
ใบงานท่ี 1 

เรื่อง ความเป็นมาลักษณะกระบือในประเทศไทย 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาลักษณะกระบือในประเทศไทยมาพอ
สังเขป 

1.  “ควาย” มีบทบาทส าคัญ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย อย่างไร 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

2. นักเรียนอธิบายลักษณะท่ัวไปของควาย 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

3. หากนักเรียนต้องการเลี้ยงควายจะต้องท าอย่างไร 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................... 
 
 

เฉลย ใบงานท่ี 1 

เรื่อง ความเป็นมาลักษณะกระบือในประเทศไทย 



ใบงานท่ี 2 

เรื่อง สายพันธุ์กระบือ 

 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กระบือมาพอสังเขป 

    1.พันธุ์ควายในโลกมี 2 ชนิด คืออะไรบ้าง 

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

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

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

   2.นักเรียนอธิบายลักษณะทั่วไปของควายไทย(ควายปลัก) 

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

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

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

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

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

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

  3.นักเรียนอธิบายลักษณะทั่วไปของควายมูร่าห์ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



ใบงานท่ี 3 

เรื่อง หลักการเลี้ยงกระบือท่ัวไป 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับหลักการเลี้ยงกระบือทั่วไปมาพอสังเขป 

    1.โรงเรือน (คอกกระบือ) ต้องมีลักษณะอย่างไร 

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

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

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

   2.ระบบย่อยอาหารของกระบือมีกี่ส่วน และประกอบด้วยอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

  3.อาหารทั้ง 5 ประเภทท่ีกระบือจะน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้าง(บอกอย่างน้อย3ข้อ) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



ใบงานท่ี 4 

เรื่อง โรคและพยาธิท่ีส าคัญในกระบือ 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคและพยาธิที่ส าคัญในกระบอื มาพอสังเขป 

1. กระบือส าหรับในประเทศไทยนั้นมีโรคติดต่อที่ส าคัญกี่โรค ได้แก่ 

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

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

2. พยาธิที่เกิดในกระบือมีกี่แบบ 

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

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

3. โรคเรื้อนที่ผิวหนังกระบือ เกิดจากสาเหตุใด 

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

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

4. โรคเรื้อนที่ผิวหนังกระบือ เกิดจากสาเหตุใด 

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

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

5. สาเหตุของการเกิดโรคในกระบือ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุได้แก่ (บอก 3 ข้อ) 

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

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

6. ข้อปฏิบัติในการป้องกันโรคในขั้น การน ากระบือใหม่เข้ามาในฝูง ต้องท าอย่างไร
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................... 

7. การป้องกันและก าจัดโรค (บอก 2 ข้อ) 

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

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

 



 

แบบทดสอบก่อน - หลังการจัดกิจกรรม 

แหล่งเรียนรู้  ประสบโชคฟาร์มควายไทย 
 

ค าสั่ง   ให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบค าถามจากตัวเลือกที่ก าหนดให้ให้ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
1. กระบือไทยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม 
       ก.   1 กลุ่ม  
       ข.   2 กลุ่ม 
       ค.   3 กลุ่ม            
       ง.   4 กลุ่ม 
2. กระบือไทยแบ่งเป็นกี่ชนิด 
       ก.   1 ชนิด  
       ข.   2 ชนิด 
       ค.   3 ชนิด 
       ง.   4 ชนิด  
3. กระบือสายพันธุ์มูร่าห์ (Murrah) หรือ กระบือแม่น  า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร 
       ก.   กระบือปลัก 
       ข.   กระบือแคระ        
       ค.   กระบือนม  
       ง.   ควายแอฟริกา 
4. เพราะเหตุใดกระบือจึงชอบนอนแช่ปลักโคลน 
       ก.   ต้องการระบายความร้อนออกจากร่างกาย            
       ข.   ต้องการกินอาหารที่อยู่ในน  า 
       ค.   เพราะกระบือมีต่อมเหงื่อจ านวนมาก            
       ง.   ขี เกียจไม่ชอบไถนา 
5. กระบือจัดเป็นสัตว์ประเภทใด 
       ก.   ครึ่งบกครึ่งน  า 
       ข.   สัตว์เลื อยคลาน 
       ค.   สัตว์ปีก 
       ง.   สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม 
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกระบือ 
       ก.   ด าน  าได้เป็นเวลานาน 
       ข.   ให้มูลเป็นปุ๋ย 
       ค.   ใช้เป็นแรงงาน 
       ง.   การให้เนื อ 



