
ใบงาน 
เรื่อง...การเลี้ยงสัตว์ 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ แพะ ไก่ เป็ด  มาพอสังเขป 
 

1. การเลี้ยงแพะ มีวิธีการเลี้ยง และดูแล อย่างไร 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................... 
 

2. การเลี้ยงไก่  มีวิธีการเลีย้ง และดูแล อย่างไร 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
. 
 

3. การเลี้ยงเป็ด  มีวิธีการเลี้ยง และดูแล อย่างไร 

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

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

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

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

 
 
 

เฉลยใบงาน 



 

ใบงาน 

เรื่อง...การปลูกพืชหมุนเวียน 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับพืชหมุนเวียน  มาพอสังเขป 

1. การเตรียมดินปลูกผักแบบประณีต ปลูกพืชหมุนเวียน ท าได้อย่างไร  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................... 
 

2. การวางแผน  ในการปลูกเพื่อให้แปลงผักไม่ขาดผัก นักเรียนจะมีการวางแผนอย่างไร 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................... 
 

3. ความต้องการแสงของพืชมีกี่ประเภท แต่ละประเภท มีความต้องการอย่างไร 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...... 

 

 

 

 

 



ใบงาน Mini มินิฟาร์มบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

(เกษตรพอเพียงกับชีวิตวิถีใหม่) 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี มินิฟาร์มบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

(เกษตรพอเพียงกับชีวิตวถิีใหม่) ตามจิตนาการของนักเรียน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงาน เรื่อง..การผลติและขยายพันธุ์ผลไม ้

 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษา ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์ไม้ผล แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 2. ให้นักเรียนเลือกท าเครือ่งหมายถูก  🗸 หน้าข้อที่ถูก และท าเครื่องหมายผิด ✗ หน้าข้อที่ผิด  
 
 ….…..1. การขยายพันธุ์ไม้ผลโดยทั่วไปจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การขยายพันธุ์โดย 
 อาศัยเพศ และการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ 
…..…..2. การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมีความส าคัญในการพัฒนาไม้ผลให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้น 
.... ..... .3. ข้อดีของการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด คือ ได้พืชที่ล าต้นสูงใหญ่สะดวกในการเก็บ 
 เกี่ยวดูแลรักษา 
…..…..4. ข้อเสียของการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด คือ มีการกลายพันธุ์ได้ง่ายและมักจะกลาย 
 พันธุ์ไปในทางท่ีด้อยกว่าต้นแม่พันธุ์ 
…..…..5. การขยายพันธุ์ไม้ผลโดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช มีความส าคัญเพ่ือท าให้เกิดไม้ผล 
 ต้นใหม่ขึ้น 
…..…..6. การตอนกิ่งเป็นการขยายพันธุ์ไม้ผลใช้ส่วนต่างๆ ของพืช 
...... ... .7. ข้อเสียของการขยายพันธุ์ไม้ผลใช้ส่วนต่างๆ ของพืช คือ ต้นพืชที่ได้มีลักษณะ 
 ตรงตามแม่พันธุ์ 
…..…..8. ต้นไม้ที่ได้จากการปักช าและตอนกิ่ง ไม่มีรากแก้วท าให้โค่นล้มได้ง่าย เป็น 
 ข้อเสียของการขยายพันธุ์ไม้ผลใช้ส่วนต่างๆ ของพืช 
…..…..9. การติดตาเป็นวธิกีารขยายพันธ์ุท่ีน ากิ่งเอาส่วนตาของต้นพืชต้นหนึ่งซึ่งเป็นกิ่ง 
 พันธุ์ดี เพียงตาเดียวมาติดกับต้นพืชอีกต้นหนึ่งท าหน้าที่เป็นต้นตอ 
...... .. .10. การทาบก่ิงสามารถท าได ้2 วิธี คือ การทาบก่ิงแบบประกับและการทาบกิ่ง 
 แบบเสียบลิ่ม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ..............................................................................................................เลขที่..................ชั้น 

โรงเรียน.......................................................................กลุ่มโรงเรียน........................................ 

บันทึกความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่.............ครั้งที่........ 

