
 

บันทึกความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ......... ครั้งท่ี .......... 

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

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

1. การอ่านออกเสียง 

      ค าช้ีแจง  ทดสอบการอ่านของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่านคนละ 5 นาที (หมดเวลาให้หยุด) 
      ครูให้อ่านเฉพาะค าท่ีก าหนด 25 ค า ๆ ละ 1 คะแนน (อ่านถูกต้องให้ 1 คะแนน อ่านไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน) 

ก าหนด 25 ค า ๆ ละ 1 คะแนน (คะแนนเตม็ 25 คะแนน) คะแนนที่ได ้
ล้มลุก เหง้า ไหล สัญลักษณ์ เจริญ 

............. 
คะแนน 

พันธุ์ไม ้ ราชินี ปทุม สกุลบัว บุณฑริก 

สัตตบงกต ทรงป้อม อุบลชาต ิ บัวเผื่อน บัวฝรั่ง 

ปัทมา จงกลน ี หนามแหลม บัวกระด้ง รูปร่าง 

เมล็ดบัว      ฉัตรชมพู      เกสร      ใบเดี่ยว อับเรณู  

 

2.การจับใจความส าคญัเรื่องที่อ่าน 

ค าช้ีแจง   ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบค าถามปากเปล่า คนละ 1 – 2 ข้อ แล้วบันทึกผลการตอบค าถาม ตลอดจนให้ 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านต่อไป และมอบหมายให้นักเรียนค้นหาค าตอบให้ครบทุกค าถาม  

ค าถามการอ่านจับใจความส าคัญ 

1) “บัว” จัดเป็นพืชชนิดใด    5)   บัวชนิดใดมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 

2) ดอกบัว ถือเป็นสัญลักษณ์ของอะไร          6)   ค าท่ีมีความหมายเหมือนกับค าว่า “บัว” มีอะไรบ้าง   
3) บัวมีกี่สกุล อะไรบ้าง     7)   หากให้นักเรียนเปรียบตนเองเป็นดอกบัว 

4) ลักษณะของบัวสาย เป็นอย่างไร          นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นบัวชนิดไหน เพราะเหตุใด 
 
 
บันทึกผลการตอบค าถามและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

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

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

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

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

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



   

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

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

บันทึกการอ่าน ภาษาอังกฤษ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงค ำที่ก ำหนดให้ (อ่ำนถูกต้องให้ค ำละ 1 คะแนน) 
 

ข้อ ค ำศัพท์ อ่ำนถูก  
อ่ำนผิด  

1 Lotus  

2 Leaf  

3 Seeds  

4 Stem  

5 Shape  

6 Goodness  

7 Clay  

8 Grow up  

9 Fertilizer  

10 Insect  

รวม (คะแนน)  

 
 

 

 

ระดับกำรอ่ำน 
ดีมำก  

ดี  
พอใช้  

ควรปรับปรุง  
  

เกณฑ์ประเมินกำรอ่ำน 
คิดเป็นร้อยละ อ่านได้(ค า) ระดับ 

ร้อยละ 80 ขึน้ไป 6-10 ดีมาก 
ร้อยละ 70 ขึน้ไป 4-5 ด ี
ร้อยละ 60 ขึน้ไป 2-3 พอใช้ 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 59 0-1 ควรปรับปรุง 

 

ลงชื่อ .......................... ผู้ประเมิน 

(.................................................) 



 

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

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

การอ่าน ภาษาอังกฤษ 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงค ำที่ก ำหนดให้ (อ่ำนถูกต้องให้ค ำละ 1 คะแนน) 
 

ข้อ ค ำศัพท์ อ่ำนว่ำ ควำมหมำย 
อ่ำนถูก  
อ่ำนผิด  

1 Lotus โล – ตัส ดอกบัว  

2 Leaf ลีฟ ใบไม้  

3 Seeds ซีด เมล็ด  

4 Stem สะ – เท็ม ล ำต้น  

5 Shape เชฟ รูปทรง  

6 Goodness กู๊ด – เนส คุณงำมควำมดี  

7 Clay เคล ดิน  

8 Grow up โกรว – อัฟ เจริญเติบโต  

9 Fertilizer เฟอ'ทะไลเซอะ ปุ๋ย  

10 Insect อิน – เซค แมลง  

 
 

 

 



  

แบบบันทึกการคิดเลขเป็น 

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

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

ค าชี้แจง ทดสอบการคิดเลขเป็นของนักเรียน โดยจับเวลา 50 นาที (หมดเวลาให้หยุด) ก าหนด 10 ข้อๆละ 3 คะแนน 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 

1 แม่มีเงิน 25,000 บาท ซื้อพันธุ์บัวกระด้ง 8,000 บาท แม่เหลือเงินกี่
บาท 

 

2 กวินทร์ขายดอกบัวได้ 59,000 บาท เก็บค่าเช่าท่ีได้อีก 15,000 บาท 
กวินทร์มีรายได้ท้ังหมดกี่บาท 

 

3 พลอยมีเงิน 200 บาท น าไปซื้อดอกบัวราคาดอกละ 5 บาท จะได้กี่
ดอก 

 

4 มาลีเก็บดอกบัวใส่ห่อเตรียมน าไปขายท่ีตลาด ห่อละ 10 ดอก ได้ 15 
ห่อ มาลีเก็บดอกบัวได้กี่ดอก 

 

5 วักแรกสุดาปลูกดอกบัวได้  
3

5
 เมตร วันท่ีสองปลูกได้อีก 

2

5
 เมตร  

วันแรกปลูกได้มากกว่าวันท่ีสองกี่เมตร 

 

6 ใจดีมีพื้นท่ีปลูกดอกบัว 
4

8
 ตารางเมตร เช่าท่ีปลูกเพิ่มอีก 

3

8
 ตาราง

เมตร ใจดีมีพื้นท่ีท้ังหมดกี่ตารางเมตร 

 

7 นทีมีท่ีดิน 
50

12
 ไร่ ขายให้กิตติ 

13

12
 ไร่ นทีเหลือท่ีดินกี่ไร่  

8 ป้าชื่นมีเงินอยู่ 25.7 บาท น าไปซื้อบัวสาย 6.5 บาท ป้าชื่นเหลือเงินกี่
บาท 

 

9 แป้งเตรียมปุ๋ยน้ าใสบัว ถังแรกมี 36.75 ลิตร ถังท่ีสองมี 28.9 ลิตร 
แป้งมีปุ๋ยน้ าท้ังหมดกี่ลิตร 

 

10 มานพมีดอกบัว 3.42 ดอก มานีให้เพ่ิม 5.30 ดอก รวมมานพมีดอกบัว
กี่ดอก 

 

 


