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36–40 Apart from very occasional 'first draft' slips, the language is entirely accurate. Sentence 
structure is varied and demonstrates that the candidate has the skill to use various lengths and 
types of sentences to achieve a particular effect. Vocabulary is wide and is used with precision. 
Punctuation is accurate and helpful to the reader. Spelling is accurate across the full range of 
vocabulary used. Paragraphs have unity, are linked, and show evidence of planning. The topic 
is addressed with consistent relevance; the interest of the reader is aroused and sustained. 

31–35 The language is accurate with only occasional errors. Vocabulary is wide enough to convey 
intended shades of meaning with some precision. Sentences show some variation of length 
and type, including the confident use of complex sentences. Punctuation is accurate. Spelling 
is nearly always accurate. Paragraphs show some evidence of planning, have unity and are 
usually appropriately linked. The piece of writing is a relevant response to the topic, and the 
interest of the reader is aroused and sustained through most of the composition. 

26–30 The language is largely accurate. Simple structures are used without error. Vocabulary is wide 
enough to convey intended meaning, but may lack precision. Sentences may show some variety 
of length, although there may be a tendency to repeat sentence types and 'shapes', producing a 
monotonous effect. Spelling of simple vocabulary is accurate. Punctuation is generally accurate. 
The composition is written in paragraphs which may show some unity, although links may be 
absent or inappropriate. The composition is a relevant response to the topic and will arouse some 
interest in the reader. 

21–25 The language is sufficiently accurate to communicate meaning clearly to the reader. There will 
be patches of clear, accurate language, particularly when simple vocabulary and structures are 
used. There may be some variety of sentence length and structure, but the reader may not be 
convinced that this variety is for a particular purpose. Vocabulary is usually adequate to convey 
intended meaning. Punctuation will be used but may not be used to enhance/clarify meaning. 
Simple words will be spelt accurately. Paragraphs will be used, but may lack unity or 
coherence. The subject matter will indicate that a genuine attempt has been made to address 
the topic, but there may be digressions or failures of logic. The reader may find compositions at 
this level lack liveliness and interest value. 

16–20 Meaning is never in doubt, but the errors are sufficiently frequent and serious to hamper 
precision, and may slow down reading. Some simple structures will be accurate, but a script at 
this level is unlikely to sustain accuracy for long. Vocabulary may be limited, either too simple 
to convey precise meaning, or more ambitious but imperfectly understood. Simple punctuation 
will usually be accurate. Simple words will usually be spelt correctly. Paragraphs may lack unity 
or be used haphazardly. The subject matter will show some relevance to the topic but may 
achieve only a partial or a 'glancing' treatment of the subject. The incidence of linguistic error is 
likely to distract the reader from merits of content that the composition may have. 

11–15 There will be many serious errors of various kinds throughout the script, but they will be of the 
'single-word' type, i.e. they could be corrected without rewriting the sentence. Communication 
is established, although the weight of error may cause 'blurring' from time to time. Sentences 
will probably be simple and repetitive in structure. Vocabulary will convey meaning, but is likely 
to be simple and imprecise. Spelling will be inconsistent. Paragraphing may be haphazard or 
non-existent. There may be evidence of interesting and relevant subject matter, but the weight 
of linguistic error that will tend to occur will neutralise its effect. 

6–10 Sense will usually be decipherable, but some of the error will be multiple, i.e. requiring the reader 
to re-read and re-organise before meaning becomes clear. There are unlikely to be more than a 
few accurate sentences, however simple, in the whole composition. The content is likely to be 
comprehensible, but may be partly hidden by the density of the linguistic error. 

0–5 Accuracy will be hardly existent. Whole sections of the composition will make no sense at all. 
Where occasional patches of relative clarity are evident some marks should be given. The 
mark of 0 should be reserved for scripts that make no sense at all from beginning to end. 
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The general marking criteria on page 2 are broken down into six subcategories, as shown on pages 3–5. 
 
CONTENT: Maximum 20 marks for relevance and development of ideas, as follows: 
 

Mark Relevance Development of ideas 

9–10 
The response addresses the topic relevantly throughout. The writing 
communicates the message coherently and appropriately to the reader. There 
is a strong sense of audience. 

There is good evidence of complex and creative 
thought. The reader’s attention is sustained 
throughout. 

7–8 
The response is mainly relevant. The writing is coherent but may lack some 
detail. There is some sense of audience.  
 

