
 

Teaching Math Skills 1 (Numbers 0 to 10)(Thai) Page 1 
 

Teaching Math Skills 1 (Numbers 0 to 10)(Thai) 

คู่มือการสอนทักษะคณิตศาสตร์ หัวข้อที่ 1 (MS1)  

การสอนจ านวน 0 ถงึ 10 

นับจ านวนและบอกจ านวน 0 ถงึ 10 

ชุดทกัษะคณิตศาสตร์ หวัข้อที่ 1 เป็นการสอนจ านวน 0 ถงึ 10 ซึ่งเราขอแนะน าให้โรงเรียนสอนจ านวน 
0 ถงึ 10 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันให้กับนักเรียนตัง้แต่ชัน้อนุบาล และนักเรียนชัน้โตที่
ยังไม่สามารถเขียนเรียงล าดับจ านวน 0 ถงึ 10 ได้ 

การเรียนชุดนีค้วรจะมีการเรียนโดยการนับสิ่งของจริงซึ่งนักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งให้นับแบบออก
เสียงจ านวน 0 ถงึ 10 หรือ 1 ถงึ 10 และใช้วิธีการนับสิ่งของจริงๆ สิ่งของที่ใช้นับอาจรวมถงึเดก็ผู้ชาย
หรือเดก็ผู้หญิงในห้องเรียน ดนิสอ ก้อนหนิ ผลไม้ หรือสิ่งของต่างๆ ที่จับต้องได้ เป็นต้น ในบางแง่มุม
ของการนับจะมีการนับแยกตามลักษณะ เช่น ระหว่างเดก็ชายและเดก็หญิง วัตถุอื่นๆ สามารถแยก
ตามลักษณะได้อาจจะถูกแยกตาม สี รูปร่าง หรือ ตามลักษณะเช่น ใหญ่หรือเล็ก สัตว์ หรือแม้แต่
สิ่งของที่สามารถรับประทานได้ 

บทเรียนในทกัษะคณิตศาสตร์ หวัข้อที่ 1 (MS1) ประกอบด้วยวีดีโอแฟลชที่มีไฟล์เสียงภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และใบงานส าหรับปรินท์ วีดีโอแฟลชสามารถเปิดในโปรแกรม Adobe Flash Player 

(www.adobe.com) เนือ้หาของไฟล์วีดีโอแฟลชที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นเนือ้หา
เดียวกัน สไลด์หลายหน้าใน ชุดวีดีโอแฟลชทกัษะคณิตศาสตร์ MS 1 จะมีภาพเคลื่อนไหวและไฟล์เสียง
ประกอบ คุณครูควรฝึกใช้แบบฝึกหดันีก่้อนจะใช้สอนในชัน้เรียนเพื่อจะได้รู้วิธีสอนเนือ้หาและการเปิด
ภาพเคลื่อนไหวและเปิดไฟล์เสียงในส่ือ บางครัง้กจ็ าเป็นต้องคลิกบนสไลด์โดยตรงหน่ึงครัง้เพื่อให้
ภาพเคล่ือนไหวและไฟล์เสียงท างาน มีสไลด์บางหน้าที่มีรูปไอคอน ให้คลิก หากต้องการออกจาก
วีดีโอแฟลช ให้กด Ctrl W 

ใบงานส่วนใหญ่จะถูกรวบรวมอยู่ในไฟล์ Math Skills Numbers 0 to 10 ซึ่งกมี็ให้เป็นไฟล์ PDF ด้วย โดย
แบบฝึกหดัส่วนใหญ่จะมีสองหน้าซึ่งสามารถส่ังพมิพ์แบบหน้าหลังได้ โดยแบบฝึกหดันีส้ามารถใช้ฝึก
ท าในชัน้เรียนหรือท าเป็นการบ้านได้ 

นอกจากนี ้ยังมีบัตรค าและแบบฝึกหดัฝึกเขียนตัวเลขตามรอยประตามรายการด้านล่างนี ้ที่ทาง
โรงเรียนควรจะจัดพมิพ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  

 Math Skills 1 เลขอารบกิ 0 ถงึ 10 (บัตรค า) 

