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Generic Marking Principles 
 

These general marking principles must be applied by all examiners when marking candidate answers. 
They should be applied alongside the specific content of the mark scheme or generic level descriptors 
for a question. Each question paper and mark scheme will also comply with these marking principles. 
 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 1: 
 
Marks must be awarded in line with: 
 
• the specific content of the mark scheme or the generic level descriptors for the question 
• the specific skills defined in the mark scheme or in the generic level descriptors for the question
• the standard of response required by a candidate as exemplified by the standardisation scripts. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 2: 
 
Marks awarded are always whole marks (not half marks, or other fractions). 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 3: 
 
Marks must be awarded positively: 
 
• marks are awarded for correct/valid answers, as defined in the mark scheme. However, credit 

is given for valid answers which go beyond the scope of the syllabus and mark scheme, 
referring to your Team Leader as appropriate 

• marks are awarded when candidates clearly demonstrate what they know and can do 
• marks are not deducted for errors 
• marks are not deducted for omissions 
• answers should only be judged on the quality of spelling, punctuation and grammar when these 

features are specifically assessed by the question as indicated by the mark scheme. The 
meaning, however, should be unambiguous. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 4: 
 
Rules must be applied consistently e.g. in situations where candidates have not followed 
instructions or in the application of generic level descriptors. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 5: 
 
Marks should be awarded using the full range of marks defined in the mark scheme for the question 
(however; the use of the full mark range may be limited according to the quality of the candidate 
responses seen). 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 6: 
 
Marks awarded are based solely on the requirements as defined in the mark scheme. Marks should 
not be awarded with grade thresholds or grade descriptors in mind. 
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Section 1 
 
Candidates will be assessed on their ability to:  
 
AO1 Reading 
R1: identify and interpret explicit and implicit information and attitudes [16 marks] 
R2: demonstrate understanding of how writers use language and structure to achieve effects and 
influence readers [9 marks] 
 

Question Answer Marks Not Allowed Responses 

1(a) – เพราะรองเท้านกัเรียนคบั / อยากได้รองเท้าใหม ่ 1 รองเทา้เก่า 
ของแถม 

1(b)(i) – กงัวลใจ / กลุ้มใจ (1) 
– เพราะเขาไมค่อ่ยมีเงิน  (1)  

2  

1(b)(ii) – ยิมเพือให้ลกูชายมนัใจ / สบายใจ (1) 
– ยิมเพราะเขาหวงัวา่พรุ่งนีจะมีโชคในการค้าขาย (1)

2  

1(c) – เพราะเขาตืนเต้น หรือ นกึถงึ (1) 
– เกียวกบัของแถมจากรองเท้า / เอามาเลน่กบัพีสาวและน้องชายได้ (1)

2 พะวกัพะวง 

1(d) – เขารู้สกึสงสารลกูชาย / ปลอบใจ  1  

1(e) – มีความคาดหวงั (1) 
– ผิดหวงั (1) 
– ท้อแท้ใจ (1) 
– เศร้าใจ (1) 

4  

1(f)(i) – เพราะทําให้ทไูด้รองเท้าคูใ่หม ่ 1  

1(f)(ii) – เพราะเป็นสงิมีคา่ / เป็นของรักของหวงของพอ่ ทีเขาสามารถ  
นําไปขายเพือซือรองเท้าคูใ่หมใ่ห้ลกูชายของเขา (ท)ู ได้

1  

1(g) – (เขารู้สกึภมูิใจที) ไมทํ่าให้หยาดเหงือของพอ่แมเ่สียเปลา่ ( 1 )  
– (เขาได้ใช้วิชาความรู้ทีพอ่แมใ่ห้มาเลียงชีวิต ทํางาน) 

เมือมีโอกาสเขาก็ตอบแทนพระคณุทา่น /  
แสดงความกตญั กูตเวทีตอ่ทา่น (1)

2  

1(h)(i) – เพือแสดงให้เห็นวา่เด็กน้อยเบือ / งว่งนอน (1) 
– เพือแสดงให้เห็นวา่เด็กน้อยไมมี่อะไรทํา / รอลกูค้าทงัวนั (1)

2  

1(h)(ii) – เพือแสดงให้เห็นวา่เด็กชายมองรองเท้า รุ่น บีเอ็มสองพนั 
และจินตนาการวา่ได้สวมรองเท้า / 
เขายงัไมมี่โอกาสได้ลองสวมรองเท้าของจริง (1) 