There are some instances of complex and 
creative thought. The reader is engaged with the 
response. 

5–6 The response is mainly relevant but there may be some minor inconsistencies. 
A limited sense of audience.  

The response is generally clear and occasionally 
engages the reader’s interest. 

3–4 

The response addresses the topic in a simple way, and the reader may 
become confused by a lack of coherence and order, or an over-complicated 
but poorly presented plot. 
Meaning is sometimes in doubt.  
There is likely to be no sense of audience. 

In general the reader can follow the thread of the 
response, though there is very little attempt to 
raise the reader’s interest. 

1–2 

The response is largely irrelevant. It may be very simple or very complex but 
confused. Large parts of the response may make no sense at all. 
 

The response is so incomplete or confusing that 
the reader cannot follow the thread of the 
response. There is virtually no attempt to raise the 
reader’s interest. 

0 Nothing relevant to reward. 
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LANGUAGE: Maximum 20 marks for style and accuracy, as follows: 
 
Mark Structure Grammar Spelling/Punctuation Clarity of communication 

5 

The response is clearly 
structured with a well-defined 
introduction, main body and 
conclusion.  
 
Paragraphs are well linked and 
have unity. 
 

The candidate uses a wide range of vocabulary and 
phrases/idioms precisely. 
 
The response flows well, as the candidate writes in 
correct and complete sentences using accurate 
grammar.  
 
Meaning is conveyed with complete clarity. 

Spelling is accurate. 
 
Punctuation is used 
correctly and helps to 
define meaning. 

The response is always 
clear and neat.  
 
Effective communication 
achieved.  

4 

There is a good attempt to 
structure the response, with an 
obvious introduction, main body 
and conclusion. 
 
Paragraphs show some 
evidence of planning, have 
unity and are usually linked. 

The candidate uses a wide enough range of 
appropriate phrases/idioms to convey some shades 
of meaning. 
 
The response is in complete sentences with generally 
accurate grammar. 
 
Meaning is clear. 

Spelling is mostly 
accurate, with only a 
small number of minor 
errors. 
 
Punctuation is generally 
used correctly. 

The response is mostly 
clear and neat. 
 
Fairly effective 
communication.  

3 

Although some attempt to 
structure the response has 
been made, the introduction or 
conclusion may be missing. 
 
Paragraphs may show some 
unity but are not well linked. 

The candidate may attempt to use a range of 
vocabulary, adequately conveying the meaning. 
When using more complex vocabulary, meaning may 
be obscured. 
 
The candidate writes in complete sentences for the 
most part, but there may be some unfinished 
sentences.  
 
There will be patches of clear, accurate language but 
accuracy will not be sustained in more complex 
language. 
 
The reader may have to make an effort to understand 
all the response. 

Spelling of simple words 
is correct, but there may 
be errors in more complex 
words. These do not 
prevent communication 
on the whole. 
 
The candidate has 
attempted to use correct 
punctuation, with varying 
success.  

The response is legible. 
 
The reader’s flow may be 
interrupted by occasional 
lack of clarity.  
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Mark Structure Grammar Spelling/Punctuation Clarity of 
communication 

2 

The response is incomplete, or 
there is just a main body 
without an attempt at an 
introduction or a conclusion.  
 
Paragraphs may be haphazard 
(indeterminate length, not 
always in sequence, very short 
or very long etc.) 

Vocabulary may be limited to simple language, 
imprecise or ambitious but confused. 
 
The candidate writes in a mixture of complete and 
incomplete sentences, which detract from the flow of 
the response. 
 
Grammar is often inaccurate and will hinder 
communication.  
 
Meaning is often obscured. 

Spelling is inconsistent 
and may impede 
communication. 
 
Punctuation is either 
missing or often 
inappropriately used. 

The response is illegible 
in places.  
 
The reader may find it 
difficult to follow.  
 
Communication is 
hindered.  

1 

There is some relevant 
material but it is unstructured 
and substantially incomplete. 
 
Paragraphs are rarely used, or 
used almost entirely 
inappropriately. 

The candidate appears to have little knowledge of 
grammatical accuracy or how to form complete 
sentences. 
 
Some communication is established, but the 
meaning is opaque and the reader may not be able 
to understand more than occasional sections of the 
response. 

The candidate appears 
to have little knowledge 
of correct spelling and 
punctuation. As a result, 
the reader will find it 
difficult to follow the 
response. 