 Math Skills 1 จ านวน 0 ถงึ 9 บัตรค าแผ่นใหญ่ 
 1.3.1 Count and Name Numbers 0 to 3 Large Flashcards Set 1 

http://www.adobe.com/
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(1.3.1 นับจ านวนและบอกช่ือจ านวน 0 ถงึ 3 บตัรค าแผ่นใหญ่ ชุดที่ 1) 
 1.3.2 Count and Name Numbers 0 to 3 Large Flashcards Set 2 

(1.3.2 นับจ านวนและบอกช่ือจ านวน 0 ถงึ 3 บตัรค าแผ่นใหญ่ ชุดที่ 2) 
 1.4.1 Worksheet 1 Trace Numbers 0 to 3 

(1.4.1 แบบฝึกหดั 1 ฝึกเขียนตามรอยประตัวเลข 0 ถงึ 3) 
 1.4.2 Worksheet 2 Trace Numbers 0 to 3 with Freehand Writing 

(1.4.2 แบบฝึกหดั 2 ฝึกเขียนตามรอยประตัวเลข 0 ถงึ 3 คัดลายมือด้วยตัวเอง) 
 1.10.1 Count and Name Numbers 0 to 5 Flashcards 

(1.10.1 บตัรค านับจ านวนและบอกช่ือจ านวน 0 ถงึ 5) 
 1.10.2 Count and Name Numbers 0 to 5 Flashcards 

(1.10.2 บตัรค านับจ านวนและบอกช่ือจ านวน 0 ถงึ 5) 
 1.10.3 Worksheet 1 Trace Numbers 0 to 5 

(1.10.3 แบบฝึกหดั1 ฝึกเขียนตามรอยประตัวเลข 0 ถงึ 5) 
 1.10.4 Worksheet 2 Trace Numbers 0 to 5 with Freehand Writing 

(1.10.4 แบบฝึกหดั 2 ฝึกเขียนตามรอยประตัวเลข 0 ถงึ 5 คัดลายมือด้วยตัวเอง) 
 1.11 Flashcards Count up to 10 Objects in Pictures 

(1.11 บัตรค าฝึกนับจ านวน 1 ถงึ 10 จากรูปภาพวัตถุ) 
 1.11.1 Worksheet 1 Trace Numbers 0 to 9 

(1.11.1 แบบฝึกหดั1 ฝึกเขียนตามรอยประตัวเลข 0 ถงึ 9) 
 1.11.2 Worksheet 2 Trace Numbers 0 to 9 with Freehand Writing 

(1.11.2 แบบฝึกหดั 2 ฝึกเขียนตามรอยประตัวเลข 0 ถงึ 9 คัดลายมือด้วยตัวเอง) 

บทเรียนทักษะคณิตศาสตร์ หวัข้อที่ 1 (MS1) ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จะสอนเกี่ยวกับ
จ านวน 0 ถงึ 3 ส่วนที่ 2 สอนเกี่ยวกับจ านวน 0 ถงึ 5 และส่วนที่ 3 สอนเกี่ยวกับจ านวน 0 ถงึ 10 

ส่วนบทเรียนทักษะคณิตศาสตร์ หวัข้อที่ 2 (MS2) จะสอนเกี่ยวกับจ านวน 0 ถงึ 30 และ บทเรียนทกัษะ
คณิตศาสตร์ หวัข้อที่ 3 (MS3) จะสอนเกี่ยวกับจ านวน 0 ถงึ 100 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษใช้ส่ือตามล าดับดังต่อไปนี ้

1.1 Match Single Pictures to Single Pictures 
1.2 Match Single Pictures to Single Pictures in Mixed Sets 
1.3 Count and Name Numbers 0 to 3 
1.4 Write Numbers 0 to 3 
1.5 Match 0 to 3 Identical Objects and Numbers 
1.6 Match 0 to 3 Similar Objects and Numbers 
1.7 Count 0 to 3 Identical Objects in Mixed Sets 
1.8 Count 0 to 3 Similar Objects in Mixed Sets 
1.9 Count 0 to 3 Objects and Write Numbers 
1.10 Numbers 0 to 5 
1.11 Numbers 0 to 10 
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การเขียนตัวเลข 