7. ฟันแท้ของกระบือมีจ านวนทั งหมดก่ีซี่ 
       ก.   30 
       ข.   32 
       ค.   34 
       ง.   36 
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
       ก.   นมของกระบือมีโปรตีน ไขมัน และแลคโตสมากกว่านมวัว 
       ข.   นมของวัวมีโปรตีน ไขมัน และแลคโตสมากกว่านมกระบือ 
       ค.   กระบือเป็นสัตว์เลื อยคลาน 
       ง.   กระบือมีเฉพาะดีด าเท่านั น 
9. กระบือ ภาษาอังกฤษคือ 
       ก.   Butterfly 
       ข.   Butter 
       ค.   Buffalo 
       ง.   Bubble 
10. กระบือกินอะไรเป็นอาหาร 
       ก.   เนื อไก่บด 
       ข.   ดิน 
       ค.   ปลา 
       ง.   หญ้า และ ฝาง 
11. เคี ยวเอื อง หมายถึงข้อใด 
       ก.   ออกหากินเป็นฝูง 
       ข.   สัญชาตญาณในการต่อสู้เพ่ือป้องกันตัว 
       ค.   เคี ยวเร็ว ๆ  เพื่อให้ละเอียด 
       ง.   อาการที่สัตว์จ าพวกวัวควายส ารอกอาหารออกมาเคี ยวอีกอย่างช้า ๆ เพ่ือให้ละเอียด 
12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนิสัยของกระบือ 
       ก.   ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง 
       ข.   ชอบวิ่งเล่นในที่โล่งกว้าง 
       ค.   ชอบนอนน  าและไม่ชอบแดดร้อน 
       ง.   เวลากลางคืนชอบนอนที่แห้ง 
13. สาเหตุของการเกิดโรคในกระบือ เกิดขึ นได้จากหลายสาเหตุยกเว้นข้อใด 
       ก.   เกิดจากการได้รับขาดสารอาหารมากเกินไป 
       ข.   เกิดจากการติดเชื อโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรียไวรัสเชื อรา 
       ค.   เกิดจากการได้รับสารพิษจากภายนอกรวมทั งยาฆ่าแมลงต่าง ๆ 
       ง.   เกิดจากโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ 



