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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ช่ือ-สกุล    นางชนิตา   อิศรเสนา 
วัน / เดือน / ปีเกิด   24    กรกฎาคม   2513                                            
ช่ือบิดา     มล. สุพร นามสกุล    อิศรเสนา  

อาชีพ      ทนายความ 
ช่ือมารดา  นางวชัราภรณ์ นามสกุล    แมตสอง      

 อาชีพ      แมบ่า้น 
เช้ือชาติ   ไทย    สัญชาติ   ไทย    ศาสนา   พทุธ 
มีพีน้่องร่วมบิดามารดา   2  คน    เป็นคนท่ี   1   
ทีอ่ยู่ ปัจจุบัน  บา้นเลขท่ี     47    หมูท่ี่   5        ซอย  หน้าอ าเภอ    
ถนน  สันทราย - แมโ่จส้ายเกา่ ต าบล/แขวง  สันทราย  อ าเภอ/เขต  สันทราย 
จงัหวดั  เชียงใหม ่    รหัสไปรษณีย์   50210  โทรศพัท์  0-5349-1094 
โทรสาร    -        มอืถือ   083-9429566    วทิยุติดตามตวั  -     
   E-mail: Krun_13@hotmail.com  
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2548   จบการศึกษามธัยมตน้โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั 
พ.ศ. 2531   จบการศึกษามธัยมตอนปลายโรงเรียนวฒัโนทยัพายพั (สายศิลป์)  
พ.ศ. 2534 จบปริญญาตรี  ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั)  สหวทิยาลยัลา้นนา 
พ.ศ. 2553            ก  าลงัศึกษาตอ่ระดบัปริญญาโท เอกการปฐมวยัศึกษาสาขาหลกัสูตร                      

และการสอน  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

 
 

 
 

 



62 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 พ.ศ.2535-2552  หัวหน้าสายวชิาการแผนกอนุบาล 
 พ.ศ.2535-2550  อาจารย์ผูส้อนแผนกอนุบาล 
 พ.ศ.2545-2547  เป็นนักวจิยัของโรงเรียนในโครงการวจิยัและพฒันาเพื่อการ     
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน 
 พ.ศ.2545  เป็นวทิยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยักบัความความเขา้ใจของครูพี่เล้ียง” 
 พ.ศ.2547  เป็นวทิยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพฒันา
บุคลิกภาพครูปฐมวยัในยุคโลกาภิวตัน์ ” 
 พ.ศ.2547  เป็นวทิยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “พอ่แมจ่ะชว่ยครู
สอนลูกให้มคีวามสุขไดอ้ยา่งไร” 

พ.ศ.2548 เป็นนักวจิยัเร่ือง “การศึกษาผลการพฒันาการผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนสาธิตสถาบนัราชภฏั กลุม่ภาคเหนือตอนบน”
  

พ.ศ.2549 เป็นนักวจิยัเร่ือง “การพฒันาจริยธรรมเด็กปฐมวยั โดยเน้น
กจิกรรมการเลา่นิทานชดุ EQ”  

พ.ศ.2550 เป็นนักวจิยัรว่มเร่ือง “การวจิยัการบูรณาการความรู้แบบมีสว่น
รว่มเพื่อแนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั
ในชมุชน” กรณีศึกษา โรงเรียนวดัป่าตาล  อ าเภอสันก  าแพง  
จงัหวดัเชียงใหม ่       และโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่ อ าเภอเมอืง         จงัหวดัเชียงใหม ่

พ.ศ.2552 เป็นวทิยากรอบรมเร่ือง “เทคนิคการเขียนแผนและการจดั
กจิกรรมบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวยั” 

พ.ศ.2553 ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการระดบัอนุบาล 
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ประสบการณ์การท างาน 
- ครูดีเดน่ระดบัอนุบาลประจ าปีการศึกษา 2535 
- บุคลากรดีเดน่ เน่ืองในวนัครูแหง่ชาติ  ปีการศึกษา 2544 
- บุคลากรดีเดน่ ดา้นคณุลกัษณะ ความเป็นครู ปีการศึกษา 2544 
- บุคลากรดีเดน่ ดา้นการครองคน ปีการศึกษา 2545 
- รับโล ่และเกยีรติบตัร จาก ศ.เกยีรติคณุ  ศรีสุกรี   นายกสภาประจ าสถาบนัราชภฏัเชียงใหมใ่น

งาน     วนัราชภฏั วนัเกยีรติยศ 14 กมุภาพนัธ์ 2547  ในฐานะ อาจารย์ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีดีเดน่
ระดบัสถาบนั ประจ าปี 2546 

- รับโลเ่กยีรติยศ หัวหน้าฝ่ายท่ีปฏิบติังานดีเดน่ ตั้งแตปี่พทุธศกัราช 2544 – 2547 
- ไดรั้บการพิจารณาข้ึนเงินเดือน ปีการศึกษา 2548 หน่ึงขั้นคร่ึง 
- รับรางวลัครูดีเดน่ประจ าปี ดา้นพากเพียรในการท างาน ในงานวนัครู ปี 2553 คณะครุศาสตร์  