The response is more 
illegible than legible.  
 
The reader experiences 
significant difficulty 
understanding what has 
been written.  

0 Nothing relevant to reward 
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36–40 การใช้ภาษาถกูต้องแม่นยําตลอดชินงาน แม้จะเผลอใช้สํานวนภาษาทีมีลกัษณะเหมือนภาษาในโครงร่างแรกอยู่บ้าง 
โครงสร้างประโยคหลากหลายแสดงให้เห็นวา่ผู้ เข้าสอบมีทกัษะในการเลือกใช้ประโยคประเภทตา่ง ๆ  
ทีมีความยาวแตกต่างกนัเพือสือความหมายทีเฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คําศพัท์หลากหลายและถกูต้องแม่นยํา  
เครืองหมายวรรคตอนทีใช้ถกูต้องเหมาะสม ช่วยให้อ่านเข้าใจง่าย สะกดคําถกูต้องตลอดชินงาน ย่อหน้ามีเอกภาพและตอ่เนืองกนั 
แสดงให้เห็นการวางแผนการเขียน เนือหาเชือมโยงกบัหวัข้ออย่างตอ่เนือง ดงึดดูความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามได้ตงัแตต้่นจนจบ 

31–35 การใช้ภาษาโดยทวัไปถกูต้อง แม้จะมีข้อผิดพลาดบ้าง คําศพัท์ทีเลือกใช้หลากหลายพอทีจะสือนยัยะทีต้องการได้อย่างคอ่นข้างแม่นยํา 
ประโยคทีใช้คอ่นข้างหลากหลายประเภทและมีความยาวแตกต่างกนั ใช้ประโยคซบัซ้อนได้อย่างถกูต้อง 
ใช้เครืองหมายวรรคตอนถกูต้อง การสะกดคําสว่นใหญ่ถกูต้อง 
ย่อหน้ามีเอกภาพและมกัเชือมโยงกนัอย่างเหมาะสมแสดงให้เห็นการวางแผนการเขียนบ้าง  เนือหาเชือมโยงกบัหวัข้อ 
ดงึดดูความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามได้เกือบตลอด 

26–30 การใช้ภาษาส่วนใหญ่ถกูต้อง ใช้โครงสร้างประโยคง่าย ๆ ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด 
คําศพัท์ทีเลือกใช้มีความหลากหลายพอทีจะสือความหมายทีต้องการ แต่อาจขาดความแม่นยํา ประโยคทีใช้มีความยาวแตกต่างกนั 
แตมี่แนวโน้มทีจะใช้ประโยคทีมีโครงสร้างหรือ ลกัษณะซํา ๆ  กนั ทําให้จําเจ การสะกดคําง่าย ๆ ถกูต้อง 
โดยทวัไปใช้เครืองหมายวรรคตอนได้ถกูต้องแม่นยํา  
งานเขียนแบง่เป็นย่อหน้าทีมีเอกภาพบ้าง แม้จะไม่เหมาะสมหรือขาดความเชือมโยงในบางครัง เนือหาเชือมโยงกบัหวัข้อ 
และดงึดดูความสนใจของผู้อ่านได้บ้าง 

21–25 การใช้ภาษาถกูต้องเพียงพอทีจะสือความแก่ผู้อ่านอย่างชดัเจน บางครังมีการใช้ภาษาทีถกูต้องและแม่นยํา 
โดยเฉพาะอย่างยิงเมือใช้คําศพัท์และโครงสร้างประโยคง่าย ๆ มีการใช้ประโยคหลายประเภทและมีความยาวแตกตา่งกนับ้าง 
แตบ่างครังคําหรือประโยคทีเลือกใช้อาจไม่เหมาะกบัจดุประสงค์ทีต้องการ 
คําศพัท์ทีใช้โดยทวัไปเหมาะสมในการสือความหมายทีต้องการ 
มีการใช้เครืองหมายวรรคตอนแตอ่าจไม่ได้ช่วยให้ความหมายดีหรือกระจ่างขนึ  
การสะกดคําง่าย ๆ ถกูต้อง มีการแบง่ย่อหน้าแตข่าดเอกภาพหรือความสมัพนัธ์กนั 
เนือหาแสดงให้เห็นความพยายามทีจะเขียนให้เชือมโยงกบัหวัข้อ แตอ่าจมีการหลงประเดน็หรือขาดความเป็นเหตเุป็นผลบ้าง 
ผู้อ่านอาจรู้สกึว่างานเขียนขาดความน่าตืนเต้นหรือความน่าสนใจ 