การเขียนจ านวนตัง้แต่ 0 ถงึ 10 จะแบ่งการสอนออกเป็นส่วนๆ ตามแบบเรียนทกัษะคณิตศาสตร์ 
หวัข้อที่ 1 และ การเขียนตัวเลขฮนิดูอารบกิทกุตัวควรจะเร่ิมเขียนจากด้านบนก่อนเสมอ นอกจากนีเ้รา
ยังท าจุดก ากับไว้บนตัวเลขแต่ละแผ่นเพื่อแสดงให้นักเรียนเหน็ว่าควรจะเร่ิมเขียนจากตรงไหนก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลข 6 8 และ 9 ที่ครูควรจะสังเกตอย่างใกล้ชิดว่านักเรียนฝึกเขียนได้ถูกต้องหรือไม่
เพราะจ าเป็นต้องเขียนให้ถูกต้องตัง้แต่ต้น ส่วนเร่ืองการเขียนตัวเลขไทยนัน้ยากกว่าอีกจงึสามารถรอ
สอนทหีลังได้ 

 

เรารู้สึกว่าเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับนักเรียน (และครู) ที่ควรจะเรียนรู้วิธีการเขียนเลข 1 ให้
เป็นเส้นตรงในลักษณะนี ้(l) เพราะจะท าให้เขียนได้เร็วขึน้และไม่เกดิความสับสนว่าเขียนเลข 1 หรือ
เลข 7 

 

 

Math Skills 1 Assessments Numbers 0 to 10 

การประเมินผลทกัษะคณิตศาสตร์ หวัข้อที่ 1 (MS1) จ านวน 0 ถงึ 10 

โรงเรียนของท่านควรจะสอนจ านวน 0 ถงึ 10 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในทกุระดับชัน้ อย่างไรก็
ตาม ท่านไม่จ าเป็นต้องรายงานผลสอบเป็นภาษาอังกฤษ หากไม่ได้ท าการทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ 
แต่ควรจะรายงานใน แบบประเมินคณิตศาสตร์ 1 Math Skills 1 Assessment Form ภาษาไทย 

หากเราให้นักเรียนเร่ิมเรียนทกัษะคณิตศาสตร์โดยเร็ว นักเรียนส่วนใหญ่กส็ามารถจดจ าและเขียนเลข
อารบกิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัง้แต่จ านวน 0 ถงึ 10 ในบทเรียนทกัษะคณิตศาสตร์หวัข้อที่ 1 
(MS1) และตัง้แต่ 0 ถงึ 30 ในบทเรียนทกัษะคณิตศาสตร์หวัข้อที่ 2 (MS2) และแม้กระทั่งเลข 0 ถงึ 100 
ในบทเรียนทกัษะคณิตศาสตร์หวัข้อที่ 3 (MS3) ด้วยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 1 ปี
การศึกษา 

 

แบบทดสอบเพื่อประเมินผลทกัษะคณิตศาสตร์หวัข้อที่ 1 (MS1) นีมี้ไว้เพื่อทดสอบความสามารถของ
นักเรียนด้านตัวเลขในแบบนามธรรม เช่นการนับจ านวนแบบออกเสียง การอ่านจ านวน และการเขียน
จ านวน นอกจากนีนั้กเรียนทกุคนยังจะได้เรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์เสริม เช่น การนับจ านวนสิ่งของที่
มีรูปทรงเหมือนกัน การจัดเรียงวัตถุตามลักษณะทางกายภาพ (ขนาด สี รูปร่าง) วิธีการบวก–การลบ
เบือ้งต้น ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งควรจะถกูสอนและทดสอบนักเรียนเป็นตอนๆ ไป 
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รหสั ทกัษะ 

MS1 N1 
Count from 0 to 10 in Thai (11) 

นับเลขจาก 0 ถงึ 10 เป็นภาษาไทย (11) 

MS1 N2 
Count from 0 to 10 in English (11) 

นับเลขจาก 0 ถงึ 10 เป็นภาษาอังกฤษ (11) 