  “น้อมจิตวนัทา บูชาคณุครู  กตญัญกูตเวที” 
 
 



 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนการจัดกิจกรรม 
โดยใช้ชุดเตรียมความพร้อมด้านคณติศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย  เร่ือง  “การนับ” 

 
       1. ให้คะแนน  +1  แบบสอบถามมีความเหมาะสมกบัเ น้ือหาและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของการวจิัยท่ีระบุไวจ้ริง 
 2. ให้คะแนน  -1  แบบสอบถามไมม่ีความเหมาะสมกบัเ น้ือหาและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของการวจิัยท่ีระบุไวจ้ริง 
 3. ให้คะแนน  0  ไมแ่นใ่จวา่แบบสอบถามมคีวามเหมาะสมกบัเ น้ือหาและสอดคล้อง
กบัวตัถุประสงค์ของการวจิัยท่ีระบุไวจ้ริง 
 

ล าดับที ่ ข้อ 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม
ให้คะแนน (IOC) 

ผลรวมของ
คะแนน 

(  
N

R  ) 

ค่าเฉลี่ย แปรผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 กระตา่ย +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 สุนัข +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 แมว +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 หม ู +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 นก +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 ไก ่ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7 เป็ด +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8 ปลาดาว +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9 แมลงปอ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10 ผีเส้ือ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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แบบวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังการจัดกิจกรรม 
โดยใช้ชุดเตรียมความพร้อมด้านคณติศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย  เร่ือง  “การนับ” 

 
 1.  ให้คะแนน  +1  แบบสอบถามมีความเหมาะสมกบัเ น้ือหาและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของการวจิัยท่ีระบุไวจ้ริง 
 2.  ให้คะแนน  -1  แบบสอบถามไมม่ีความเหมาะสมกบัเ น้ือหาและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของการวจิัยท่ีระบุไวจ้ริง 
 3.  ให้ คะแ นน  0   ไมแ่น ่ใ จวา่ แบบสอบถามมีความเ หมา ะสมกบัเ น้ือห าและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีระบุไวจ้ริง  
 

ล าดับที ่ ข้อ 

ผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม
ให้คะแนน (IOC) 

ผลรวมของ
คะแนน 

(  
N

R  ) 

ค่าเฉลี่ย แปรผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 เป็ด +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 ผีเส้ือ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 ปลาดาว +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 แมลงปอ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 หม ู +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 แมว +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7 สุนัข +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8 กระตา่ย +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9 นก +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10 ไก ่ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 1   การนับเรียงล าดับ 1-10   

เร่ือง  มานับเลขอาร์บิกกันเถอะ                             จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย           เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “นกกระจิบ”      
    อารมณ์ จิตใจ  สนุกกบัการท ากจิกรรมรว่มกบัครูและเพื่อน 
    สังคม              รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อนๆ                                      
    สติปัญญา        เรียนรู้นับเลขอาร์บิกเรียงล าดบั 1-10                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
      ตวัเด็ก เรียนรู้เกีย่วกบัการนับเลขอาร์บิก 1-10              
       บุคคลและสถานท่ี   
      ธรรมชาติรอบตวั       
       ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับตวัเลขอาร์บิกเรียงตามล าดับ ตั้งแตจ่ านวน 1 2 3 4 5 6 7 8  9 และ 10    
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับจ านวนตััวเลขอาร์บิกรียงตามล าดบั 1-10 ได ้
 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นน า 
 เด็กๆ ร้องเพลง “นกระจิบ” ตามครูทีละวรรค หลงัจากนั้นร้องเพลงพร้อมกนัและท าทา่ประกอบตาม
เพลงท่ีร้อง เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง  
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดูสองกลอ่ง แตล่ะกลอ่งมส่ิีงของท่ีเด็กคุน้เคย คือ สีไมแ้ละผลไม้
จ าลองอยา่งละสิบ 

2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับจ านวนส่ิงของตั้งแต ่  

หน่ึงชิ้น – สิบชิ้น จนครบ พร้อมหยิบบตัรภาพตวัเลข เลขอาร์บิกหน่ึง – เลขอาร์บิกสิบ ใสก่ระเป๋า
ผนัง ท าซ ้าๆจนเด็กเขา้ใจ 

           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “นกกระจิบ” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบเพลง 1 รอบ พร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. แผนภูมเิพลง “นกกระจิบ” 
2. กลอ่งวเิศษ 
3. สีไม ้ , ผลไมจ้ าลอง 
4. บตัรภาพตวัเลขอาร์บิก 1 – 10    

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 

 
 

เพลง นกกระจิบ 
นั่นนก  บินมา ลิบ ลิบ 
นกกระจิบ 1  2  3  4  5 
อีกฝูงบินลอ่งลอยมา 
6  7  8  9  10  ตวั (ซ ้า) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 2   การนับเรียงล าดับ ๑๑๐   