 
 
 

๑. การอ่านออกเสีย 
ค ำชี้แจง ทดสอบกำรอ่ำนของนักเรียนโดยให้นักเรียนอ่ำนคนละ ๑๕ นำที (หมดเวลำให้หยุด) 

ครใูห้อ่ำนเฉพำะค ำท่ีก ำหนด ๒๕ ค ำ ๆ ละ ๑ คะแนน (อ่ำนถูกต้องให้ ๑ คะแนน อ่ำนไม่
ถูกต้องให้ ๐ คะแนน) 
 

๒. การจับใจความส าคัญเรื่องที่อ่าน 
        ค ำชี้แจง ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนตอบค ำถำมปำกเปล่ำ คนละ ๑-๒ ข้อ แล้วบันทึกผลกำรตอบ
ค ำถำม ตลอดจนให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรอ่ำนต่อไป และมอบหมำยให้นักเรียน
ค้นหำค ำตอบให้ครบทุกค ำถำม 

 
 

 
 
 
บันทึกผลการตอบค าถามและขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................... 

 

ก าหนด ๒๕ ค า ๆ ละ ๑ คะแนน (คะแนนเตม็ ๒๕ คะแนน) คะแนนที่ได้ 
 ไก่   กบ   ปลา  เกษตร  เป็ด   เห็ด  ปุ๋ย  แพะ  พืช  ผัก  น้ า  สัตว์  เลี้ยง  พอเพียง  
หมุนเวียน 

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

  คะแนน กะเพรา  โหระพา   พริก   คะน้า   ผักกาด   สมุนไพร   ขยาย   พืชพันธุ์    ผลไม้    
โรงเรือน 

ค าถามการอ่านจับใจความส าคัญ 
๑. กำรท ำเกษตรพอเพียงมีข้อดีอย่ำงไร  ๒. กำรปลูกพืชหมุนเวียนให้อะไรกับชุมชน 
๓. เหตุใดเรำต้องปลูกผักตำมฤดูกำล             ๔. กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนมีข้อดีและข้อเสียอย่ำงไร 

 



บันทึกควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษำปีที่......... ครั้งที่ ............ 
 
ชื่อ.................................................................................................เลขที่...............ชั้ น................. 
โรงเรียน................................................................................กลุ่มโรงเรียน........... ........................ 
๑. กำรอ่ำนออกเสียง 
ค ำชี้แจง  ค าชี้แจง  ทดสอบกำรอ่ำนของนักเรียน *สีฟ้า แทนพยัญชนะ *สีแดง แทนสระ *สีเขียว แทน
พยัญชนะคู่ *สีเทาแทนพยัญชนะและสระท่ีไม่อ่านออกเสียง 

ครูให้อ่ำนเฉพำะค ำที่ก ำหนด  ๑๐ ค ำ ๆ ละ ๑ คะแนน  (อ่ำนถูกต้องให้ ๑ คะแนน อ่ำนไม่ถูกต้องให้ ๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า
ที ่

ค าศัพท์ ๑๐ ค า ๆ ละ ๑ คะแนน 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

ค าอ่าน ความหมาย คะแนนที่ได้ 

1. duck     
 
 
 
 
 

............................. 
คะแนน 

2. chicken    

3. goat    

4. fish    

5. coconut    

6. mango    

7. egg    

8. pumpkin    

9. chili    

10. basil    

https://www.engdict.com/vocab/?q=duck
https://www.engdict.com/vocab/?q=chicken
https://www.engdict.com/vocab/?q=goat
https://www.engdict.com/vocab/?q=fish
https://www.engdict.com/vocab/?q=coconut
https://www.engdict.com/vocab/?q=mango
https://www.engdict.com/vocab/?q=egg
https://www.engdict.com/vocab/?q=pumpkin
https://www.engdict.com/vocab/?q=chili
https://www.engdict.com/vocab/?q=basil


ชื่อ..............................................................................................................เลขที่..................ชั้น 

โรงเรียน.......................................................................กลุ่มโรงเรียน........................................ 

 

บันทึกความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่.............ครั้งที่........ 
 
 
 
 
 

1. โจทย์ปัญหาการบวก ประโยคสัญญาลักษณ์และแสดงวิธีท า 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำแล้วตอบค ำถำมให้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
1. มะปรำงขำยพริก ได้เงิน 25 บำท  ขำยคะน้ำ ได้เงิน 15 บำท รวมมะปรำงขำย พริกและคะน้ำ ได้เงิน

กี่บำท เขียนเป็นประโยคสัญญำลักษณ์ได้อย่ำงไร 
ประโยคสัญญำลักษณ์
............................................................................................................................. ........................ 

2. วันจันทร์ โจปลูกผักกำด  13 ต้น  วันอังคำร โจปลูก โหระพำ อีก 12 ต้น  รวมโจปลูกผักท้ังวันจันทร์
และวันอังคำรก่ีต้น 

เขียนเป็นประโยคสัญญำลักษณ์ได้อย่ำงไร 
ประโยคสัญญำลักษณ์
.................................................................................................... ................................................. 

