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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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Candidates will be awarded marks in two categories for each of the two compositions they write: 
 
• the first mark is out of 12 for Style and Accuracy: see Table A 
 
• the second mark is out of 13 for Content and Structure: see Table B1, B2 or B3 (depending on 

the type of composition: Argumentative/Discursive, Descriptive or Narrative). 
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TABLE A – STYLE AND ACCURACY 
 

Band 6 11–12 Fluent and easy to read. The candidate: 
• uses a variety of well-made sentences, including sophisticated complex 

sentences where appropriate, to achieve particular effects  
• uses a wide range of well-chosen and precise vocabulary 
• writes in a consistent, appropriate register and tone throughout 
• is consistently secure in their use of spelling, punctuation and grammar, 

even in more complex sentences or passages. 

Band 5 9–10 Fluent and comprehensible. The candidate: 
• uses a variety of sentence structures correctly 
• uses vocabulary which is varied and often effective, sometimes complex 
• writes almost always in a consistent and appropriate register and tone 
• is nearly always accurate in their use of spelling, punctuation and 

grammar. 

Band 4 7–8 Mostly fluent with occasional minor lapses in clarity. The candidate:  
• uses sentence structures correctly, including some complex ones   
• uses appropriate and accurate vocabulary which is occasionally chosen to 

communicate precise meaning 
• is not always consistent in their use of register and tone although this does 

not detract from the message  
• uses simple grammatical forms correctly. Sentence separation is mostly 

correct. Occasional spelling mistakes – but no error of any sort impedes 
communication. 

Band 3 5–6 Sometimes fluent, sometimes unclear. The candidate: 
• uses simple sentence structures that may be repetitive. If more complex 

sentence structures are attempted, there is only limited success 
• uses vocabulary which communicates general meaning, but is limited and 

repetitive 
• shows some awareness of an appropriate register and tone, but 

sometimes makes lapses which detract from the message 
• makes some errors of punctuation including sentence separation; makes 

several spelling and grammatical errors, rarely serious enough to prevent 
understanding.  

Band 2 3–4 Much of the response is difficult to read although there may be occasional 
clear sections. The candidate:  
• uses simple sentence structures, sometimes inaccurately. Complex 

sentences are not attempted, or if they are, they are repetitively joined by 
‘and’, ‘but’ and ‘so’, with other conjunctions being used ineffectively, if at all 

• uses basic vocabulary, sometimes inaccurately 
• uses an inappropriate register and tone in most of the response  
• makes frequent errors of spelling, punctuation and grammar which prevent 

understanding to some extent, but the overall meaning is not in doubt. 
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Band 1 1–2 The response is difficult to read and understand. The candidate: 
• uses poorly constructed sentences  
• uses basic vocabulary, often inaccurately 
• shows no awareness of appropriate register and tone 
• makes persistent errors of spelling, punctuation and grammar which make 

much of the response difficult to understand. 

 0 A mark of zero should be awarded for no creditable content where meaning of 
the writing is lost owing to poor control of language. 
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TABLE B1 – ARGUMENTATIVE/DISCURSIVE TASKS 
 

Band 6 11–13 • The argument is well expressed, sometimes complex and consistently 
persuasive, and supported by a wide range of relevant facts, ideas and 
opinions. 

• Every stage of the argument is developed and linked in a logical way. 
Sentences within paragraphs are well-sequenced. 

Band 5 9–10 • The argument is clearly presented and almost always persuasive, 
supported by relevant facts, ideas and opinions. 

• Nearly all stages of the argument are developed and linked in a logical 
way. Paragraphs are mostly well sequenced, although some may finish 
less strongly than they begin. 

Band 4 7–8 • The argument is coherent and supported by facts, ideas or opinions, 
developed in a straightforward manner. 

• Stages of the argument are generally linked together in a logical way. The 
sequence of the sentences within paragraphs is satisfactory, although 
opportunities to link ideas may not be taken. 

Band 3 5–6 • The argument is generally sound, though sometimes repetitive. It is 
supported by facts, ideas or opinions, some of which are developed in a 
straightforward manner. 

• Some stages of the argument are linked together in a logical way. The 
response may be uneven, starting more strongly than it finishes, or vice 
versa. 

Band 2 3–4 • The argument is often unclear. A few supporting facts, ideas or opinions 
are given, but these are not developed. 