เร่ือง  มานับเลขไทยกันเถอะ                             จ านวนคาบ             20 นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “นกกระจิบ”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อน  
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อนๆ                                      
    สติปัญญา  เรียนรู้นับเลขไทยเรียงล าดบั ๑๑๐                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการนับเลขไทย ๑๑๐              
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับตวัเลขไทยเรียงตามล าดบั ตั้งแตจ่ านวน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ และ ๑๐   
 
 
 



73 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับจ านวนตวัเลขไทยเรียงล าดับ ๑๑๐ ได ้
 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นน า 
 เด็กๆ ร้องเพลง “นกระจิบ” ตามครูทีละวรรค หลงัจากนั้นร้องเพลงพร้อมกนัและท าทา่ประกอบตาม
เพลงท่ีร้อง เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดูสองกลอ่งแตล่ะกลอ่งมส่ิีงของท่ีเด็กคุน้เคย คือ สีไมแ้ละผลไม้
จ าลองอยา่งละสิบ 

2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของตั้งแต ่ หน่ึงชิ้น–สิบ

ชิ้น จนครบพร้อมหยิบบตัรภาพ ตวัเลขหน่ึง – ตวัเลขสิบไทย ใสก่ระเป๋าผนัง ท าซ ้าๆจนเด็กเขา้ใจ 
 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “นกกระจิบ” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบเพลง 1 รอบ พร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. แผนภูมเิพลง “นกกระจิบ” 
2. สีไม ้ , ผลไมจ้ าลอง 
3. บตัรภาพตวัเลข ๑๑๐ ไทย   

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง นกกระจิบ 
 

นั่นนก  บินมา ลิบ ลิบ 
นกกระจิบ 1  2  3  4  5 
อีกฝูงบินลอ่งลอยมา 
6  7  8  9  10  ตวั (ซ ้า) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 3   การนับเรียงล าดับ 1-10   

เร่ือง  การนับเรียงล าดับ 1-2                              จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบค าคลอ้งจอง “จบัปู”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั 
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อน                                     
    สติปัญญา เรียนรู้นับเลขเรียงล าดบั 1-2   การอา่นตวัเลข 1 และ ตวัเลข  2                     
           
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็ก เรียนรู้เกีย่วกบัการนับเรียงล าดบั 1-2              
      บุคคลและสถานท่ี   
      ธรรมชาติรอบตวั       
       ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับส่ิงตา่งๆ เรียงล าดบัจาก 1 แลว้ไป 2  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับจ านวนเรียงล าดบัจาก 1 แลว้ไป 2 ได ้
 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 เด็กๆ ทอ่งค าคลอ้งจอง “จบัปู” ตามครูทีละวรรค หลงัจากนั้นทอ่งค าคลอ้งจองพร้อมกนัและท าทา่
ประกอบค าคลอ้งจอง เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือหาค าคล้องจอง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดู หน่ึงกลอ่งในกลอ่งมผีลไมท่ี้เด็กคุน้เคย 
2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของ  
4. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบบตัรภาพตวัเลข หน่ึง และ สอง ใสก่ระเป๋าผนัง ท าซ ้าๆจนเด็กเขา้ใจ 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูทอ่งค าคลอ้งจอง “จบัปู” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบค าคลอ้งจอง พร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. แผนภูมคิ าคลอ้งจอง “จบัปู” 
2. ผลไม ้
3. บตัรภาพตวัเลข 1,2   

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง จับป ู
ผู้แต่ง อร่าม   ขาวสะอาด 

 
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า  จบัปูมา้มาไดห้น่ึงตวั 
หก  เจ็ด  แปด  เกา้  สิบ  ปูมนัหนีบฉันตอ้งส่ันหัว 
กลวั  ฉันกลวั  ฉันกลวั  ปูหนีบฉันท่ีหัวแมม่อื 
ลา  ลา้  ลา.......................... 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 

       หน่วยที่ 4   การนับเรียงล าดับ 1-10   
เร่ือง  การนับเรียงล าดับ 3-4                              จ านวนคาบ             20  นาที 
ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบค าคลอ้งจอง “จบัปู”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อน                                     
    สติปัญญาเรียนรู้ นับเลขเรียงล าดบั 3-4   การอา่นตวัเลข 3 และ4                      
          
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการนับเรียงล าดบั 3-4              
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับส่ิงตา่งๆ เรียงล าดบัจาก 3 แลว้ไป 4  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับจ านวนเรียงล าดบัจาก 3 แลว้ไป 4 ได ้
 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 เด็กๆ ทอ่งค าคลอ้งจอง “จบัปู” ตามครูทีละวรรค หลงัจากนั้นทอ่งค าคลอ้งจองพร้อมกนัและท าทา่
ประกอบค าคลอ้งจอง เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือหาค าคล้องจอง  
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดู หน่ึงกลอ่งในกลอ่งมผีลไมท่ี้เด็กคุน้เคย  
2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของ  
4. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบบตัรภาพตวัเลข สาม และ ส่ี ใสก่ระเป๋าผนัง ท าซ ้าๆจนเด็กเขา้ใจ 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูทอ่งค าคลอ้งจอง “จบัปู” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบค าคลอ้งจอง พร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. แผนภูมคิ าคลอ้งจอง “จบัปู” 
2. ผลไม ้
3. บตัรภาพตวัเลข 3,4   

