
ใบงานที่ ๑ 
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ผักกางมุ้ง 

ฐานที่ ๑ เรื่อง ผักกางมุ้ง 
ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑. พืชผักสวนครัว      หมำยถึง       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ประโยชน์ของพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. ท ำไมต้องปลูกผักกำงมุ้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



 
 

ใบงานที่ ๒ 
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ธาตุอาหารที่พืชต้องการ 

ฐานที่ ๒ เรื่อง ธาตุอาหารที่พืชต้องการ 
ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ธำตุอำหำรพืช (Plant Nutrients) คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.มหาธาต ุ(Macronutrients) คือ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.สาเหตทุี่ท  าใหพ้ืชผิดปกติมีอะไรบา้ง 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



ใบงานที่ ๓ 
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง  ดิน 

ฐานที่ ๓ เรื่อง ดิน 
ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ใบงานที่ ๔ 

๑.ดิน (Soil) หมำยถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.ดินมีองค์ประกอบที่ส ำคัญก่ีอย่ำง อะไรบ้ำง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓.ดินดี คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง  การผสมดินส าหรับการปลูกพืช 
ฐานที่ ๔ เรื่อง การผสมดินส าหรับการปลูกพืช 

ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

๑.ปัจจัยที่ต้องพิจำรณำในกำรผสมดินส ำหรับปลูกต้นไม้คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.ท ำไมดินปลูก หรือวัสดุปลูกถึงเป็นหัวใจหลักในกำรปลูกพืชทุกชนิด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓.ดินปลูกไม้ดอกลงกระถำงใช้อัตรำส่วนในกำรผสมวัสดุปลูกเท่ำไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



ใบงานที่ ๕ 
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง  การปลูกผักสวนครัว 

ฐานที่ ๕ เรื่อง การปลูกผักสวนครัว 
ชื่อ......................................................................................................................... ....ชั้น.............เลขที่................. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ ด้วยลำยมือสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

๑.ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรปลูกผักมีอะไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒. พืชจ ำเป็นต้องใช้ธำตุอำหำรในกำรเจริญเติบโต โดยธำตุหลัก ที่พืชต้องกำร คือ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓.ประโยชน์ของกำรปลูกผัก มีอะไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



แบบทดสอบก่อน – หลังการจัดกิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท ากระยาสารท 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ค าสั่ง ให้นักเรียนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตอบค ำถำมจำกตัวเลือกที่ก ำหนดให้ ให้ถูกต้องเพียงค ำตอบเดียว 
 