MS1 N3 
Read Hindu-Arabic numbers 0 to 10 in Thai (11) 

อ่านเลขอารบกิจาก 0 ถงึ 10 เป็นภาษาไทย (11)  

MS1 N4 
Read Hindu-Arabic numbers 0 to 10 in English (11) 

อ่านเลขอารบกิจาก 0 ถงึ 10 เป็นภาษาอังกฤษ (11) 

MS1 N5 
Write Hindu-Arabic numbers 0 to 10 in order (11) 

เขียนเลขอารบกิจาก 0 ถงึ 10 ตามล าดับ (11) 

MS1 N6 
Write Hindu-Arabic numbers 0 to 10 randomly dictated in Thai (11) 

เขียนเลขอารบกิจาก 0 ถงึ 10 ตามค าบอกภาษาไทย (11)  

MS1 N7 
Write Hindu-Arabic numbers 0 to 10 randomly dictated in English (11) 

เขียนเลขอารบกิจาก 0 ถงึ 10 ตามค าบอกภาษาอังกฤษ (11)  

ข้อมูลทั่วไป 

 เราขอแนะน าให้สอนการนับจ านวน การอ่าน และเขียนจ านวนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควบคู่กันไปโดยเร่ิมจากสอนเดก็นักเรียนในชัน้เล็กที่สุดก่อน เน่ืองจากเราพบว่า เดก็ที่มีอายุ
น้อยๆ สามารถเรียนรู้ในการบอกช่ือจ านวนได้ทัง้สองภาษาในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 นักเรียนควรเรียนการนับจ านวนปากเปล่าก่อน จากนัน้จงึค่อยเร่ิมเรียนรู้ที่จะระบุตัวเลขที่คุณครู
เขียนให้ดูได้ 

 เน่ืองจากปัญหาบางส่วนของพัฒนาการด้านการใช้มือประสานสายตาของเดก็ที่อายุน้อย ยัง
ท างานไม่ดีนัก การเขียนจงึเป็นทกัษะที่ฝึกได้ยากกว่าการนับหรือการอ่านตัวเลข 

 การใส่ไฟล์เสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าไปในร่วมกันจะช่วยให้นักเรียนเรียนการออก
เสียงจ านวนตัวเลขของทัง้สองภาษาได้ถูกต้องมากขึน้  

 ส่วนมากแล้วที่โรงเรียนบ้านปลาดาวและโครงการภายนอกอ่ืนๆ ที่มูลนิธิให้การสนับสนุนนัน้ จะ
สอนทกัษะการอ่านและการเขียนเลขอารบกิเป็นหลัก 

 การอ่านและเขียนเลขไทยนัน้ค่อนข้างที่จะยากกว่าการอ่านและเขียนเลขอารบกิ ครูสามารถ
เล่ือนการสอนทกัษะการอ่านและเขียนเลขไทยไว้สอนทหีลังจนกว่านักเรียนจะสามารถอ่านและ
เขียนเลขอารบกิได้คล่องแล้ว จงึค่อยเร่ิมสอนเลขไทยซึ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้ต่อไป อย่างไรกต็าม
ส่ือการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากโรงเรียนบ้านปลาดาวในอนาคตส่วนมากที่นักเรียนจะได้ใช้จะ
เป็นเลขอารบกิเท่านัน้ 