14. กระบือที่ลักษณะเป็นสีขาวออกชมพูเราเรียกว่า 
       ก.   กระบือชมพู 
       ข.   กระบือเทาด า 
       ค.   กระบือเผือก 
       ง.   กระบือน  าตาลเทา 
15. โรคที่ส าคัญในกระบือแบ่งได้เป็นกี่จ าพวก 
       ก.   1 เท่านั น โรคที่เกิดจากเชื อแบคทีเรียหรือรา 
       ข.   2 จ าพวก โรคที่เกิดจากเชื อแบคทีเรียหรือรา และโรคท่ีเกิดจากไวรัส 
       ค.   3 จ าพวก โรคที่เกิดจากเชื อแบคทีเรียหรือรา โรคที่เกิดจากไวรัส และวัณโรค 
       ง.   ไม่มีเลย 
16. ระบบการย่อยของกระบือมีก่ีส่วน 
       ก.   1  
       ข.   2  
       ค.   3  
       ง.   4 
17. โรคบรูเซลโลซิส หรือที่เกษตรกรนิยมเรียกว่า 
       ก.   โรควัณโรค 
       ข.   โรคคอบวม 
       ค.   โรคแท้งติดต่อ 
       ง.   โรคปากและเท้าเปื่อย 
18. กระบือตั งท้องทั งหมดกี่เดือน 
       ก.   6 – 7 เดือน 
       ข.   7 – 8 เดือน 
       ค.   8 – 9 เดือน 
       ง.   10.5 – 11 เดือน 
19. เมื่อแม่กระบือคลอดลูกแล้ว ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ 
       ก.   แยกแม่ออกจากลูก 24 ชม. 
       ข.   ตัดสายสะดือลูกกระบือ 
       ค.   เช็ดท าความสะอาดตัวลูกกระบือ 
       ง.    ถ้าลูกกระบือแสดงอาการแน่นิ่ง ให้ช่วยโดยดึงลิ นออกจากปากแล้วจับขายกให้หัวห้อยลง 
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสวยงามของกระบือไทย 
       ก.   คอ จะต้องอวบใหญ่หนาบึกบึน และตรงคอจะต้องมีลายสร้อย 2 จุด เหมือนพระจันทร์ 
       ข.   เขา นิยมควายเขากรอบหรือเขาโง้ง คล้ายวงพระจันทร์ มีขนาดสวยงาม โคนมเขาใหญ่แข็งแรง ปลาย
เขาเรียว ตอบรับกับใบหน้า 
       ค.    จมูก รูจมูกเล็ก จมูกแห้งอยู่เสมอ   ง.  ถ้าลูกกระบือแสดงอาการแน่นิ่ง ให้ช่วยโดยดึงลิ นออกจากปาก 



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

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

 

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

 

 

 
๑. การอ่านออกเสียง 
 
ค าชี แจง ทดสอบการอ่านของนักเรียนโดยให้นักเรียนอ่านคนละ ๑๕ นาที (หมดเวลาให้หยุด) 

ครูให้อ่านเฉพาะค าท่ีก าหนด ๒๕ ค า ๆ ละ ๑ คะแนน 
(อ่านถูกต้องให้ ๑ คะแนน อ่านไม่ถูกต้องให้ ๐ คะแนน) 

 
๒.การจับใจความส าคญัเรื่องที่อ่าน        

ค าชี แจง ครูตั งค าถามให้นักเรียนตอบค าถามปากเปล่า คนละ ๑-๒ ข้อ แล้วบันทึกผลการตอบค าถาม 
ตลอดจนให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านต่อไป และมอบหมายให้นักเรียนค้นหา
ค าตอบให้ครบทุกค าถาม 

 
 

 

ก าหนด ๒๕ ค า ๆ ละ ๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) คะแนนที่ได้ 

 กระบือ สายพันธุ์ วิถีชีวิต ท้องถิ่น อนุรักษ์ 
พันธุกรรม การเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ ควายปลัก ควายมูร่าห์  
โสโครก ลาดเอียง โรงเรือน โรควัณโรค โรคพยาธิใบไม้  
แบคทีเรีย ไวรัส เชื อรา ลักษณะ โรคบรูเซลโลซิส  
ระบบการย่อย  สัญชาตญาณ  สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ฉีดวัคซีน พยาธิตัวกลม 

 

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

คะแนน 

 

ค าถามการอ่านจับใจความส าคัญ 
๑. “ควาย” มีบทบาทส าคัญ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไร   
๒. พันธุ์ควายในโลกมี 2 ชนิด คืออะไรบ้าง 
๓. อาหารทั ง 5 ประเภทท่ีกระบือจะน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 
๔. กระบือส าหรับในประเทศไทยนั นมีโรคติดต่อที่ส าคัญกี่โรค ได้แก่โรคอะไรบา้ง 

 



บันทึกผลการตอบค าถามและขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

บันทึกความสามารถด้านการคิดเลข   
 

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

ชื่อ.................................................................................................เลขที่...............ชั น................. 
โรงเรียน................................................................................กลุ่มโรงเรียน........... ........................ 
 