๑.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรปลกูพืชสวนครัว          

ก. ใช้เวลำให้เป็นประโยชน ์

ข. ช่วยลดรำยจ่ำย 

ค. ให้ควำมสวยงำม 

ง. เพิ่มรำยได้ให้ครอบครัว 

๒. กำรรดน้ ำผักมำกเกินไปจะเป็นอย่ำงไร 

ก. ใบเน่ำ 

ข. ล ำต้นเน่ำ 

ค. กิ่งก้ำนเน่ำ 

ง. รำกเน่ำ 

๓. ข้อใดเป็นพืชสวนครัวท่ีใช้เมล็ดปลูก 

ก. ผักกำดขำว 

ข. กระเทียม 

ค. หัวหอม 

ง. ข่ำ 

๔.วิธีแยกหน่อหรือหัวนิยมใช้กับผกัชนิดใด 

ก. ผักคะน้ำ 

ข. แตงกวำ 

ค. กระเทียม 

ง. ผักกำดหอม 

๕.ข้อใดไม่ใช่วิธีบ ำรุงรักษำพืชสวนครัว 

ก. รดน้ ำ 

ข. ตัดกิ่ง 

ค. ใส่ปุย๋ 

ง. พรวนดิน 

๖.ถั่วชนิดใดที่น ำเมล็ดมำเพำะเปน็ถ่ัวงอก 

ก. ถั่วเขียว 

ข. ถั่วแดง 

ค. ถ่ัวเหลือง 

ง. ถ่ัวด ำ 

๗.กำรเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว ควรท ำในเวลำใด 

ก. เช้ำและเที่ยง 

ข. เที่ยงและเย็น 

ค. บ่ำยและเย็น 

ง. เช้ำและเย็น 

๘.กำรเตรยีมดินโดยขดุพลิกดินด้ำนล่ำงขึ้นมำตำก ท ำเพื่อ
อะไร 

ก. เพื่อสะดวกในกำรยกร่องแปลงผัก 

ข. เพื่อฆ่ำเชื้อโรคในดิน 

ค. เพื่อตำกให้ดินแห้งแข็ง 

ง. เพื่อให้พรวนดินได้ง่ำยขึ้น 

๙. ขั้นตอนแรกของกำรย้ำยต้นกลำ้ คือข้อใด 

ก. ใส่ปุ๋ย 

ข. ท ำเพิงบังแดด 

ค. รดน้ ำให้ชุ่ม 

ง. พรวนดิน 

๑๐.ผักสวนครัว หมำยถึงข้อใด 

ก. ผักท่ีปลูกไวต้ำมรั้วหรือบรเิวณบ้ำน 

ข. ผักท่ีปลูกไว้เพื่อใช้ในกำรปรุงอำหำร 



ค. ผักที่ปลูกไวเ้พื่อเพำะขยำยพันธ์ุ 

ง. ผักที่ปลูกไว้เพื่อใช้เลีย้งสัตว ์

๑๑.ดินชนิดใดเหมำะสมในกำรปลกูพืชสวนครัว 

ก. ดินร่วน 

ข. ดินโคลน 

ค. ดินทรำย 

ง. ดินเหนียวปนทรำย 

๑๒.วัตถุต้นก ำเนดิดินคือข้อใด 

ก.ซำกพืชซำกสัตว ์

ข.ฮิวมัส 

ค.อินทรียสำร 

ง.หินและแร ่

๑๓.ฮิวมสัเกิดจำกกำรสลำยตัวของวัตถุใด 

ก.วัตถุต้นก ำเนิดดิน 

ข.ดิน 

ค.อินทรียวัตถ ุ

ง.หินและแร ่

๑๔.เนื้อดินหยำบ น้ ำซึมผำ่นได้ดีไม่อุ้มน้ ำ เป็นสมบัติของ
ดินในข้อใด 

ก.ดินร่วน 

ข.ดินทรำย 

ค.ดินเหนียว 

ง.ดินโคลน 

๑๕.ธำตุอำหำรที่จ ำเป็นต่อกำรเจรญิเติบโตของพืช ท่ีพืช
ได้รับจำกน้ ำและอำกำศอย่ำงพอเพียง 

ก. คำร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน 

ข. ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โปแตสเซี่ยม 

ค. คำร์บอน ไฮโดรเจน ก ำมะถัน 

ง. ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซี่ยม 

๑๖.ธำตุอำหำรใดที่พืชได้รับจำกพชืตระกูลถั่ว 

ก. โปแตสเซี่ยม 

ข. ฟอสฟอรัส 

ค. ไนโตรเจน 

ง. ก ำมะถัน 

๑๗.พืชชนิดใดที่เหมำะสมในกำรปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด 

ก. ปอเทือง โสน 

ข. ข้ำวโพด ฝ้ำย 

ค. อ้อย ถั่วเหลือง 

ง. ข้ำว มันส ำปะหลัง 

๑๘.ธำตุอำหำรอะไรเมื่อใส่ให้แก่พืชจะท ำให้พืชมีใบสีเขียว
เข็มขึ้น 

ก. ไฮโดรเจน 

ข. ฟอสฟอรัส 

ค. โปแตสเซียม 

ง. ไนโตรเจน 

๑๙.ข้อใดไม่ใช่กำรปรับปรุงดินทรำย 

ก. ใส่ปุ๋ยคอก 

ข. ปลูกพืชตระกลูถั่ว 

ค. ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

ง. ไถพรวนบ่อย ๆ ครั้ง 

๒๐.ปุย๋อะไรที่ได้จำกกำรสลำยตัวของซำกพืชเศษเหลือ
ของพืช 

ก. ปุ๋ยคอก 

ข. ปุ๋ยหมัก 

ค. ปุ๋ยพืชสด 

ง. ปุ๋ยเทศบำล 



 
 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 

ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน ................................. .......................... 

 
๑.การอ่านออกเสียง 
 

ค าชี้แจง   ทดสอบกำรอ่ำนของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่ำนคนละ ๕ นำที (หมดเวลำให้หยุด) 
ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำท่ีก ำหนด ๒๕ ค ำ ๆ ละ ๑ คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ ๑ คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้องให้ ๐ คะแนน)  
 

ก าหนด ๒๕ ค า ๆ ละ ๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) คะแนนที่ได ้
พรวนดิน ธำตุอำหำรพืช สำรอินทรีย์ วัสดุปลูก เชื้อโรค  

 
…………………………. 