16–20 สือความหมายได้ถกูต้อง แตมี่ข้อผิดพลาดบอ่ยครังและรุนแรงจนขาดความแม่นยํา และอาจทําให้อ่านได้ช้าลง โครงสร้างประโยคง่าย ๆ 
ถกูต้องบ้าง แตโ่ดยรวมแล้วยงัขาดความแม่นยําอย่างสมําเสมอ คําศพัท์ทีใช้มีจํากดั 
อาจใช้คําศพัท์ง่ายเกินกวา่จะสือความหมายทีแม่นยําได้ หรืออาจใช้คําศพัท์ทีหรูหราแตส่ือความไม่ถกูต้อง 
มกัใช้เครืองหมายวรรคตอนอย่างง่ายได้ถกูต้อง มกัสะกดคําง่าย ๆได้ถกูต้อง แตล่ะย่อหน้าอาจขาดเอกภาพหรือใช้อย่างไม่ระมดัระวงั 
เนือหาแสดงให้เห็นความพยายามเชือมโยงกบัหวัข้อเพียงเลก็น้อย หรือ “เฉียด ๆ” เท่านนั 
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษามกัทําให้ผู้อ่านสะดดุและสญูเสียความสนใจเนือหาของงานเขียน 

11–15 มีข้อผิดพลาดรุนแรงหลายประเภทและหลายแห่งตลอดชินงาน แตเ่ป็นข้อผิดพลาดในระดบัคําคือ 
สามารถแก้ไขให้ถกูต้องได้โดยไม่จําเป็นต้องแก้ประโยคใหม่ทงัหมด  สามารถสือสารเนือความพอได้ 
แตข้่อผิดพลาดทีมีมากอาจทําให้เกิดความ “กํากวม”เป็นระยะ ประโยคมกัเป็นประโยคความเดียวและมีโครงสร้างซําๆ 
คําศพัท์สามารถสือความหมายได้ แต่มกัเป็นคําง่าย ๆ และคลมุเครือ ใช้หลกัสะกดคําไม่สมําเสมอ 
อาจไม่มีย่อหน้าหรือมีบ้างแตไ่ม่ถกูหลกัการแบง่ย่อหน้า เนือหาอาจมีความน่าสนใจและเชือมโยงกบัหวัข้อ 
แตข้่อผิดพลาดในการใช้ภาษาทีมกัเกิดขนึทําให้ความน่าสนใจหายไป 

6–10 พอจบัประเดน็ได้บ้าง แตข้่อผิดพลาดบางประการเกิดขนึซํา ๆ 
ทําให้ผู้อ่านต้องอ่านกลบัไปกลบัมาและจดัเรียงความคิดใหม่กวา่จะเข้าใจความหมายได้อย่างกระจ่าง  
งานเขียนทงัชินมีประโยคทีถกูต้องเพียงไม่กีประโยค และมกัเป็นประโยคความเดียว เนือหาพอเข้าใจได้ 
แตม่กัเป็นความเข้าใจอย่างกระท่อนกระแท่นเนืองมาจากข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาทีมีมาก 
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0–5 แทบไม่มีความถกูต้อง งานเขียนทงัชินไม่สามารถสือความหมายได้เลย
อย่างไรก็ตาม คะแนนบางสว่นจะได้มาจากเนือความทีสือสารได้ชดัเจน 
สว่นงานเขียนทีไม่สามารถสือความได้เลยตงัแต่ต้นจนจบจะได้คะแนนศนูย์   
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เกณฑ์การให้คะแนนทวัไปในหน้า 2 สามารถแบง่ออกเป็นหกเกณฑ์ย่อย ตามรายละเอียดในหน้าตอ่ไปนี  
 
เนือหา: คะแนนสงูสดุ 20 คะแนนแยกเป็น เกณฑ์ย่อยด้านความเชือมโยงและการลําดบัความคิด ดงัตอ่ไปนี  
 
คะแนน ความเชือมโยง การลาํดับความคิด 

9-10 เนือหามีความเชือมโยงกบัหวัข้อตลอดทงังานเขียน สือความได้สอดประสานกนัและเหมาะสมกบัผู้อ่าน 
แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ผู้อ่านเป็นอย่างดี   