1. การค านวณ 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาค าตอบให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

ค า
ที ่

โจทย์ ตอบ/หน่วย คะแนน 

1. ศูนย์เรียนรู้ประสบโชคควายไทยตั งขึ นเมื่อปี2562 ถ้านับปีปัจจุบัน เป็นเวลากี่ปีที่มีการก่อตั ง
ศูนย์การเรียนรู ้

  

2. กระบือน  าหนัก1,500 กิโลกรัม โคหนัก1,200กิโลกรัมกระบือหนักกว่าโคกี่กิโลกรัม   

3. คอกกระบือ ยาว 90 เมตร กว้าง 10เมตร หาพื นท่ีคอกกระบือมีกี่ตารางเมตร   

4. วันนี เก็บขี วัวได1้50 กระสอบ กระสอบละ20กิโลกรัม วันนี เกบ็ขี วัวได้ทั งหมดกี่กิโลกรัม   

5. ระยะทางการเดินทางของกระบือจากคอกถึงหน้าถนนใช้ระยะทาง 4 กิโลเมตร ถ้าไปกลับ
ภายใน7วันรวมได้ระยะทางกี่กิโลเมตร 

  

6. ขายกระบือหนึ่งตัวได้เงิน 100 ล้านบาท ซื อกระบือมาเพิ่มอีกหนึ่งตวัราคา150ล้านบาท ต้อง
จ่ายเพิ่มจากเดิมกี่บาท 

  

7. ลงทุนในการเลี ยงกระบือหมดไป100,000 บาท ขายขี วัดได้เงิน 120,000 บาท สรุปว่าได้ก าไร
หรือขาดทุนไปกี่บาท  

  

8. กระบือออกมากินหญ้าเวลา 07.00น.ถึงเวลา11.00น.กระบือใช้เวลากินหญ้ากี่ ช่ัวโมง   

9. กระบือออกมากินหญ้าเวลา 14.00น.ถึงเวลา17.00น.กระบือใช้เวลากินหญ้ากี่ ช่ัวโมง   

10. กระบือท้องลูกเดือนมกราคม คาดว่าจะคลอดเดือนอะไร (กระบือท้องลูกใช้เวลา11เดือน)   

รวม   



  
  บันทึกความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ   

 

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

ชื่อ.................................................................................................เลขที่...............ชั น................. 
โรงเรียน................................................................................กลุ่มโรงเรียน........... ........................ 
 

1. การอ่านออกเสียง 
ค าชี้แจง  ทดสอบการอ่านของนักเรียน  
ครูให้อ่านเฉพาะค าที่ก าหนด  10 ค า ๆ ละ 1 คะแนน  (อ่านถูกต้องให้ 1 คะแนน อ่านไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน)  

*สีฟ้า แทนพยัญชนะ   *สีแดง แทนสระ  
*สีเขียว แทนพยัญชนะคู่  *สีเทาแทนพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียง 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าที่ ค าศัพท ์ คะแนนที่ได ้
1. buffalo   

 
 
 
 
 

............................. 
คะแนน 

2. grass  
3. sell  

4. fert i l izer  

5. nature  

6. lea  

7. horn  

8. breed  
9. disease  
10. culture  

https://www.engdict.com/vocab/?q=buffalo
https://www.engdict.com/vocab/?q=grass
https://www.engdict.com/vocab/?q=sell
https://www.engdict.com/vocab/?q=fertilizer
https://www.engdict.com/vocab/?q=nature
https://www.engdict.com/vocab/?q=lea
https://www.engdict.com/vocab/?q=horn
https://www.engdict.com/vocab/?q=breed
https://www.engdict.com/vocab/?q=disease
https://www.engdict.com/vocab/?q=culture