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง จับป ู
ผู้แต่ง อร่าม   ขาวสะอาด 

 
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า  จบัปูมา้มาไดห้น่ึงตวั 
หก  เจ็ด  แปด  เกา้  สิบ  ปูมนัหนีบฉันตอ้งส่ันหัว 
กลวั  ฉันกลวั  ฉันกลวั  ปูหนีบฉันท่ีหัวแมม่อื 
ลา  ลา้  ลา.......................... 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 5   การนับเรียงล าดับ 1-10   

เร่ือง  การนับเรียงล าดับ 1-4                              จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบค าคลอ้งจอง “จบัปู”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อน                                     
    สติปัญญา เรียนรู้นับเลขเรียงล าดบั 1-4   การอา่นตวัเลข 1 ถึง 4                      
          
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการนับเรียงล าดบั 1-4              
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับส่ิงตา่งๆ เรียงล าดบั 1,2,3,4  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับจ านวนเรียงล าดบัจาก 1 2 3 แลว้ไป 4 ได ้
 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 เด็กๆ ทอ่งค าคลอ้งจอง “จบัปู” ตามครูทีละวรรค หลงัจากนั้นทอ่งค าคลอ้งจองพร้อมกนัและท าทา่
ประกอบค าคลอ้งจอง เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือหาค าคล้องจอง  
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดู หน่ึงกลอ่งในกลอ่งมผีลไมท่ี้เด็กคุน้เคย  
2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของ  
4. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบบตัรภาพตวัเลข หน่ึงถึงส่ี ใสก่ระเป๋าผนัง ท าซ ้าๆจนเด็กเขา้ใจ 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูทอ่งค าคลอ้งจอง “จบัปู” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบค าคลอ้งจอง พร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. แผนภูมคิ าคลอ้งจอง “จบัปู” 
2. ผลไม ้
3. บตัรภาพตวัเลข 1,2,3,4   

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 

 
เพลง จับป ู

ผู้แต่ง อร่าม   ขาวสะอาด 

 
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า  จบัปูมา้มาไดห้น่ึงตวั 
หก  เจ็ด  แปด  เกา้  สิบ  ปูมนัหนีบฉันตอ้งส่ันหัว 
กลวั  ฉันกลวั  ฉันกลวั  ปูหนีบฉันท่ีหัวแมม่อื 
ลา  ลา้  ลา.......................... 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 6   การนับเรียงล าดับ 1-10   

เร่ือง  การนับเรียงล าดับ 5-6                              จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “พาเหรดตวัเลข”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อน                                     
    สติปัญญา เรียนรู้นับเลขเรียงล าดบั 5-6   การอา่นตวัเลข 5 ถึง 6                      
          
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการนับเรียงล าดบั 5-6              
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับส่ิงตา่งๆ รอบตวัเรียงล าดบัจาก 5 แลว้ไป 6  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับเรียงล าดบัส่ิงของตา่งๆ จาก 5 แลว้ไป 6 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “พาเหรดตวัเลข” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูร่วมกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดู หน่ึงกลอ่ง ในกลอ่งมตุ๊ีกตาท่ีเด็กคุน้เคย  
2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของ  
4. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบบตัรภาพตวัเลข ห้า และ เลข หก 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “พาเหรดตวัเลข” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบตามเพลง 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลงพาเหรดตวัเลข 
2. เคร่ืองเลน่ CD 
3. ตุ๊กตา 
4. บตัรภาพตวัเลข 5,6 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ   

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง พาเหรดตัวเลข 

ค าร้อง/ท านอง แพง  ชินพงศ์ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 
 

มาพวกเรา  มาเดินเรียงแถวพร้อมกนั   
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า  หก  เจ็ด  แปด  เกา้  แลว้กสิ็บ 

ซา้ย ขวา ซา้ย ซา้ย ขวา ซา้ย  
ชมูอืข้ึนขา้งบนหมนุมอืลงขา้งลา่ง 

ซา้ย ขวา ซา้ย ซา้ย ขวา ซา้ย  
มาพวกเราเดินเรียงแถวพร้อมกนั 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์   ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 7   การนับเรียงล าดับ 1-10   

เร่ือง  การนับเรียงล าดับ 7-8                              จ านวนคาบ            20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “พาเหรดตวัเลข”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อน                                     
    สติปัญญา เรียนรู้นับเลขเรียงล าดบั 7-8   การอา่นตวัเลข 7 และ 8                      
          
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการนับเรียงล าดบั 7-8              
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก  สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับส่ิงตา่งๆ รอบตวัเรียงล าดบั จาก7 แลว้ไป 8  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับเรียงล าดบัส่ิงของตา่งๆ จาก 7 แลว้ไป 8 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง พาเหรดตวัเลขให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูร่วมกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดู หน่ึงกลอ่งในกลอ่งมตุ๊ีกตาท่ีเด็กคุน้เคย  
2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของ  
4. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบบตัรภาพตวัเลข เจ็ด และ แปด 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “พาเหรดตวัเลข” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบตามเพลง 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลงพาเหรดตวัเลข 
2. เคร่ืองเลน่ CD 
3. ตุ๊กตา 
4. บตัรภาพตวัเลข 7,8 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ   

