
แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วทีก่ าหนด 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมายที่ก าหนดให้ลงบนค าที่นักเรียนอ่านไม่ถูกต้องในตารางข้างล่าง          
แล้วน าไปเทียบกับระดับคะแนนที่ก าหนด  

๑. การอ่านค า ถ้านักเรียนอ่านค าผิดหรืออ่านกลุ่มค าผิด ให้ท าเครื่องหมาย × (ถ้าอ่านค าเดิม                    
ผิดซ้ ากันนับเพียง ๑ ครั้ง) 

๒. การอ่านขา้มค าหรือเพ่ิมค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย / 
๓. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย # 
๔. ความชัดเจนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย   

  ๕. การเว้นช่องว่างวรรคเล็ก วรรคใหญ่ ใช้เครื่องหมาย     วรรคเล็ก         วรรคใหญ่ 
 

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

  
เด็กเด็ก เคย สังเกต หรือ ไม่ ว่า  บน ท่ีดิน ซ่ึง แสดง กรรมสิทธิ์ ของ แต่ละ บ้าน น้ัน  

 
มี หมุดหลักเขตท่ีดิน  ซ่ึง ท า ด้วย ซีเมนต์ หล่อ เป็น แท่ง กลมกลม  ปัก โผล ่ เหนือ พื้นดิน ขึ้น 
  
มา เล็กน้อย  เป็น เครื่องหมาย บอก ให้ รู้ ว่า  อาณาเขต ของ แต่ละ บ้าน ไป สิ้นสุด ลง ณ ท่ีใด 

 
  การแบ่งเขต ดินแดนไทย อย่าง คร่าวคร่าว  เริ่ม มา ตั้งแต่ พุทธศักราช สองพันสีร่้อยแปด  หรือ 

 
คริสต์ศักราช หน่ึงพันแปดร้อย 

หกสิบเก้า 
 โดย ถือ ว่า ดินแดน ท่ี ตก อยู่ ภายใต้ การปกครอง ของ ประเทศ 

 
หรือ อาณาจักร ใด  อาณาเขต ของ ประเทศ หรือ อาณาจักร ท่ี เป็น ท่ีปกครอง ก็ จะ ครอบคลุม 

 
ไป ถึง ดินแดน ท่ีอยู่ ภายใต้ การปกครอง น้ัน  โดย ไม่ ได้ ระบ ุ ชัดเจน ว่า มี 

 
แนวเส้นแบ่งเขตแดน อยู่ ณ ท่ี ใด  ตัวอย่างเช่น  ดินแดน อาณาจักร สุโขทัย  อาณาจักร อยุธยา 

 
 ไม่ สามารถ บอก ได้ อย่างแน่ชัด ว่า  มี เส้นแบ่งเขตแดน กับ ประเทศ หรือ อาณาจักร 

 
อื่นอื่น อยู่ ณ ท่ี ใด   แนวความคิด เกี่ยวกับ การก าหนด เส้นแบ่งเขตแดน  เริ่ม มี ขึ้น 

 
ใน สมัย ท่ี ชาวยุโรป เดินเรือ ไป แสวงหา อาณานิคม  ใน ทวีป ต่างต่าง ได้ มี การท าสงคราม  

 
การท าความตกลง ระหว่าง ชาวยุโรป ด้วยกันเอง  หรือ กับ ชาวพื้นเมือง  เพื่อ แบ่งปัน ดินแดน ท่ี 
 

ชาวยุโรป เข้า ไป ปกครอง เป็น อาณานิคม ของ ตน  ประเทศไทย มี เหตุการณ์ เช่นน้ี 
 



เกิดขึ้น ใน รัชกาลท่ีสี่ ต่อเนื่อง มา ถึง รัชกาลท่ีห้า แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์  ถึงแม้ว่า 
 
ไทย จะ เป็น ประเทศ เดียว ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่ี สามารถ รักษา เอกราช และ อธิปไตย 
 
ของ ชาติ ไว้ ได้  แต่ ไทย ก็ ต้อง ยอม เสีย ดินแดน กัมพูชา  และ ลาว ให้ แก่ ฝรั่งเศส  และ 
 
เสีย ดินแดน ตอน บน ของ คาบสมุทร มลายู ให้ แก่ อังกฤษ  พร้อม กัน น้ัน 

 
ก็ มี การท าสนธิสัญญา  ก าหนด แนว เส้นแบ่งเขตแดน ระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 ซ่ึง ตก เป็น อาณานิคม ของ ฝรั่งเศส และ อังกฤษ ดังกล่าว 
 