คะแนน 

มะเขือเทศ กำรเจริญเติบโตของพืช ภูมิประเทศ ดินร่วน เมล็ดพันธุ์ 
แมลง มหำธำตุ วัตถุต้นก ำเนิด ขุยมะพร้ำว ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ 

พืชสมุนไพร จุลธำตุ เน่ำเปื่อย เสื่อมสภำพ ปลอดภัย 
ดอกสลิด แมกนีเซียม ควำมยืดหยุ่น อัตรำส่วน กำรเพำะกล้ำ 
หมุนเวียน โมลิบดีนัม ละเอียด ปุ๋ยคอก วัชพืช 

 
๒. การจับใจความส าคัญเรื่องท่ีอ่าน 
 

ค าชี้แจง ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนตอบค ำถำมปำกเปล่ำ คนละ ๑ – ๒ ข้อ และบันทึกผลกำรตอบค ำถำม 
ตลอดจนให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรอ่ำนต่อไป และมอบหมำยให้นักเรียนค้นหำค ำตอบให้
ครบทุกค ำถำม 

 
 
 

 
 
 
บันทึกผลการตอบค าถามและข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
.............................................................................................. ................................................................................ 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ค าถามการอ่านจับใจความส าคัญ 
๑. ปลูกพืชเชิงเดียว    ๒. ธำตุอำหำรที่พืชต้องกำร 
๓. กำรผสมดินส ำหรับกำรปลูกพืช   ๔. องค์ประกอบของดิน 
๕. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรปลูกผัก 

บันทึกความสามารถดา้นการการอ่านภาษาไทย 
 



 
 
 
 

  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 
 

ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน ...........................................................  

 
 
 
๑. การอ่านออกเสียง 
 

ค าชี้แจง ทดสอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของเรียน 
ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำท่ีก ำหนด ๑๐ ค ำ ๆ ละ ๑ คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ ๑ คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้องให้ ๐ คะแนน)  

*สีฟ้า แทนพยัญชนะ  *สีแดง แทนสระ 
*สีเทา แทนพยัญชนะและสระท่ีไม่อ่านออกเสียง 
 

ค าที่ ค าศัพท ์ คะแนนที่ได ้
๑. Plant Nutrients      

 
 
 
 

........................................
คะแนน 

๒. insect 
๓. seed 
๔. weed 
๕. germ 
๖. chemical fertil izer 
๗. plant growth 
๘. geography 
๙. Vegetables 

๑๐. loam 
   

  

บันทึกความสามารถดา้นการการอ่านภาษาองักฤษ 
 

https://www.engdict.com/vocab/?q=tradition
https://www.engdict.com/vocab/?q=ancient


 
 

  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 

ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน ................................. .......................... 

 
 

๑.การอ่านออกเสียง 
 
ค าชี้แจง ทดสอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของเรียน 
ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำท่ีก ำหนด ๑๐ ค ำ ๆ ละ ๑ คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ ๑ คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้องให้ ๐ คะแนน)  

*สีฟ้า แทนพยัญชนะ  *สีแดง แทนสระ 
*สีเทา แทนพยัญชนะและสระท่ีไม่อ่านออกเสียง  *สีเขียว แทนพยัญชนะ 
 

ค าที่ ค าศัพท์ อ่านว่า ความหมาย คะแนน 
๑. plant nutr ient (พลำนท ฺนู'เทรียนทฺ) ธำตุอำหำรพืช  
๒. insect (อินเซคท)์ แมลง  
๓. seed (ซีด) เมล็ดพันธุ์  
๔. weed (วีด) วัชพืช  
๕. germ (เจิม) เชื้อโรค  
๖. chemical fertil izer (เคมมิเคิล เฟอทะไลเซอะ ) ปุ๋ยวิทยำศำสตร์  
๗. plant growth (พลำนท ฺโกรธ) กำรเจริญเติบโตของพืช  
๘. geography (จิออกกระฟิ) ภูมศิำสตร์  
๙. Vegetables (เวจทะเบิลส) ผัก  

๑๐. loam (โลม) ดินร่วน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เฉลยบันทึกความสามารถด้านการการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

https://www.engdict.com/vocab/?q=tradition
https://www.engdict.com/vocab/?q=ancient


 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 
ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 

โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน .................................. ......................... 
 