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง พาเหรดตัวเลข 

ค าร้อง/ท านอง แพง  ชินพงศ์ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 
 

มาพวกเรา  มาเดินเรียงแถวพร้อมกนั   
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า  หก  เจ็ด  แปด  เกา้  แลว้กสิ็บ 

ซา้ย ขวา ซา้ย ซา้ย ขวา ซา้ย  
ชมูอืข้ึนขา้งบนหมนุมอืลงขา้งลา่ง 

ซา้ย ขวา ซา้ย ซา้ย ขวา ซา้ย  
มาพวกเราเดินเรียงแถวพร้อมกนั 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 8   การนับเรียงล าดับ 1-10   

เร่ือง  การนับเรียงล าดับ 5-8                              จ านวนคาบ            20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “พาเหรดตวัเลข”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อน                                     
    สติปัญญาเรียนรู้ นับเลขเรียงล าดบั 5-8  การอา่นตวัเลข 5,6,7 และ 8                     
           
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการนับเรียงล าดบั 5-8              
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับส่ิงตา่งๆ รอบตวัเรียงล าดบั 5,6,7,8  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับเรียงล าดบัส่ิงของตา่งๆ จาก 5  6  7 แลว้ไป 8 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง พาเหรดตวัเลขให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูร่วมกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ ดู หน่ึงกลอ่งในกลอ่งมตุ๊ีกตาท่ีเด็กคุน้เคย  
2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของ  
4. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบบตัรภาพตวัเลข ห้า ถึง แปด 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “พาเหรดตวัเลข” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบตามเพลง 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลงพาเหรดตวัเลข 
2. เคร่ืองเลน่ CD 
3. ตุ๊กตา 
4. บตัรภาพตวัเลข 5,6,7,8 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ   

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง พาเหรดตัวเลข 

ค าร้อง/ท านอง แพง  ชินพงศ์ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 
 

มาพวกเรา  มาเดินเรียงแถวพร้อมกนั   
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า  หก  เจ็ด  แปด  เกา้  แลว้กสิ็บ 

ซา้ย ขวา ซา้ย ซา้ย ขวา ซา้ย  
ชมูอืข้ึนขา้งบนหมนุมอืลงขา้งลา่ง 

ซา้ย ขวา ซา้ย ซา้ย ขวา ซา้ย  
มาพวกเราเดินเรียงแถวพร้อมกนั 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 9   การนับเรียงล าดับ 1-10   

เร่ือง  การนับเรียงล าดับ 9 -10                             จ านวนคาบ            20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “นับ 1-10”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมนับเลขกบัเพื่อน                                     
    สติปัญญา เรียนรู้นับเลขเรียงล าดบั 9-10  การอา่นตวัเลข 9 และ 10                     
           
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็ก เรียนรู้เกีย่วกบัการนับเรียงล าดบั 9-10             
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การนับส่ิงของตา่งๆ รอบตวั เรียงล าดบั 9 แลว้ไป 10 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถนับจ านวนเรียงล าดบัส่ิงของตา่งๆ จาก 9 แลว้ไป 10 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 เด็กๆ  ร้องเพลง “นับ1-10” ตามครูทีละวรรค หลงัจากนั้นร้องเพลงพร้อมกนัและท าทา่ประกอบตาม
เพลงท่ีร้อง เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง  
 
           ขั้นสอน 

1. ครูน ากลอ่งวเิศษออกมาให้เด็กๆ  ดูหน่ึงกลอ่งแตล่ะกลอ่งมส่ิีงของท่ีเด็กคุน้เคย 
2. ครูสนทนากบัเด็กๆ เกีย่วกบัส่ิงของท่ีอยูใ่นกลอ่งวเิศษ 
3. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบส่ิงของในกลอ่งวเิศษออกมาให้เพื่อนชว่ยกนันับส่ิงของ  
4. ครูให้ตวัแทนออกมาหยิบบตัรภาพตวัเลข เกา้ และ สิบ ใสก่ระเป๋าผนัง 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “นับ1-10” พร้อมทั้งท าทา่ทางประกอบเพลง 2 รอบพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. แผนภูมเิพลง นับ 1-10 
2. ส่ิงของ 
3. กลอ่งวเิศษ 
4. บตัรภาพตวัเลข 9,10 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 
 
 

เพลง นับ 1-10 

 
หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  (ซ ้า) 

ห้า  หก  เจ็ด  (ซ ้า) 
อีกทั้งแปด  และเกา้  สิบ  (ซ ้า) 
นับอีกที  (ไปกอ่นละสวสัดี) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 10    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวน 1-3   