• There is a lack of overall sequencing. Paragraphs, if used, are not clearly 
linked together.  

Band 1 1–2 • The argument is difficult to follow and there is little attempt to develop 
supporting facts, ideas or opinions. 

• The sequence of sentences is poor. 

 0 A mark of zero should be awarded where material is irrelevant. 
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TABLE B2 – DESCRIPTIVE TASKS 
 

Band 6 11–13 • The response consistently presents well-defined, well-developed ideas 
and images, describing complex atmospheres effectively with a range of 
details. 

• The structure is secure and coherent. Devices such as the movements of 
the writer, the creation of a short time span, or the creation of atmosphere 
or tension are used.   

Band 5 9–10 • The response presents a variety of interesting ideas and images, with a 
range of details. A sense of atmosphere is created. 

• The structure is clear, and largely consistent. There may be occasional 
repetition or missed details. Sentences are well sequenced and the 
description is effective. 

Band 4 7–8 • The response presents effective ideas and images that are relevant to the 
topic and which satisfactorily address the task. An attempt is made to 
create atmosphere and to provide some details. 

• The response contains a series of points. Some of the ideas are 
developed successfully, though straightforwardly. The ideas may not be 
combined to make an overall picture. Some sentences are well 
sequenced.  

Band 3 5–6 • The response presents some relevant details, ideas or images, 
occasionally developed in a straightforward way. A limited feeling of 
atmosphere is created. The response may be more narrative (focused on 
events) than descriptive. 

• There is some overall structure but the writing may lack direction and 
intent. There may be interruptions in the sequence of sentences and/or 
some lack of clarity.  

Band 2 3–4 • The response shows an attempt to present some relevant details, ideas or 
images. Where there is any development, this is very simple.   

• There is limited attention to sequencing and structure and/or lack of 
progression. 

Band 1 1–2 • The response presents a few relevant descriptive details, ideas or images 
but these are undeveloped. 

• A few sentences may be sequenced but overall the order of ideas is 
confused and there may be significant repetition.  

 0 A mark of zero should be awarded where material is irrelevant. 
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TABLE B3 – NARRATIVE TASKS 
 

Band 6 11–13 • The narrative consistently engages the reader and uses a wide range of 
imaginative ideas, images and narrative devices successfully.  

• The different sections of the story are carefully balanced and the climax is 
carefully managed. Sentence sequences are sometimes arranged to 
produce effects such as the building up of tension or providing a sudden 
turn of events.  

Band 5 9–10 • The narrative is almost always engaging to the reader and uses some 
features that are of interest to a reader, although not consistently so. There 
is some use of detail and some build-up of character or setting. 

• The story is orderly and the beginning and ending (where required) are 
satisfactorily managed. The reader is aware of the climax even if it is not 
managed completely effectively. The sequencing of sentences provides 
clarity and engages the reader in events or atmosphere. 

Band 4 7–8 • The narrative is straightforward, with satisfactory identification of features 
such as character and setting. There may be an attempt to use narrative 
devices, although these may be unsuccessful. 

• While opportunities for appropriate development of ideas are sometimes 
missed, the overall structure is competent, and features of a developed 
narrative are evident. Sentences are usually sequenced to narrate events. 

Band 3 5–6 • The narrative is relevant but only has occasional details of character and 
setting. Narrative devices are probably not used. 

• The overall structure is sound although there are examples where a 
particular section is too long or too short. A climax is identified but is not 
effectively described or led up to. Sentence sequences narrate events and 
occasionally contain intrusive facts or misleading ideas. 

Band 2 3–4 • The narrative is simple and generally unengaging, making limited use of 
ideas or images.  

• While some events in the story are narrated in a logical sequence, many 
are unconnected and without a conclusion. Sentence sequences are only 
used to link a simple series of events. Unequal or inappropriate importance 
may be given to sections of the story. 

Band 1 1–2 • The narrative is very simple and unengaging.  
• The story is difficult to follow because the structure is unclear and events 

in the story are generally muddled and unconnected. Some of the content 
has no relevance to the plot.  