3. เดือนมกรำคม เอวำ ซื้อ สมุนไพร มำ 20 ต้น  เดือนกุมภำพันธ์ แก้ม ซื้อ ต้นมะม่วง มำ 20 ต้น 
รวมทั้งสองเดือน มีสมุนไพร 

และ มะม่วง กี่ต้น เขียนเป็นประโยคสัญญำลักษณ์ได้อย่ำงไร 
ประโยคสัญญำลักษณ์
.................................................................................................................................................. ... 

4. มำเฟีย มีไก่ ในเล้ำอยู่  12 ตัว แม่ซื้อ ไก่มำเพ่ิมอีก  13 ตัว  รวมมำเฟียจะมีไก่กี่ตัว 
ประโยคสัญญำลักษณ์
..................................................................................................................................................... .............. 
วิธีท ำ
.............................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .............................................................. ............... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 



5. ข้ำวฟ้ำงเลี้ยงแพะอยู่ 11 ตัว  ครูนิ่มกับครูผึ้ง ให้แพะไปเลี้ยงเพ่ิมอีก 12 ตัว  รวมข้ำวฟ้ำงจะมี แพะกี่
ตัว 

         ประโยคสัญญำลักษณ์ 
............................................................................................................................. ...................................... 
วิธีท ำ
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................... .............. 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

 
 

1. แก้ม ขำย ไข่ไก่ ได้เงิน 30 บำท  ขำย ไข่เป็ด ได้เงิน 25 บำท แก้มขำยไข่ไก่ ได้เงินมำกกว่ำ ไข่เป็ด กี่บำท 
เขียนเป็นประโยคสัญญำลักษณ์ได้อย่ำงไร 
ประโยคสัญญำลักษณ์
................................................................................................................... ............................................. 

2. แอม ปลูก มะเขือ  40  ต้น   โจ ปลูก โหระพำ   23  แอมปลูกผักมำกกว่ำโจ กี่ต้น เขียนเป็นประโยค
สัญญำลักษณ์ได้อย่ำงไร 
ประโยคสัญญำลักษณ์
................................................................................. .............................................................................. 

3. คำเมล ซ้ือมะพร้ำว มำในรำคำ 50 บำท  มำเฟียซื้อมะพร้ำวมำในรำคำ 35 บำท คำเมลซื้อมะพร้ำวมำแพง
กว่ำ มำฟียกี่บำท 
เขียนเป็นประโยคสัญญำลักษณ์ได้อย่ำงไร 

          ประโยคสัญญำลักษณ์
............................................................................................................................. ................................... 

4. มะปรำง มีไก่ ในเล้ำอยู่  60  ตัว แม่ขำย ไป 22  ตัว  มะปรำง จะเหลือไก่กี่ตัว 
ประโยคสัญญำลักษณ์ 
............................................................................................................................. ...................................... 
วิธีท ำ
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .................................................................. ........... 

2. โจทย์ปัญหาการลบ ประโยคสัญญาลักษณ์และแสดงวิธี
ท า 



5. ข้ำวฟ้ำงเลี้ยงแพะอยู่  80  ตัว  แพะป่วยตำยไป  15 ตัว   ข้ำวฟ้ำงจะเหลือแพะกี่ตัว      
 ประโยคสัญญำลักษณ์
........................................................................... ....................................................................... ............. 
วิธีท ำ
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
....................................................................................... ................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................... ................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบึงทับแรต 

 
1. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร 
ก. กำรท ำเกษตรกรรม 
ข. กำรด ำรงชีวิตอยู่อย่ำงพออยู่พอกิน 
ค. กำรค้ำขำยให้ได้เงินเพียงพอส ำหรับครอบครัว 
ง. กำรท ำธุรกิจ 
2. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด 
ก. มุ่งแก้ไขปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจชำติ 
ข. เพ่ือให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคง 
ค. เพ่ือให้ก้ำวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัฒน์ 
ง. ท ำเกษตรกรรม 
3. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ข้อใด 
ก. มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ข. มีควำมพอประมำณในกำรใช้จ่ำย 
ค. มีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรประเทศ 
ง. ก้ำวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัฒน์ 
4. ดินชนิดใดเหมาะในการเพาะปลูกมากที่สุด 
ก. ดินเหนียว 
ข. ดินเหนียวปนตะกอน 
ค. ดินร่วน 
ง. ดินแดง 
5. ท่ีดินเป็นกรดควรแก้ไขอย่างไร 
ก. ใส่สำรเคมี 
ข. ระบำยน้ ำเข้ำที่ดิน 
ค. กำรใส่ปุ๋ยพืชสด 
ง. ใช้ปูนขำวหว่ำน 
6. หลักคิดในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนนิชีวิต ยกเว้นข้อใด 
ก. ควำมมีเหตุผล 
ข. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ค. ควำมขยันหมั่นเพียร 
ง. ควำมจน 
 



7. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ยกเว้น ด้านใด 
ก. สังคม 
ข. สิ่งแวดล้อม 
ค. วัฒนธรรม 
ง. ธุรกิจ 
8. บุคคลกลุ่มใดเหมาะส าหรับการใช้เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 
ก. ข้ำรำชกำร 
ข. นักเรียน 
ค. ทุกกลุ่มอำชีพ 
ง. ชำวบ้ำน 
9. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. รู้จักประหยัด 
ข. ยืมเงินเพ่ือนและผ่อนใช้ทีหลัง 
ค. อดอำหำรกลำงวันเพ่ือเก็บเงินใส่ออมสิน 
ง. อดข้ำวเย็น 
10. ใครปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ส้มรับประทำนอำหำรเหลือทุกครั้ง 
ข. มำเฟียอดข้ำวเย็น 
ค. เงำะซื้อรองเท้ำครั้งละ 5 คู่ 
ง. กล้วยซ่อมแซมกระโปรงที่ขำด 
11. ข้อใดเป็นพืชสมุนไพร 
ก. ต้นโพธิ์ 
ข. หญ้ำคำ 
ค. กระชำย 
ง. เห็ด 
12. ข้อใดคือความหมายของ “พืชผักสวนครัว”  
ก  ผักท่ีปลูกไว้เพ่ือรับประทำนในครอบครัว 
ข  ผักท่ีปลูกไว้เพ่ือแจกเพ่ือนบ้ำน 
ค  ผักท่ีปลูกไว้เพ่ือจ ำหน่ำย 
ง.  ผักเพ่ือนบ้ำน 
 
 
 
 



13. พืชผักชนิดใดที่ปลูกได้ทุกฤดูกาล  
ก  กะหล่ ำปลี 
ข  มะเขือเทศ 
ค  มะเขือเปรำะ 
ง.  พริก 
14. สถานที่ใดเหมาะกับการปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด  
ก  ใกล้ที่พัก และแหล่งน้ ำ 
ข  เป็นที่รำบลุ่ม น้ ำท่วมถึง 
ค  อยู่ห่ำงไกลจำกที่พักอำศัย 
ง.  ในโคก 
15. โรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ ต้องผ่านการอะไร 
ก. กำรท ำลำย 
ข. กำรข้ึนสนิม 
ค. กำรข้ึนลำ 
ง. กำท ำควำมสะอำด 
16. น ้าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงไก่ต้องใช้น ้าอะไร 
ก. น ้ำสะอำดที่ยังไม่ใช้ 
ข. น ้ำไม่สะอำดที่ใช้ส ำหรับทิ้ง 
ค. น ้ำสะอำดที่ใช้ล้ำงจำนแล้วใช้ให้ไก่กิน 
ง. น ้ำในสระดิน 
17. สัตว์ปีกชนิดใดที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุด 
ก.  เป็ด 
ข.  ไก่ 
ค.  นกกระทำ 
ง.  นกกระจอกเทศ 
18. การเลี้ยงปลาน้ าจืดมีกี่ประเภท 
ก. 3  ประเภท 
ข. 4  ประเภท 
ค. 5  ประเภท 
ง. 6  ประเภท 
19. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ก. เป็นแหล่งจ้ำงงำน 
ข. เป็นแหล่งอำหำรโปรตีน 
ค. เป็นสินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญ 
ง. ถูกทุกข้อ 



20. ข้อใดคือประโยชน์ของเกษตรแบบผสมผสาน 
ก. มีกิจกรรมหลำกหลำย เพ่ิมรำยได้กับครอบครัว 
ข. ท ำให้สภำพไร่นำได้รับกำรบ ำรุง กำรดูแลและสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี 
ค. ใช้ประโยชน์จำกที่ดินได้อย่ำงเต็มท่ี 
ง. ผลประโยชน์ท ำให้ได้รับท ำให้ครอบครัวมีควำมเป็นอยู่ที่ดี 