เร่ือง  รู้ค่าและบอกค่าของจ านวน 1                             จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “แมลงปอ 5 ตวั”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่ของจ านวน 1  การอา่นตวัเลข 1                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็ก เรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 1    
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 1 แทนสัญลกัษณ์หรือส่ิงตา่งๆ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถบอกคา่ของจ านวน 1 โดยใชสั้ญลกัษณ์หรือส่ิงของแทนคา่ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “แมลงปอ 5 ตวั” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูให้เด็กทุกคนชมูอืขา้งขวาข้ึนหน่ึงขา้งแล้วครูน าบัตรตวัเลขหน่ึง ให้เด็กทุกคนดู 
2. ครูให้เด็กทุกคนตอบค าถามวา่บัตรตวัเลขท่ีครูน ามาให้ดูตัวเลขอะไร 
3. ครูให้ตวัแทนตอบค าถามพร้อมชบูัตรตวัเลขให้เพื่อนดู 
4. ครูให้เด็กทุกคนท าซ ้าหลายๆ คร้ัง 
5. ครูน าส่ิงของตา่งๆ อยา่งละหน่ึงชิ้นออกมาให้เด็กดูพร้อมถามค าถามวา่มจี านวนเทา่ไร 
6. ครูให้ตวัแทนออกมาน าบตัรตัวเลขใส่กระเป๋าผนัง 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “แมลงปอ 5 ตวั” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “แมลงปอ 5 ตวั” 
2. ส่ิงของ 
3. บตัรตวัเลข 1 

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 
 
 

เพลง แมลงปอ 5 ตัว 

ค าร้อง/ท านอง แพง  ชินพงศ์ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ธันยา  เลิศสินธวานนท์ 

 
เจา้แมลงปอบินมา  1  ตวั 

บินแลว้กห็มนุหมนุไปรอบตัว 
บินไปทางซา้ย  บินไปทางขวา 

บินไปขา้งหลงั  แลว้กบิ็นไปขา้งหน้า 
(เปล่ียนตรงท่ีขีดเส้นใตเ้ป็น 2 3 4 5) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 11    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวน 1-3   

เร่ือง  รู้ค่าและบอกค่าของจ านวน 2                             จ านวนคาบ            20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “แมลงปอ 5 ตวั”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั 
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่ของจ านวน 2  การอา่นตวัเลข 2                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 2    
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 2 แทนสัญลกัษณ์หรือส่ิงตา่งๆ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถบอกคา่ของจ านวน 2 โดยใชสั้ญลกัษณ์หรือส่ิงของแทนคา่ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “แมลงปอ 5 ตวั” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูให้เด็กทุกคนชมูอืขา้งขวาข้ึนหน่ึงขา้งแล้วครูน าบัตรตวัเลขสอง ให้เด็กทุกคนดู 
2. ครูให้เด็กทุกคนตอบค าถามวา่บัตรตวัเลขท่ีครูน ามาให้ดูตัวเลขอะไร 
3. ครูให้ตวัแทนตอบค าถามพร้อมชบูัตรตวัเลขให้เพื่อนดู 
4. ครูให้เด็กทุกคนท าซ ้าหลายๆ คร้ัง 
5. ครูน าส่ิงของตา่งๆ อยา่งละหน่ึงชิ้นออกมาให้เด็กดูพร้อมถามค าถามวา่มจี านวนเทา่ไร 
6. ครูให้ตวัแทนออกมาน าบตัรตัวเลขใส่กระเป๋าผนัง  

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “แมลงปอ 5 ตวั” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “แมลงปอ 5 ตวั” 
2. ส่ิงของ 
3. บตัรตวัเลข 2 

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 
 
 
 

เพลง แมลงปอ 5 ตัว 
ค าร้อง/ท านอง แพง  ชินพงศ์ 

เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 
ขับร้อง ธันยา  เลิศสินธวานนท์ 

 
เจา้แมลงปอบินมา  1  ตวั 

บินแลว้กห็มนุหมนุไปรอบตัว 
บินไปทางซา้ย  บินไปทางขวา 

บินไปขา้งหลงั  แลว้กบิ็นไปขา้งหน้า 
(เปล่ียนตรงท่ีขีดเส้นใตเ้ป็น 2 3 4 5) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 12    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวน 1-3   

เร่ือง  รู้ค่าและบอกค่าของจ านวน 3                             จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “แมลงปอ 5 ตวั”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั 
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่ของจ านวน 3  การอา่นตวัเลข 3                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 3    
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆ รอบตวัเด็กสัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 การรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 3 แทนสัญลกัษณ์หรือส่ิงตา่งๆ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถบอกคา่ของจ านวน 3 โดยใชสั้ญลกัษณ์หรือส่ิงของแทนคา่ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “แมลงปอ 5 ตวั” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูให้เด็กทุกคนชมูอืขา้งขวาข้ึนหน่ึงขา้งแล้วครูน าบัตรตวัเลขสาม ให้เด็กทุกคนดู 
2. ครูให้เด็กทุกคนตอบค าถามวา่บัตรตวัเลขท่ีครูน ามาให้ดูตัวเลขอะไร 
3. ครูให้ตวัแทนตอบค าถามพร้อมชบูัตรตวัเลขให้เพื่อนดู 
4. ครูให้เด็กทุกคนท าซ ้าหลายๆ คร้ัง 
5. ครูน าส่ิงของตา่งๆ อยา่งละหน่ึงชิ้นออกมาให้เด็กดูพร้อมถามค าถามวา่มจี านวนเทา่ไร 
6. ครูให้ตวัแทนออกมาน าบตัรตัวเลขใส่กระเป๋าผนัง  