 นักเรียนส่วนใหญ่จะได้เรียนฝึกเขียนตัวเลขในไม่ช้าโดยลากตามเส้นประในแบบฝึกเขียนโดยฝึก
ซ า้ๆบ่อยๆ แล้วจงึจะได้ฝึกเขียนเองด้วยมือเปล่า อย่างไรกต็ามครูไม่ควรให้นักเรียนท าแบบฝึก
ลากตามเส้นประ มากกว่า 1 หน้าต่อวัน 
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 นักเรียนทุกคนควรเขียนเลขอารบกิเลข 1 แบบไม่มีหวัอยู่ตรงปลาย ถงึแม้ว่าฟอนต์ส่วนใหญ่ใน
คอมพวิเตอร์ทั่วไป รวมถงึฟอนต์ตัวเลขต่างๆ และในหนังสือคณิตศาสตร์ที่ใช้ในโรงเรียนบ้าน
ปลาดาวเขียนเลขอารบกิเลข 1 แบบมีหวัอยู่ตรงปลายเช่น 1 หรือ 1 แต่ในภาษาเขียนที่ถูกต้อง
จริงๆ แล้วเลขหน่ึงควรเขียนเหมือนกับตัว อักษรตัวพมิพ์เล็กของตัว L ซึ่งสามารถเขียนได้ง่ายๆ 
คือ ลากเส้นลงมาตรงๆ l ครูคนไทยส่วนมากจ าเป็นต้องเขียนเลขหน่ึงแบบเส้นตรงด้วย เพราะ
ไม่เช่นนัน้การเขียนเลขหน่ึงแบบมีหวัอาจท าให้ผู้อ่านสับสนระหว่างเลข 1 และเลข 7 ได้ 

นอกจากนีก้ารเขียนเลข 1 แบบตัว L (l) พมิพ์เล็กจะเร็วกว่าด้วย  

 
 

แบบทดสอบเพื่อประเมนิผลทกัษะคณิตศาสตร์หวัข้อที่ 1 (MS1) 
 

คุณครูควรจะเร่ิมใช้แบบประเมิน MS1 ทดสอบนักเรียนทนัทีที่นักเรียนสามารถสอบผ่านแบบทดสอบ
ใดๆ กต็ามตามรายการแบบทดสอบที่ให้ด้านบน  
หลังจากที่นักเรียนท าแบบทดสอบได้คะแนนเตม็ ครูอาจต้องทดสอบซ า้เพื่อให้ม่ันใจว่านักเรียนไม่ได้
ลืมเนือ้หา เป้าหมายของเรากคื็อนักเรียนทกุคนสามารถท าแบบทดสอบทัง้หมดในชุด MS1 MS2 และ 

MS3 ได้คะแนนเตม็ ในเวลาต่อมา 
 

นักเรียนไม่จ าเป็นต้องสอบผ่านแบบทดสอบบางชุดก่อนจะข้ามไปท าแบบทดสอบอีกชุดกไ็ด้ 
โดยเฉพาะการสอบเขียนตัวเลข ซึ่งอาจจะท าการสอบนานหลังจากสอบอ่านเลขแล้ว โดยเฉพาะ
นักเรียนสามารถเร่ิมเรียนชุดฝึกทกัษะหวัข้อที่2 หรือ MS2 (จ านวน 0 ถงึ 30) ได้ทนัทหีลังจากที่เดก็
สามารถนับเลขจาก 0 ถงึ 10 เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษได้แล้ว และเดก็สามารถเร่ิมเรียน ชุดฝึกทกัษะ 
MS3 (จ านวน 0 ถงึ 100) ได้เลยหลังจากที่สามารถนับเลขจาก 0 ถงึ 30 ได้อย่างแม่นย าแล้ว  
 

ข้อสอบปลายปีการศึกษาควรจะเป็นข้อสอบวัดทกัษะคณิตศาสตร์ทกุเร่ืองที่นักเรียนได้เรียนมาในปี
การศึกษานัน้ ทัง้ที่เป็นระดับที่ง่ายที่สุดและยากที่สุด  
 

แบบทดสอบ MS1 N1 และ MS1 N2 (การนับจ านวน 0 ถงึ 10) 
 

การเรียนนับจ านวนทัง้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนัน้ คือการที่ให้นักเรียนนับเลขซ า้ๆ จนจ าได้ขึน้
ใจ ถ้าให้ดีที่สุดครูควรสอนนับจาก 0 แต่ส าหรับเดก็ทั่วไปแล้วการสอนให้เร่ิมนับจากหน่ึงจะง่ายกว่า 
การนับจ าเป็นต้องให้นักเรียนนับสิ่งของที่ไม่สามารถจัดต้องได้ไปพร้อมกับการนับวัตถุจริงในชัน้เรียน  

แบบทดสอบ MS1 N3 และ MS1 N4 (การอ่านเลขอารบกิ 0 ถงึ 10) 