๑. การคิดค านวณ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค ำตอบให้ถูกต้อง ข้อละ ๑ คะแนน 

๑. วันแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ ขำยผักบุ้งได้ ๙๘๗ กิโลกรัม วันที่สองขำยได้มำกกว่ำวันแรก 
๕๘๙ กิโลกรัม วันที่สองขำยผักบุ้งได้กี่กิโลกรัม 
ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

๒. ปุ๋ยคอกกองแรกหนัก ๑,๒๕๐ กิโลกรัม ปุ๋ยคอกกองที่สองหนัก ๘๘๐ กิโลกรัม ปุ๋ยคอกทั้งสองกอง
หนักรวมกันกี่กิโลกรัม 
ประโยคสัญลักษณ์           
ตอบ            

๓. น้องอนุบำล๒น ำขวดน้ ำไปเติมปุ๋ยฮอร์โมนไข่ ๑๒๐ ขวด จำกปุ๋ยฮอร์โมนไข่ท่ีมีอยู่ ๒,๐๐๐ ขวด จะ
เหลือปุ๋ยฮอร์ไข่กีข่วด 
ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

๔. ถ้ำนักเรียนต้องกำรซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ๖ กระสอบ รำคำกระสอบละ ๑,๕๗๕ บำท แต่มีเงินอยู่ ๙,๐๐๐ 
บำท นักเรียนต้องหำเงินเพ่ิมอีกกี่บำท 
ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

๕. ครูต๊ะซื้อผักกวำงตุ้งจำกแปลงผักกำงมุ้ง ๑๕ กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ ๗๗ บำท น ำมำจัดตะกร้ำผัก
ได้ ๕ ตะกร้ำ น ำไปขำยตะกร้ำละ ๓๕๐ บำท ครูต๊ะขำยหมดจะได้ก ำไรกี่บำท 
 ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกความสามารถด้านการคิด
เลข 

 



 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 
ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 

โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน ..... ...................................................... 
 
๑. การคิดค านวณ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเติมค ำตอบให้ถูกต้อง ข้อละ ๑ คะแนน 

 
๖. โตเตถอนหญ้ำในแปลงผักของตัวเองวันละ ๑๘ ต้น ในเวลำ ๑ สัปดำห์ โตเตถอนหญ้ำในแปลงผักได้

ทั้งหมดก่ีต้น 
ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

๗. ดินหมักใบก้ำมปู ๓๓๖ ถุง จัดเป็น ๒๘ กอง กองละเท่ำ ๆ กัน จัดได้หกองละกี่ถุง 
ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

๘. นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ มีเงิน ๕,๑๑๐ บำท ครูแอนมอบทุนกำรศึกษำให้อีก ๑,๕๓๐ บำท 
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ น ำเงินทั้งหมดไปซื้อจอบจ ำนวน ๒๐ คัน เพ่ือน ำไปเป็นของขวัญ
ปีใหม่ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ ซ้ือจอบรำคำคันละก่ีบำท 
ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

๙. ข้ำวปุ้นท ำลูกอมรสผักได้ ๒๕๖,๕๐๐ เม็ด จัดใส่ถุง ถุงละ ๑๐๐ เม็ด แล้วขำยรำคำถุงละ ๙๕ บำท 
ข้ำวปุ้นจะได้เงินทั้งหมดก่ีบำท 
ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            
 

๑๐. พีได้รับเงินจำกกำรขำยผักกำงมุ้งเดือนๆ ละ ๑๐๐ บำท ในเวลำ ๑ ปี พีได้รับเงินจำกกำรขำยผักกำง
มุ้งท้ังหมดกี่บำท 
 ประโยคสัญลักษณ์          
ตอบ            

 

 
 

บันทึกความสามารถด้านการคิด
เลข 

 



แบบบันทึกหลังการเรียนรู้กิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้เรื่อง  ผักกางมุ้ง 

 
ชื่อ-สกุล................................................กลุ่ม......................................... 

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต ๑  

ค าชี้แจง:โปรดแสดงควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมพอสังเขป 

๑. ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมยกตัวอย่าง
ความรู้ที่นักเรียนจะสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................. ..........................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................. ..............................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

......................................................................... ..................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................ ...........................................................................................  

 

 

 



๒. โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
นักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ๒.๑ ปัญหา / อุปสรรค 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................ ...........................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

 ๒.๒ ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

 

 