งานเขียนแสดงเห็นให้ถึงความคิดทีซบัซ้อนและสร้างสรรค์ของผู้ เขียน 
สามารถดงึความสนใจของผู้อ่านได้ตลอดงานเขียน 

7-8 เนือหาสว่นใหญ่ของงานเขียนมีความเชือมโยงกนั 
การเขียนสอดประสานกนัแตอ่าจขาดรายละเอียดบางประการ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ผู้อ่านบ้าง 

งานเขียนแสดงให้เห็นถึงความคิดทีซบัซ้อนและสร้างสรรค์บ้าง ผู้อ่านให้ความสนใจในงานเขียน  

5-6 เนือหาสว่นใหญ่ของงานเขียนมีความเชือมโยงกนั แตอ่าจมีบางสว่นไม่สอดประสานกนั 
แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ผู้อ่านไม่มากนกั 

งานเขียนสว่นใหญ่ชดัเจนและดงึความสนใจของผู้อ่านได้เป็นบางครัง  

3-4 เนือหาของงานเขียนมีความเชือมโยงกบัหวัข้อแบบหลวม ๆ 
และผู้อ่านอาจรู้สกึสบัสนเนืองจากงานเขียนขาดความเชือมโยงและขาดการจดัลําดบัความคิด 
หรืออาจมีโครงเรืองทีซบัซ้อนเกินไปแตน่ําเสนอได้ไม่ดีนกั 

บางครังความหมายไม่ชดัเจน 

แทบไม่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ผู้อ่าน 

โดยทวัไป ผู้อ่านสามารถติดตามลําดบัเรืองได้ แตผู่้ เขียนแทบไม่พยายามดงึความสนใจของผู้อ่าน  

1-2 เนือหาสว่นใหญ่ของงานเขียนไม่มีความเชือมโยงกบัหวัข้อ 
อาจจะง่ายเกินไปหรือซบัซ้อนเกินไปแตท่ําให้สบัสน 
ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจเนือความสว่นใหญ่ของงานเขียนเลย 

งานเขียนไม่สมบรูณ์หรือสบัสนจนผู้อา่นไม่สามารถติดตามลําดบัเรืองได้  
ผู้ เขียนไม่พยายามดงึความสนใจของผู้อ่านเลย  

0 ไม่สามารถประเมินคะแนนได้  
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การใช้ภาษา: คะแนนสงูสดุ 20 คะแนนในด้านรูปแบบการเขียนและความถกูต้อง ดงัตอ่ไปนี 
 

คะแนน โครงสร้าง ไวยากรณ์ 

5 มีการวางโครงสร้างงานเขียนทีชดัเจน 
มีการเรียบเรียงคํานํา 
เนือเรืองและบทสรุปเป็นอย่างดี  
แตล่ะย่อหน้ามีเอกภาพและเชือมโยงกนัเป็นอย่างดี 

ผู้ เข้าสอบใช้คําศพัท์และวลี/สํานวนหลากหลายประเภทได้อย่างถกูต้องแม่นยํา
งานเขียนไหลลืนดี 
ผู้ เข้าสอบใช้ประโยคตามหลกัไวยากรณ์อย่างถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์  
งานเขียนสือความหมายชดัเจน 

4 มีความพยายามวางโครงสร้างงานเขียน 
มีการแบง่คํานํา  
เนือเรืองและสรุปทีชดัเจน  
การแบง่ย่อหน้ามีเอกภาพและมกัมีความ 
ตอ่เนือง  
แสดงให้เห็นถึงการวางแผนการเขียน  

ผู้ เข้าสอบใช้คําศพัท์และวลี/สํานวนหลากหลายเพียงพอทีจะสือนยัยะบางประการ
ผู้ เข้าสอบเขียนประโยคทีมีใจความสมบรูณ์และถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์เป็นสว่นใหญ่ 
ความหมายชดัเจน 

3 แม้จะมีความพยายามวางโครงสร้างงานเขียน 
แตอ่าจขาดคํานําหรือสรุป  
แตล่ะย่อหน้าอาจมีเอกภาพแตไ่ม่ตอ่เนืองดีนกั 