 

การอ่านจ านวนเลขอารบกิ เป็นทกัษะที่จ าเป็นแต่มันเป็นทกัษะนามธรรม  โดยทั่วไปแล้วทกัษะการ
อ่านจ านวนเลขอารบกิจะถูกสอนให้กับนักเรียนโดยให้นับจ านวนรูปภาพของวัตถใุนบทเรียนต้นๆของ
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เร่ืองจ านวนของโรงเรียนบ้านปลาดาว และสอนโดยให้จับคู่ตัวเลขกับรูปภาพต่างๆ ที่มีโจทย์ปัญหา
แบบปรนัย ในวีดีโอแฟลชและแบบฝึกหดัเร่ืองจ านวนของโรงเรียนบ้านปลาดาวจะเร่ิมการสอนด้วย
เนือ้หาการนับเลขอย่างง่าย และการจับคู่รูปภาพกับตัวเลข 0 ถงึ 3 ตามด้วย การจับคู่รูปภาพตัวเลข 0 
ถงึ 5 และสุดท้ายตัวเลข 0 ถงึ 10 หลังจากที่นักเรียนสามารถจับคู่จ านวนกับรูปภาพได้ช านาญและ
แม่นย าแล้ว ครูอาจใช้บัตรจ านวนฝึกการอ่านจ านวนเลขอารบกิ 0 ถงึ 10  

บัตรจ านวน MS1 Hindu-Arabic Numbers 0 to 10 ควรใช้ทบทวนเนือ้หาให้กับนักเรียนในอย่างน้อยสอง
วิธีคือวิธีที่หน่ึง ให้ครูเลือกบัตรจ านวนในเซท็ย่อยๆ เช่นจาก 0 ถงึ 3 หรือ 0 ถงึ 5 มาวางคละกัน 
จากนัน้ให้ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ หรือเป็นนักเรียนถามเพื่อค้นหาบัตรจ านวน
ดังกล่าว (เช่นจ านวน 2) ครูควรใช้วิธีนีไ้ปจนกว่านักเรียนจะสามารถอ่านตัวเลขทัง้ชุดได้ถูกต้อง 
นอกจากนียั้งมีอีกกจิกรรมหน่ึงที่ครูสามารถท าได้คือให้ครูสุ่มบอกจ านวนและให้นักเรียนท า
เคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบจ านวนที่ครูอ่านในแบบฝึกหดัปรนัยกไ็ด้ 

หลังจากที่นักเรียนสามารถจ าแนกจ านวนตามค าบอกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องแล้ว ให้
ครูสุ่มบัตรจ านวนและถามนักเรียนว่าจ านวนนีคื้อจ านวนอะไร ส าหรับนักเรียนแล้วทกัษะการอ่าน
จ านวนจะยากกว่าทกัษะการฟังค าอ่านของครูและหาบัตรที่มีจ านวนดังกล่าวอยู่ในบัคร 

อีกวิธีหน่ึงคือให้ครูเขียนเลขอารบกิไว้บนกระดาน ถ้าให้ดคีวรใช้ 5 หรือน้อยกว่าในชุดย่อยแต่ลุชุด 
จนกว่า นักเรียนอ่านได้เกือบหมดแล้วอย่างสม ่าเสมอ ชุดจ านวนแรกส าหรับเดก็อนุบาลหน่ึงที่
เหมาะสมควรมีเฉพาะจ านวน 0 ถงึ 3 เท่านัน้ 

หลังจากที่นักเรียนสามารถนับเลข อารบกิ 0 ถงึ 3 และ 0 ถงึ 5 ได้คล่องแล้ว ให้ครูสอนอ่านจ านวน 6 
ถงึ 10 ต่อโดยใช้วิธีการเดมิ แต่ตอนต้นให้เลือกใช้บัตรจ านวนเพียงห้าใบคือเลข 6 ถงึ 10 ก่อน 