 0 A mark of zero should be awarded where material is irrelevant. 
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ผู้ เข้าสอบเขียนเรียงความสองเรือง การให้คะแนนเรียงความแตล่ะเรืองจะถกูแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ 
 
• สว่นแรก คะแนนเต็ม 12 คะแนน สําหรับรูปแบบและความถกูต้อง ดตูาราง ก  
 
• สว่นทีสอง คะแนนเต็ม 13 คะแนน สําหรับเนือหาและโครงสร้าง ดตูาราง ข1 ข2 หรือ ข3  

(ขนึอยูก่บัประเภทของเรียงความ วา่เป็นเรียงความเชิงโต้แย้ง/อภิปราย หรือ เชิงพรรณนาและบรรยาย)  
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ตาราง ก – รูปแบบและความถูกต้อง 
 

ช่วงคะแนน 
ท ี6 

11–12 เรียงความลืนไหลและอา่นงา่ย ผู้ เข้าสอบ 
• ใช้ประโยคทีมีโครงสร้างเหมาะสมและหลากหลายประเภท  

รวมถงึประโยคความซ้อนทีซบัซ้อนในตําแหน่งทีเหมาะสมเพือก่อให้เกิดผลกระทบแบบใดแบบหนงึ  
• เลือกใช้คําศพัท์ได้ดี ถกูต้องและหลากหลาย  
• ใช้ระดบัภาษาและนําเสียงทีสมําเสมอ คงทีและเหมาะสมตลอดเรียงความ 
• การสะกดคํา การใช้เครืองหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ถกูต้องตลอดเรียงความ  

แม้ในประโยคความซ้อนหรือบทความทีซบัซ้อนก็ตาม  

ช่วงคะแนน 
ท ี5 

9–10 เรียงความลืนไหลและเข้าใจได้ ผู้ เข้าสอบ 
• ใช้โครงสร้างประโยคหลากหลายประเภทอยา่งถกูต้อง 
• ใช้คําศพัท์หลากหลายและมกัมีประสทิธิภาพและบางครังซบัซ้อน  
• ใช้ระดบัภาษาและนําเสียงทีเกือบสมําเสมอ คงทีและเหมาะสม  
• การสะกดคํา การใช้เครืองหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ถกูต้องเกือบทงัหมด  

ช่วงคะแนน 
ท ี4 

7–8 เรียงความคอ่นข้างลืนไหล แตมี่ข้อผิดพลาดเรืองความไมช่ดัเจนเลก็น้อยบ้าง ผู้ เข้าสอบ 
• ใช้โครงสร้างประโยคได้อยา่งถกูต้อง รวมถงึโครงสร้างประโยคความซ้อนบางประโยค 
• ใช้คําศพัท์เหมาะสมและถกูต้อง ซงึมกัเลือกใช้เพือสือความหมายเจาะจงในบางโอกาส  
• ใช้ระดบัภาษาและนําเสียงไมส่มําเสมอคงที แตไ่มมี่ผลกระทบตอ่ข้อความทีต้องการสือ   
• ใช้รูปแบบไวยากรณ์เรียบงา่ยได้อยา่งถกูต้อง การแบง่ประโยคถกูต้องเกือบทกุครัง มีข้อผิดพลาดในการ

สะกดคําบ้าง แตไ่มทํ่าให้การสอืสารสะดดุ  

ช่วงคะแนน 
ท ี3 

5–6 เรียงความลืนไหลบางครัง แตบ่างครังไมช่ดัเจน ผู้ เข้าสอบ 
• ใช้โครงสร้างประโยคเรียบงา่ยซงึอาจซําไปซํามา หากพยายามใช้โครงสร้างประโยคทีซบัซ้อนมากขนึ  

ก็อาจไมถ่กูต้องทกุครัง  
• ใช้คําศพัท์เพือสือสารความหมายทวัไป แตจํ่ากดัและซําไปซํามา  
• คํานงึถงึระดบัภาษาและนําเสียงบ้าง  

แตบ่างครังเกิดข้อผิดพลาดทีทําให้เบียงเบนจากข้อความทีต้องการสือ  
• มีข้อผิดพลาดในการใช้เครืองหมายวรรคตอน รวมถงึการแบง่ประโยค  

พบข้อผิดพลาดในการสะกดคําและไวยากรณ์หลายแหง่  
แตแ่ทบไมค่อ่ยร้ายแรงจนสง่ผลตอ่ความเข้าใจ 

ช่วงคะแนน 
ท ี2 

3–4 คําตอบสว่นใหญ่อา่นเข้าใจยาก แม้วา่จะมีบางสว่นทีชดัเจน ผู้ เข้าสอบ 
• ใช้โครงสร้างประโยคเรียบงา่ย บางครังไมถ่กูต้อง ไมมี่การใช้ประโยคความซ้อน หรือหากมี  