– เพือแสดงให้เห็นวา่เด็กชายมองดรูองเท้าด้วยความอยากได้มากแคไ่ 
หน / เพือแสดงให้เห็นวา่ รองเท้า รุ่น บีเอ็มสองพนั 
เป็นรองเท้าในฝันของเขา (1) 

2  
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Question Answer Marks Not Allowed Responses 

1(h)(iii) – เพือแสดงให้เห็นวา่เขามีความสขุ / ดีใจ (1) 
– ได้ในสงิทีรอคอย / ฝันเป็นจริง (1 ) 

2  

1(h)(iv) – เพือแสดงให้เห็นวา่การมีวิชาความรู้หรือการศกึษานนัเป็นสงิสําคญั/ 
เปรียบเสมือนการมีทรัพย์สมบตัิ  (1) และเราสามารถนําความรู้ / 
การศกึษาไปใช้ในการดําเนินชีวติได้ (1)

2  

1(i) – ราคาทีตอ่ไมไ่ด้ / การตอ่รองราคา   1  
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Section 2 
 
Candidates will be assessed on their ability to: 
 
AO1 Reading 
R3: analyse, evaluate and develop facts, ideas and opinions 
R4: select and synthesise information for specific purposes. 
[15 marks] 
 
AO2 Writing 
W1: communicate clearly, effectively and imaginatively 
W2: sequence facts, ideas and opinions 
W3: use a range of appropriate vocabulary 
W4: use tone, style and register appropriate to audience and context 
W5: make accurate use of spelling, punctuation and grammar. 
[10 marks] 
 
Candidates should draw their content from Passages B and C. The list below is indicative and is not 
exhaustive. Other relevant points from the passages may be included.  
 
The mark for Reading is awarded based on Table A, on the next page. 
The mark for Writing is awarded based on Table B, on the next page. 
 
Indicative content 
Evaluation of the arguments requires candidates to draw inferences and make judgements. Evidence 
should be derived from the ideas and examples in both passages, developing claims and assessing 
their implications with clear and persuasive arguments. 
 
(* is to be shown after those which appear in more than one list) 
 
• ทาํไมนักเรียนควรไปทศันศึกษาทหีมู่บ้านคีรีวง หากนักเรียนมีความสนใจด้านสิงแวดล้อม 

– หมูบ้่านคีรีวงมีอากาศบริสทุธิทีสดุในประเทศไทย  
– มีอากาศทีบริสทุธิกวา่มาตรฐานถงึ 100 เทา่ 
– รายล้อมไปด้วยต้นไม้และภเูขาทียงัคงความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต*ิ (ถ้ายงัไมก่ลา่วถงึในประเด็นข้างลา่ง) 
– ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมทอ่งเทียวปี 2541 ซงึเป็นรางวลัยอดเยียมประเภทเมืองและชมุชน 

จากการทอ่งเทียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) (เชน่ เป็นการทอ่งเทียวทีไมทํ่าลายสงิแวดล้อม) 
– บ้านคีรีวงแหง่นีถือเป็นชมุชนต้นแบบในด้านการทอ่งเทียวเชิงนิเวศ / เป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม  
– เป็นสถานทีทีได้รับความนิยมทียงัมีการรักษาสงิแวดล้อมการทอ่งเทียวอยา่งยงัยืน  
– เป็นรูปแบบการทอ่งเทียวเรียนรู้ทีอิงกบัธรรมชาต ิ

 
• ทาํไมหมู่บ้านคีรีวงจงึมีทศันียภาพทน่ีาดงึดูดใจ 

– รายล้อมไปด้วยต้นไม้และภเูขาทียงัคงความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต*ิ (ถ้ายงัไมไ่ด้กลา่วถงึในประเด็นก่อนหน้านี) 
– วิถีชีวิตของชาวบ้าน 
– มีลําธารผา่นกลางหมูบ้่าน 
– หมูบ้่านสงบและสวยงามเหมือนในนิทาน 
– มีมมุซกิเนเจอร์ทีนกัทอ่งเทียวชอบไปถ่ายรูป คือ ‘สะพาน’  
– ลําธารอนัสวยงาม นําใส จนมองเห็นก้อนหนิกบัฝงูปลา 
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• ทศันคตทิดีีของคนในหมู่บ้าน 
– ชอบชว่ยเหลือ 
– มีนําใจ เอือเฟือเผือแผ ่ 
– มีความสามคัคีและรักความสงบ 
– ชาวบ้านมีอธัยาศยัดีกบันกัทอ่งเทียว 
– ชอบแบง่ปัน ให้ผลไม้ฟรี (ชา กาแฟ อาหาร) 
– มีกฎวา่จะเกรงใจแคไ่หนก็ห้ามปฏิเสธ 