ในที่สุดครูจะสามารถน าเอาบัตรจ านวนอารบกิทัง้ 11 ตัว มารวมกันได้ กจิกรรมแรกให้นักเรียนค้นหา
บัตรจ านวนตามค าบอกของครู ต่อมาให้ครูแสดงบัตรจ านวนและถามนักเรียนว่า จ านวนนีคื้อจ านวน
อะไร ทดสอบจ านวนทัง้ 11 จ านวนโดยวิธีนี ้

ครูควรจะทดสอบทัง้สองแบบที่กล่าวมานีไ้ปเร่ือยๆ จนกว่านักเรียนอย่างน้อย 80% สามารถระบุตัวเลข 
0 ถงึ 10 จากบัตรค าได้อย่างน้อย 80% เม่ือนักเรียนท าได้ตามเป้าหมายแล้ว ครูจงึให้นักเรียนท า
แบบทดสอบ MS1 N3 (ภาษาไทย) ตามด้วยแบบทดสอบ MS1 N4 (ภาษาอังกฤษ) หลังจากนัน้นักเรียน
ทกุคนในชัน้เรียนจะสามารถอ่านตัวเลขทัง้ 11 ตัวทัง้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ แต่ว่าการ
ทดสอบต่างๆ นัน้ควรจะเร่ิมท าก่อนที่นักเรียนทกุคนจะสามารถอ่านตวัเลขได้ นักเรียนที่เรียนได้ช้า
อาจต้องการความช่วยเหลือจากครูเป็นพเิศษ 

แบบทดสอบ MS1 N5 (การเขียนเลขอารบกิ 0 ถงึ 10 ตามล าดับ) 
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หลังจากที่นักเรียนเขียนเลขอารบกิจาก 0 ถงึ 10 แล้ว ครูจะให้ท าแบบทดสอบ MS1 N5 นักเรียน
จะต้องฝึกท าแบบฝึกหดัลากตามเส้นประ ตามด้วยแบบฝึกเขียนตัวเลขด้วยมือเปล่า นอกจากนีใ้น
หนังสือทกัษะคณิตศาสตร์จะมีแบบฝึกหดัที่ฝึกให้นักเรียนนับจ านวนสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกัน และ
ฝึกเขียนตัวเลขดังกล่าว 

ส าหรับนักเรียนแล้ว การเขียนจ านวนตามล าดับ (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) นัน้จะง่ายกว่าการเขียนตาม
ค าบอกดังเช่นในแบบทดสอบ MS1 N6 นักเรียนจะต้องฝึกเขียนเรียงตัวเลขตามล าดับหลายๆ ครัง้ใน
แบบฝึกหดัต่างๆ และจะต้องท าแบบฝึกหดัเตมิจ านวนที่หายไปโดยเรียงตามล าดับตัวเลขให้ถูกต้อง 

การสอนเขียนกเ็หมือนกับการสอนอ่านคือให้ครูสอนชุดเลขอารบกิชุดย่อย 0 ถงึ 3 ก่อน จากนัน้ตาม
ด้วยชุดเลขอารบกิ 0 ถงึ 5 และชุด 0 ถงึ 10 แบบสมบูรณ์ 

นักเรียนจะต้องเขียนเลขอารบกิ 0 ถงึ 10 ได้เกอืบทกุคนในช่วงปีการศึกษาแรก  

แบบทดสอบ MS1 N6 และ MS1 N7 (การเขียนเลขอารบกิ 0 ถงึ 10 โดยการอ่านแบบสุ่มเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) 
 

แบบทดสอบ MS1 N6 เป็นแบทดสอบที่รวมความรู้ทัง้หมดของการ
สอนเลขอารบกิ 0 ถงึ 10  

ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นทกัษะที่นักเรียนทกุคนจะต้องเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และแตกฉาน 

นักเรียนไม่จ าเป็นต้องเขียนจ านวนเลขอารบกิทัง้หมดจาก 0 ถงึ 10 ให้ได้ ก่อนที่จะเร่ิมเรียนเนือ้หาบท 

MS2 (จ านวน 0 ถงึ 30) เพราะนักเรียนสามารถฝึกคัดลายมือในการเขียนตัวเลขไปพร้อมๆ กับการ

เรียนอ่านและเขียนจ านวน 11 ถงึ 30 ได้ 