ผู้ เข้าสอบอาจพยายามใช้คําศพัท์หลากหลาย 
เพียงพอทีจะสือความหมายได้ แตเ่มือใช้คําศพัท์ทีซบัซ้อนมากขนึ 
อาจทําให้ความหมายไม่ชดัเจน  
ผู้ เข้าสอบใช้ประโยคสว่นใหญ่ ทมีีความสมบรูณ์  
แตอ่าจมีบางประโยคทีไม่สมบรูณ์ 
การใช้ภาษาชดัเจนและถกูต้องเป็นบางแห่ง  
แตเ่มือใช้ภาษาทีซบัซ้อนขนึก็ขาดความถกูต้อง 
ผู้อ่านอาจต้องใช้ความพยายามทําความเข้าใจงานเขียนทงัหมด 

2 งานเขียนไม่สมบรูณ์  
หรืออาจจะมีเพียงเนือเรือง  
โดยไม่มีคํานําหรือสรุป 
การแบง่ย่อหน้าไม่ชดัเจน  
(มีความยาวไม่แน่นอน  
ไม่มีลําดบัความตอ่เนือง  
สนัหรือยาวเกินไป เป็นต้น)  

เลือกใช้คําศพัท์ง่าย ๆ ไม่ชดัเจน 
หรือใช้คําศพัท์ทีหรูหราแตทํ่าให้ผู้อ่านสบัสน 
ประโยคทีใช้มีทงัทีสมบรูณ์และไม่สมบรูณ์คละกนัไป  
ซงึทําให้งานเขียนไม่ไหลลืน  
ไวยากรณ์มกัไม่ถกูต้องและเป็นอปุสรรคตอ่การสือสาร 
ความหมายมกัคลมุเครือ 

1 มีเนือหาทีสมัพนัธ์กนับ้าง 
แตไ่ม่มีการวางแผนงานเขียนหรือขาด 
ความสมบรูณ์อย่างมาก  
แทบไม่มีการแบง่ย่อหน้าหรือแบง่อย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ เข้าสอบขาดความเข้าใจเรืองหลกัไวยากรณ์หรือวิธีการสร้างประโยคทีสมบรูณ์ 
มีการสือความบ้าง 
แตค่วามหมายเข้าใจยากและผู้อ่านอาจไม่สามารถเข้าใจงานเขียนสว่นใหญ่ได้ 

0 ไม่สามารถประเมินคะแนนได้  
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คะแนน การสะกดคาํ / เครืองหมายวรรคตอน ความชัดเจนในการสือสาร 

5 การสะกดคําถกูต้อง 
ใช้เครืองหมายวรรคตอนถกูต้องซงึช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ดียิงขนึ 

งานเขียนชดัเจนและเป็นระเบียบ
มีการสือความอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 การสะกดคําส่วนใหญ่ถกูต้อง มีข้อผิดพลาดเพียงเลก็น้อย     
ใช้เครืองหมายวรรคตอนสว่นใหญ่ถกูต้อง  

งานเขียนชดัเจนและเป็นระเบียบเป็น
สว่นใหญ่ 
การสือความคอ่นข้างมีประสิทธิภาพ 

3 การสะกดคําง่าย ๆ ถกูต้อง  
แม้จะสะกดคําทีซบัซ้อนมากขนึผิดบ้าง  
แตไ่ม่มีผลตอ่การสือความโดยรวม 
ผู้ เข้าสอบพยายามใช้เครืองหมายวรรคตอนทีถกูต้อง  
ซงึช่วยเสริมความเข้าใจได้บ้าง 

ผู้อ่านสามารถอ่านงานเขียนออก
แตอ่าจไม่ไหลลืนเพราะบางครังขาดความชดัเจน 

2 การสะกดคําถกูบ้างผิดบ้างและอาจมีผลตอ่การสือความ
อาจขาดเครืองหมายวรรคตอนหรือใช้ไม่เหมาะสม 

ผู้อ่านไม่สามารถอ่านงานเขียนบางช่ว
งออก 
ผู้อ่านอาจติดตามเนือหาได้ยาก  
การสือความมีอปุสรรค 

1 ผู้ เข้าสอบขาดความรู้เรืองการสะกดคําและการใช้เครืองหมายวรรคตอนทีถกูต้อง ทําให้ผู้อ่านอาจเข้าใจงานเขียนได้ยาก งานเขียนอ่านยาก
ผู้อ่านประสบปัญหาในการทําความเข้าใจสิงทีเขียนอย่างมาก 

0 ไม่สามารถประเมินคะแนนได้  

 


