ   
     ข้อ  2. ควรใช้ให้สอดคล้องตามแผนการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

ตัวเลข   1 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 1 ของสัปดาห์ท่ี 6    หน่วย  เด็กดีมีวินัย 
ตัวเลข   2 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 1 ของสัปดาห์ท่ี 7    หน่วย  สุขสดใสในร่างกาย 
ตัวเลข   3 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 1 ของสัปดาห์ท่ี 8   หน่วย  แสนสบายกินดีมีสุข 
ตัวเลข   4 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 1 ของสัปดาห์ท่ี 9    หน่วย  ทุกๆวันออกก าลังกาย 
ตัวเลข   5 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 2 ของสัปดาห์ท่ี 10  หน่วย  ความปลอดภัยท่ีมากหลาย 
ตัวเลข   6 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 5 ของสัปดาห์ท่ี 12  หน่วย  หนูจ๋าหนูท าได้ 
ตัวเลข   7 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 3 ของสัปดาห์ท่ี 14  หน่วย  เปล่งประกายหนูน้อยน่ารัก 
ตัวเลข   8 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 3 ของสัปดาห์ท่ี 16  หน่วย  บ้านสุขสันต์ 
ตัวเลข   9 ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 3 ของสัปดาห์ท่ี 17  หน่วย  ครอบครัวหรรษา 
ตัวเลข   10  ให้เด็กท าแบบฝึกหัด วันท่ี 2 ของสัปดาห์ท่ี 18  หน่วย  เพื่อนบ้านของหนู       

      ข้อ  3.  ครูควรอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าเขียนหน้าไหน ตัวเลขอะไร และเริ่มลากเส้นจากตรงไหนไป และ
แนะน าวิธีการจับสีเทียนท่ีถูกต้อง 
      ข้อ  4.  ควรมีการทบทวนตัวเลขท่ีเคยท า ก่อนท่ีจะอ่านและระบายสีเลขตัวเต่อไป 
      ข้อ  5.  ครูควรตรวจใบงานเด็กและลง วันท่ี ด้วยเสมอ 
      ข้อ  6.  หลังจากเด็กท าใบงานครบแล้ว ครูควรประเมินพัฒนาการเด็ก และส่งต่อให้ผู้ปกครองร่วม
ประเมินพัฒนาการเด็กจากแฟ้มผลงานด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 
กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ   ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 



                       

  

                

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ  ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 

                   
 

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม   สนทนาเกี่ยวกับภาพ ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 
       

 
                  
 
 
 

 
 

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 
 

 
 
 
 
 

 

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ  ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 
 
 
 
 
 

(นางปฐมาภรณ์     โคตรฮุย)   ผู้จัดท า 

 

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ   ฝึกนับจ านวนจากภาพ แล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 

 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ    ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 
 
 
 
 

         

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ   ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 
 
 
 
 
 

 

          

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ    ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               

แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ 



กิจกรรม  สนทนาเกี่ยวกับภาพ ฝึกนับจ านวนจากภาพแล้วให้เด็ก
ระบายสีภาพให้สวยงาม 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                        

                                                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