ก็เป็นประโยคทีเกิดจากการเชือมประโยคด้วยคําวา่ “และ” “แต”่ และ “ดงันนั” ซําไปซํามา  
แตไ่มมี่ประสทิธิภาพ  

• ใช้คําศพัท์พืนฐาน บางครังไมถ่กูต้อง 
• คําตอบสว่นใหญ่ใช้ระดบัภาษาและนําเสียงทีไมเ่หมาะสม 
• มีข้อผิดพลาดในการสะกดคํา การใช้เครืองหมายวรรคตอนและไวยากรณ์  

ซงึสง่ผลตอ่ความเข้าใจในระดบัหนงึ แตย่งัสามารถเข้าใจความหมายโดยรวมได้ 
ช่วงคะแนน 
ท ี1 

1–2 คําตอบอา่นและเข้าใจยาก ผู้ เข้าสอบ  
• ใช้ประโยคทีมีโครงสร้างไมถ่กูต้อง  
• มกัใช้คําศพัท์พืนฐานไมถ่กูต้อง  
• ไมคํ่านงึถงึใช้ระดบัภาษาและนําเสียงทีเหมาะสม  
• มีข้อผิดพลาดในการสะกดคํา การใช้เครืองหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ตลอดเรียงความ ซงึทําให้ 

คําตอบสว่นใหญ่เข้าใจยาก 
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 0 ให้คะแนนศนูย์หากไมมี่เนือหาทีสามารถให้คะแนนได้  
และไมส่ามารถจบัความหมายของเรียงความได้เนืองจากความสามารถในการใช้ภาษาตํา   
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ตาราง ข1 – เรียงความเชิงโต้แย้งและอภปิราย 
 

ช่วงคะแนน 
ท ี6 

11–13 • แสดงประเด็นอภปิรายอยา่งชดัเจน บางครังซบัซ้อนและโน้มน้าวตลอดเรียงความ ใช้ข้อเท็จจริง 
แนวคิดและความคิดเห็นทีเกียวเนืองและหลากหลายเพือสนบัสนนุประเด็นอภิปราย   

• ทกุขนัตอนของประเด็นอภิปรายมีการพฒันาและเชือมโยงอยา่งมีเหตมีุผล เรียงลําดบัประโยคใน 
ยอ่หน้าได้ดี 

ช่วงคะแนน 
ท ี5 

9–10 • แสดงประเด็นอภปิรายได้อยา่งชดัเจนและชกัจงูใจเกือบตลอดเรียงความ ใช้ข้อเท็จจริง  
แนวคิดและความคิดเห็นทีเกียวเนืองเพือสนบัสนนุประเด็นอภิปราย 

• เกือบทกุขนัตอนของประเด็นอภิปรายมีการพฒันาและเชือมโยงอยา่งมีเหตมีุผล เรียงลําดบัยอ่หน้า 
สว่นใหญ่ดี แม้วา่บางยอ่หน้าอาจจบด้วยประเด็นทีออ่นกวา่ตอนเริม  

ช่วงคะแนน 
ทีี 4 

7–8 • ประเด็นอภิปรายตอ่เนืองและใช้ข้อเท็จจริง  
แนวคิดและความคิดเห็นทีพฒันาอยา่งตรงไปตรงมาเพือสนบัสนนุประเด็นอภิปราย 

• ขนัตอนของประเด็นอภิปรายทวัไปเชือมโยงอยา่งมีเหตมีุผล  
การเรียงลําดบัประโยคภายในยอ่หน้าเดียวกนัเป็นทีน่าพอใจ  
แม้วา่บางครังอาจไมมี่การเชือมโยงแนวคิด  

ช่วงคะแนน 
ท ี3 

5–6 • ประเด็นอภิปรายทวัไปดี แตบ่างครังอาจซําไปซํามา ใช้ข้อเท็จจริง แนวคิดหรือความคิดเห็น  
ซงึบางครังพฒันาอยา่งตรงไปตรงมาเพือสนบัสนนุประเด็นอภิปราย   

• บางขนัตอนของประเด็นอภิปรายเชือมโยงอยา่งมีเหตมีุผล คําตอบอาจไมส่มดลุ  
โดยอาจเริมต้นได้ดีกวา่ตอนจบ หรือในทางกลบักนั  

