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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. 
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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 
 
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 Guidance 

1(a)(i) นกัเรียนยืนเข้าแถวหน้าเสาธงกนัอยา่ง        
เงียบกริบ (1) 

1 This is the ‘reject’ column 

1(a)(ii) ทกุคนกําลงัมองดกู้อนและครูใหญ่ (1) 1  

1(b) – ครูสอนเทา่ไรก็ไมด่ีขนึ / ก้อนไมไ่ด้ปรับปรุงความประพฤติของตนเอง (1) 1  

1(c) – ครูเกรียงอยากให้ก้อนเป็นเด็กดี (1) 
– อยากให้ก้อนเชือใจเขา / มีอะไรก็บอกเขาได้ทกุเรือง (1)

2  

1(d) – เพราะเป็นครังแรกทีเขาได้รับความอบอุน่ ความเหน็ใจ (1) 
– เพราะความสขุมีแคเ่พียงชวัครู / ความสขุกําลงัจะหมดไป เพราะเขาเคยแตถ่กูดดุา่ ถกูตําหนิ (1) 

2  

1(e) – ตกใจ / แปลกใจ (1) 
– เห็นใจ / เข้าใจ / สงสาร / หว่งใย (1) 

2
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Question Answer Marks Guidance 

1(f) – เขาดแูล / เอาใจใสย่าย (1) 
– เขาไปเก็บผกัหกัฟืน / เขาต้องไปทํางานรับจ้างเพือหาเงิน (1) 
– เขาไปโรงเรียนโดยทีไมม่ีอาหารกิน เพือให้ยายได้มีอาหารกิน (1) 
– หายามารักษายายทีป่วยอยู ่(1) 
– เขาสร้างวิมานในอากาศวา่เป็นเด็กดี (1) 
– เขาร้องไห้ตอนทีครูเกรียงแสดงความเมตตาตอ่เขา (1) 

3  

1(g)(i) – เขาห้ามยายไมใ่ห้ลกุขนึตอนทียายกําลงั      
 จะลกุขนึนงั (1)   
– เขาถามยายวา่กินยาอะไรบ้างหรือเปลา่ (1)   
– เขาไมไ่ด้พดูอะไรตอนทีเขาเห็นขวดยาทีเอามาจากห้องพยาบาล (1) 

2
 

 

1(g)(ii) – มนัทําให้เขาเข้าใจก้อนมากขนึ (1)   
– ทําให้เขาได้ตริตรอง / อยากไปเยียมแม ่   
 ซงึป่วยอยูท่ีบ้าน (1)   

2  

1(h)(i) – เพือแสดงให้เห็นวา่ยายต้องตืนแตเ่ช้ามืด(1)   1  

1(h)(ii) – เพือแสดงให้เห็นวา่เด็กทงัสองไมถ่กูกนั (1)  1  

1(h)(iii) – เพือแสดงให้เห็นวา่การยอมแพ้เป็นสงิทีดี (1) 
– อยากให้เป็นคนดี (1) 

2  

1(h)(iv) – การเปรียบเทียบระหวา่งความฝันกบั       ความเป็นจริง (1) 
– เพือแสดงให้เห็นวา่ก้อนได้ฝันไป (1)  
– เพือเปรียบเทียบชีวิตจริงของก้อนทีน่าเศร้า / ความทกุข์ใจ (1) 

2  
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Question Answer Marks Guidance 

1(h)(v) – เพือแสดงให้เห็นวา่ก้อนตกใจ (1) 
– ความละอายใจ / ความกลวั /             ความลําบากใจ (1) 

2  

1(h)(vi) – เพือแสดงให้เห็นวา่ยายแก่แล้ว (1) 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 2 and 3. 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 page 10. 
The mark for Writing is awarded based on Table B, on page 11. 
 
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) 
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Question Answer Marks Guidance 

2 Possible content points are listed below. The list is not exhaustive and other 
relevance points may be accepted. 
• หลักการสาํคัญของแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
– ทําให้ประชาชนรู้สกึมนัคงทา่มกลางความผนัผวนทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางด้านวตัถ ุ
– ชว่ยให้ประชาชนค้นหาความสมดลุและความสขุทีแท้จริงในการดํารงชีวิต 
– ความพอประมาณ เป็นความพอดีทีไมน่้อยเกินไปและไมม่ากเกินไป 

โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อืน  
– ความมีเหตุผล เป็นการตดัสนิใจเกียวกบัระดบัความพอเพียงนนั จะต้องเป็นไปอยา่งมีเหตผุล 

โดยพิจารณาจากเหตปุัจจยัทีเกียวข้อง ตลอดจนคํานงึถงึผลทีคาดวา่จะเกิดขนึจากการกระทํานนั 
ๆ  อยา่งรอบคอบ  

– ภมูิคุ้มกัน คือการเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลียนแปลงด้านตา่ง ๆ 
ทีจะเกิดขนึโดยคํานงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่ง ๆ ทีคาดวา่จะเกิดขนึในอนาคต  