 
• กจิกรรมสาํหรับผู้ทไีปทศันศึกษา 

– ซือสนิค้า (ผ้ามดัย้อม ผลติภณัฑ์เครืองประดบั ของใช้และของทีระลกึ)  
– เรียนรู้วิธีการย้อมผ้า 
– เชา่จกัรยานรายวนั 
– ซือผลติภณัฑ์ในราคาที ไมแ่พง 
– ไปเทียวสวนสมรม มีเงาะ มงัคดุ เงาะ ทเุรียน สะตอ 
– ไปเทียวสถานทีทอ่งเทียวทีได้รับความนิยมทียงัมีการรักษาสงิแวดล้อมการทอ่งเทียวอยา่งยงัยืน 

(ถ้ายงัไมไ่ด้กลา่วถงึในประเด็นก่อนหน้านี) 
– การถ่ายรูปกบัมมุซกิเนเจอร์ ที“สะพานคีรีวง” (ถ้ายงัไมไ่ด้กลา่วถงึในประเด็นกอ่นหน้า) 
– พกัโฮมสเตย์ 
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Table A, Reading: 
Use the following table to give a mark out of 15 for Reading. 
 
Band 1 13–15 R3: The candidate shows evidence of successful analysis and evaluation in the 

choice of a wide range of facts, ideas and opinions from the passages.  
 
R4: Synthesises a wide range of evidence and is consistently and effectively 
focused on the task. 

Band 2 10–12 R3: The candidate includes a range of relevant facts, ideas and opinions from 
the passages. There is some evidence of analysis and evaluation. 
 
R4: Synthesises a range of evidence and has a clear focus on the task. 

Band 3 7–9 R3: The candidate identifies enough relevant points to fulfil the task, but misses 
opportunities to analyse and evaluate them.  
 
R4: Selects a range of evidence and is mostly focussed on the task. 

Band 4 4–6 R3: The candidate identifies some relevant points but does not adequately fulfil 
the task. Little awareness of analysis or evaluation.  
 
R4: Selects some straightforward evidence and is sometimes focused on the 
task.. 

Band 5 1–3 R3: The candidate identifies very few relevant points. No awareness of 
analysis or evaluation. 
 
R4: Offers very limited evidence, with little focus on the task. 

Band 6 0 A mark of zero should be awarded for no creditable content. 
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Table B, Writing: 
Use the following table to give a mark out of 10 for Writing. 
 

Band 1 9–10 W1: The response is highly effective, convincing and imaginative. 
W2: Well organised and carefully structured for the benefit of the reader. 
W3: Vocabulary consistently well chosen and precise. 
W4: Consistently appropriate register for audience and purpose. 
W5: Spelling, punctuation and grammar almost always accurate. 

Band 2 7–8 W1: The response is clear and effective. Shows some imagination. 
W2: Secure overall structure with some helpful organisation of ideas and 
information. 
W3: Vocabulary is mostly well chosen, with some precision. 
W4: Mostly appropriate register for audience and purpose. 
W5: Spelling, punctuation and grammar generally accurate. 

Band 3 5–6 W1: The response is comprehensible, although not always convincing.  
W2: Ideas are generally well sequenced. 
W3: Vocabulary may be plain but adequate. 
W4: Some awareness of an appropriate register for audience and purpose. 
W5: Frequent errors of spelling, punctuation and grammar, which are minor 
and do not impede communication. 

Band 4 3–4 W1: The response is sometimes unclear and generally unconvincing. 
W2: Sequence of ideas is not always clear. 
W3: Vocabulary simple, not always appropriate. 
W4: Little awareness of appropriate register. 
W5: Frequent serious errors of spelling, punctuation and grammar, affecting 
communication. 

Band 5 1–2 W1: The response is difficult to follow. Lacks coherence. 
W2: Little or no evidence of attempt to sequence ideas. 
W3: Vocabulary limited and/or inappropriate. 
W4: No awareness of appropriate register. 
W5: Persistent errors of spelling, punctuation and grammar impede 
communication. 

Band 6 0 A mark of zero should be awarded for no creditable content. 

 