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “แมลงปอ 5 ตวั” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “แมลงปอ 5 ตวั” 
2. ส่ิงของ 
3. บตัรตวัเลข 3 

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 
 
 

เพลง แมลงปอ 5 ตัว 

ค าร้อง/ท านอง แพง  ชินพงศ์ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ธันยา  เลิศสินธวานนท์ 

 
เจา้แมลงปอบินมา  1  ตวั 

บินแลว้กห็มนุหมนุไปรอบตัว 
บินไปทางซา้ย  บินไปทางขวา 

บินไปขา้งหลงั  แลว้กบิ็นไปขา้งหน้า 
(เปล่ียนตรงท่ีขีดเส้นใตเ้ป็น 2 3 4 5) 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 13    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 0 น้อยกว่า 1                           จ านวนคาบ             20 นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญาเรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็ก เรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ จ านวน 0 น้อยกวา่ 1 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆ รอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 0 น้อยกวา่ 1 ได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนศูนย์น้อยกวา่คา่ของจ านวนหน่ึง 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็ก  และครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 

ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้ 
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 14    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 1 น้อยกว่า 2                           จ านวนคาบ            20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั 
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 1 น้อยกวา่ 2 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 
 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 1 น้อยกวา่ 2 ได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนหน่ึงน้อยกวา่คา่ของจ านวนสอง  

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กๆ  และครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 

ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 15    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 2 น้อยกว่า 3                           จ านวนคาบ             20 นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 2 น้อยกวา่ 3 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 
 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 2 น้อยกวา่ 3 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนสองน้อยกวา่คา่ของจ านวนสาม 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 

ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั 
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 16    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 3 น้อยกว่า 4                           จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญาเรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 3 น้อยกวา่ 4 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 3 น้อยกวา่ 4 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนสามน้อยกวา่คา่ของจ านวนส่ี 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กๆ  และครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 
ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 

เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 
 

น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 
น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 17    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 4 น้อยกว่า 5                           จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 4 น้อยกวา่ 5 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 4 น้อยกวา่ 5 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนส่ีน้อยกวา่คา่ของจ านวนห้า 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 

ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 

เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 
ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 18    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 5 น้อยกว่า 6                           จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 5 น้อยกวา่ 6 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆ รอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
 
 



121 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 5 น้อยกวา่ 6 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนห้าน้อยกวา่คา่ของจ านวนหก 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กๆ  และครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 
ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 

เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 
 

น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 
น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้ 
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 19    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 6 น้อยกว่า 7                           จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั 
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญาเรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 6 น้อยกวา่ 7 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก  สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 6 น้อยกวา่ 7 ได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนหกน้อยกวา่คา่ของจ านวนเจ็ด 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาคผนวก 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 
ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 

เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 
 

น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 
น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 20    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 7 น้อยกว่า 8                           จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญาเรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 7 น้อยกวา่ 8 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆ รอบตวัเด็กสัญลกัษณ์แทนจ านวน  

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 7 น้อยกวา่ 8 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนเจ็ดน้อยกวา่คา่ของจ านวนแปด 

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 

ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั 
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 21    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  บอกค่าของจ านวน 8 น้อยกว่า 9                           จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ 8 น้อยกวา่ 9 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 8 น้อยกวา่ 9 ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนจ านวนศูนย์ถึงเกา้โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้นกลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัร
ตวัเลขใสก่ระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ี หมายความวา่อยา่งไร”  ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวน บตัรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดบับตัรตัวเลข 

3. ครูให้เด็กท าซ ้าๆ  หลายคร้ังเพื่อให้เด็กเกดิความเขา้ใจ 
4. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนแปดน้อยกวา่คา่ของจ านวนเกา้  

 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 

การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 

ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 22    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  ทบทวนการบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า จ านวนคาบ             20  นาท ี

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญาเรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็ก เรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ตั้งแต ่ 0-3 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน มากกวา่น้อยกวา่ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนการบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่ตั้งแต ่ ศูนย์ ถึง สาม โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้น
กลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัรตัวเลขใส่กระเป๋าผนังโดยให้ เด็กทั้งหมดตอบวา่ ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ีหมายความวา่อยา่งไร” ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวนบัตรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดับบัตรตวัเลข  

3. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่ของตัวเลข ศูนย์ ถึง สาม 
 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 0-3 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
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ภาพผนวก 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 

ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 
เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั 
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



135 
 

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 23    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  ทบทวนการบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า จ านวนคาบ            20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญาเรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ตั้งแต ่  3-6 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
      ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน มากกวา่น้อยกวา่ได้ 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนการบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่ตั้งแต ่ สาม ถึง หก โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้น
กลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัรตัวเลขใส่กระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ีหมายความวา่อยา่งไร” ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวนบัตรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดับบัตรตวัเลข  

3. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่ของตัวเลข สาม ถึง หก 
 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 3-6 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
 

 
 
 

 



137 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 
ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 

เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 
ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 

 
น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 

น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั  
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       หน่วยที่ 24    รู้ค่าและบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า   

เร่ือง  ทบทวนการบอกค่าของจ านวนมากกว่าน้อยกว่า จ านวนคาบ             20  นาที 

ระดับช้ัน   อนุบาล  1              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.  มาตรฐานดา้นพทุธิพิสัย        มฐ.  9  มคีวามสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
2.  มาตรฐานดา้นจิตพิสัย           มฐ.  3  มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

          มฐ.  4  มคีณุธรรม  จริยธรรมและมจิีตใจท่ีดีงาม 
             มฐ. 11 มเีจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
3.  มาตรฐานดา้นทกัษะพิสัย      มฐ.  2  กลา้มเน้ือใหญแ่ละกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

         และประสานสัมพนัธ์กนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์ส าคญั     
    รา่งกาย เคล่ือนไหวรา่งกายประกอบเพลง “มากกวา่น้อยกวา่”      
    อารมณ์ จิตใจ สนุกกบัการท ากจิกรรมร่วมกบัครูและเพื่อนแสดงความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยั  
    สังคม  รว่มกจิกรรมและลงมอืปฏิบติัพร้อมเพื่อนและครู                                     
    สติปัญญา เรียนรู้คา่บอกคา่จ านวนมากกวา่น้อยกวา่                                
                       
 2.  สาระท่ีควรรู้  
     ตวัเด็กเรียนรู้เกีย่วกบัการรู้คา่มากกวา่น้อยกวา่ตั้งแต ่ 6-9 
      บุคคลและสถานท่ี   
     ธรรมชาติรอบตวั        
     ส่ิงตา่งๆรอบตวัเด็ก สัญลกัษณ์แทนจ านวน 

 
                  

สาระส าคัญ 
 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีส่ิงของตา่งๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัการรู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อย
กวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้เด็กสามารถรู้คา่และบอกคา่ของจ านวน มากกวา่น้อยกวา่ได ้
 
การด าเนินกิจกรรม 

 ขั้นน า 
 ครูเปิด CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” ให้เด็กฟังพร้อมท าทา่ทางประกอบตามเพลงเด็กและครูรว่มกนั
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลงท่ีร้อง 
 
           ขั้นสอน 

1. ครูทบทวนการบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่ตั้งแต ่ หก ถึง เกา้ โดยใชบ้ตัรตวัเลขใสไ่วใ้น
กลอ่งวเิศษแลว้ให้เด็กออกมาหยิบบตัรตัวเลขใส่กระเป๋าผนังโดยให้เด็กทั้งหมดตอบวา่ ตวัเลขอะไร 

2. ครูถามค าถามวา่ “ตวัเลขน้ีหมายความวา่อยา่งไร” ครูให้เด็กบอกความหมายของตัวเลขและให้เด็ก
ออกมาหยิบส่ิงของให้เทา่กบัจ านวนบัตรตวัเลขโดยไมเ่รียงล าดับบัตรตวัเลข  

3. ครูให้เด็กออกมาเปรียบเทียบคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่ของตัวเลข หก ถึง เกา้  
 
           ขั้นสรุป 
 เด็กและครูร้องเพลง “มากกวา่น้อยกวา่” พร้อมทั้งท าทา่ประกอบเพลงพร้อมกนั 
 
ส่ือการเรียนรู้ประจ าแผนของการจัดกิจกรรม 

1. CD เพลง “มากกวา่น้อยกวา่” 
2. ส่ิงของตา่งๆ 
3. บตัรภาพตวัเลข 6-9 
4. เคร่ืองเลน่ CD 
5. กระเป๋าผนัง 
6. กลอ่งวเิศษ 

 
การประเมิน 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ 
 2.  ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “ การนับ ” 
 

 
 
 

 



140 
 

ภาคผนวก 
 

เพลง มากกว่า  น้อยกว่า 
ค าร้อง/ท านอง สุพาพร  เทพยสุวรรณ 

เรียบเรียง วัชรพล  สายทพิย์ 

ขับร้อง ณฐัพร  ศรีสูงเนิน 
 

น้องแพงมเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท  มเีงิน 5 บาท 
น้องเดือนมเีงิน 6 บาท ลองทายซิ....ใครมเีงินน้อยกวา่กนั  
น้องปอลมรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่ มรีองเทา้ 2 คู ่

น้องโอ๋มรีองเทา้ 1 คู ่ลองทายซิ...ใครมีรองเทา้มากกวา่กนั 
น้องเดียร์ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  ปลูกตน้ไม ้ 4 ตน้  
น้องแดงปลูกตน้ไม ้ 7 ตน้  ลองทายซิ...ใครปลูกตน้ไมม้ากกวา่กนั  

 
 