– ต้องมีความรู้และมีคณุธรรม 

15 This is the ‘reject’ column 
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Question Answer Marks Guidance 

2 • การเปลียนแปลงทจีะเหน็ได้ เมือมีการนําแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ 
– ความสมดลุในการดํารงชีวิต 
– มีการพฒันาอยา่งยงัยืน 
– ความสมดลุของธรรมชาต ิ
– ประชาชนมีความพงึพอใจแม้จะมีน้อย 
– ประชาชนอยูด่ีกินดีขนึ 
– การเปลียนแปลงทางกายภาพและสงิแวดล้อม เชน่ วสัดทุีใช้ในการก่อสร้าง    ทีอยูอ่าศยั 
– การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สงิแวดล้อม เชน่ การลดการใช้ยาฆา่แมลง เป็นต้น 
– ผลผลติประเภทเกษตรอินทรีย์ เชน่          ผกัออแกนิก 
– การนําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม ่ใช้ซํา 
– คนทีมีความรู้ความสามารถกลบัไปพฒันาบ้านเกิด ดแูลบ้านเกิดของตนเอง 
• แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงจะส่งผลดีอย่างไรต่อสังคมโดยรวม  
– การกระจายทรัพยากรมีความเป็นธรรมมากขนึ  
– ประชาชนแบง่ปันอาหารกนั  
– ประชาชนรู้จกัปรับตวัเมือมีการเปลียนแปลงตา่ง ๆ เกิดขนึ  
– ปลกูผกัและผลไม้โดยไมใ่ช้สารเคมี  
– เขาใช้สมนุไพรเป็นยากําจดัแมลง  
– นําผลผลติทีได้มาทําอาหารทานกนัในบ้าน  
– แบง่ปันผลผลติให้เพือนบ้านและญาติพีน้อง  
– นําผลผลติไปขายในตลาด  
– การขายผกัสดทีปลอดสารพิษเพือสง่ตอ่สงิดี ๆ ให้คนในชมุชน 
– การทําฟาร์มสเตย์ทีเน้นคุณภาพ บริการประทบัใจ ซือสัตย์ต่อตนเองและผู้ อืน 
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TABLE A 
 
Now award a mark for Reading out of 5, using Table A 
 
Band 5 13–15 • The candidate develops, evaluates or analyses the chosen content in a way that clearly fulfills all elements of the task. 

 
• The candidate selects a wide range of facts, ideas and opinions from both passages. 

Band 4 10–12 • There is some development, analysis and evaluation and a clear focus on all elements of the task. 
 
• The candidate selects relevant facts, ideas and opinions from both passages. 

Band 3 7–9 • Development, analysis and evaluation is limited. Parts of the response may not be focused on the task. Most of the task 
has been attempted though there may be some minor omissions. 

 
• The candidate identifies enough relevant facts, ideas and opinions from both passages to fulfil the task. 

Band 2 4–6 • The response shows very limited development of ideas. Significant aspects of the task may not have been approached. 
 
• The candidate identifies some relevant points from one or both passages but they are not always relevant. 

Band 1 1–3 • The response lacks development of ideas and shows very limited evidence of focus on the task. No awareness of 
analysis or evaluation. 

 
• The candidate identifies very few relevant points from either passage. 

Band 0 0 • A mark of zero should be awarded for no creditable content. 
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TABLE B 
 
Then, award a mark for Writing out of 10, Using Table B 
 
Band 5 9–10 • The response is highly effective and convincing 

• Well organised and carefully structured for the benefit of the reader 
• Vocabulary consistently well chosen and precise 
• Consistently appropriate tone/style for audience and purpose 
• Spelling, punctuation and grammar almost always accurate 

Band 4 7–8 • The response is effective 
• Secure overall structure with some helpful organisation of ideas and information 
• Vocabulary is mostly well chosen, with some precision 
• Mostly appropriate tone/style for audience and purpose 
• Spelling, punctuation and grammar generally accurate 

Band 3 5–6 • The response can be understood, although it is not always convincing 
• Ideas are generally well sequenced 
• Vocabulary may be plain but is adequate 
• Some awareness of an appropriate tone/style for audience and purpose 
• Frequent errors of spelling, punctuation and grammar, which are minor and do not prevent communication 

Band 2 3–4 • The response is sometimes unclear and/or generally unconvincing 
• Sequence of ideas is sometimes confusing 
• Vocabulary simple, not always appropriate 
• Little awareness of appropriate tone/style 
• Frequent errors of spelling, punctuation and grammar hinder communication 

Band 1 1–2 • The response is difficult to understand and lacks coherence 
• Little or no evidence of attempt to sequence ideas 
• Vocabulary limited and/or inappropriate 
• No awareness of appropriate tone/style 
• Persistent errors of spelling, punctuation and grammar prevent 
• communication 

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