ช่วงคะแนน 
ท ี2 

3–4 • ประเด็นอภิปรายมกัไมช่ดัเจน ใช้ข้อเท็จจริง แนวคดิหรือความคิดเห็นทีใช้สนบัสนนุ  
แตไ่มมี่การพฒันาตอ่  

• ขาดการเรียงลําดบัในภาพรวม หากมีการใช้ยอ่หน้า ก็ไมมี่การเชือมโยงทีชดัเจน  

ช่วงคะแนน 
ท ี1 

1–2 • ติดตามประเด็นอภิปรายยาก และแทบไมมี่การพฒันาข้อเท็จจริง  
แนวคิดหรือความคิดเห็นทีใช้สนบัสนนุ  

• การเรียงลําดบัประโยคแย ่

 0 ให้คะแนนศนูย์หากเรียงความไมมี่ความเกียวเนือง  
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ตาราง ข2 – เรียงความเชิงพรรณนา 
 

ช่วงคะแนน 
ท ี6 

11–13 • แสดงความคําตอบชดัเจน มีการพฒันาแนวคิดและสร้างภาพอยา่งดี  
โดยพรรณนาบรรยากาศทีซบัซ้อนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ พร้อมให้รายละเอียด  

• โครงสร้างถกูต้องและตอ่เนือง มีการใช้เครืองมือในการเขียนเรียงความ เชน่ ความเคลือนไหวของ 
ผู้ เขียน การสร้างชว่งเวลาสนั ๆ หรือการสร้างบรรยากาศ หรือความตงึเครียด  

ช่วงคะแนน 
ท ี5 

9–10 • แสดงคําตอบโดยใช้แนวคิดและสร้างภาพทีน่าสนใจ พร้อมให้รายละเอียด  
มีการสร้างบรรยากาศให้เหน็  

• โครงสร้างชดัเจนและคอ่นข้างตอ่เนือง อาจมีการใช้ซําไปซํามาหรือขาดรายละเอียดในบางที  
มีการเรียงประโยคทีดีและการพรรณนามีประสทิธิภาพ 

ช่วงคะแนน 
ท ี4 

7–8 • แสดงคําตอบโดยใช้แนวคิดและสร้างภาพทีมีประสทิธิภาพและเกียวเนืองกบัหวัข้อและตอบโจทย์เรียง
ความเป็นทีน่าพอใจ มีความพยายามสร้างบรรยากาศและให้รายละเอียดบ้าง   

• คําตอบมีประเดน็ชดุหนงึ มีการพฒันาแนวคดิบางสว่นได้ดี แม้จะตรงไปตรงมา  
แนวคิดทีแสดงอาจไมร่วมกนัเป็นภาพรวมเดียวกนั บางประโยคเรียงลําดบัได้ดี   

ช่วงคะแนน 
ท ี3 

5–6 • แสดงคําตอบโดยใช้รายละเอียด แนวคิดหรือภาพทีเกียวข้อง บางครังมีการพฒันาอยา่งตรงไปตรงมา 
เห็นการสร้างบรรยากาศบ้างแตจํ่ากดั คําตอบอาจเป็นเชิงบรรยาย (มุง่เน้นเหตกุารณ์)  
มากกวา่เป็นเชิงพรรณนา  

• มีโครงสร้างภาพรวม แตเ่รียงความอาจขาดทิศทางและจดุมุง่หมาย การเรียงลําดบัประโยคไมลื่นไหล 
และ/หรืออาจขาดความชดัเจน  

ช่วงคะแนน 
ท ี2 

3–4 • คําตอบแสดงให้เห็นความพยายามในการแสดงรายละเอียด แนวคดิหรือภาพทีเกียวข้อง  
หากมีการพฒันาก็เป็นแบบงา่ย ๆ  

• มีการเรียงลําดบัและโครงสร้างทีจํากดั และ/หรือขาดพฒันาการ  

ช่วงคะแนน 
ท ี1 

1–2 • คําตอบแสดงรายละเอียด แนวคดิหรือภาพเชิงพรรณนาทีเกียวข้อง แตไ่มมี่การพฒันาตอ่เนือง  
• อาจมีการเรียงลําดบับางประโยค แตใ่นภาพรวม  

ลําดบัของความคิดคอ่นข้างสบัสนและอาจมีการใช้คําซําไปซํามาจํานวนมาก 

 0 ให้คะแนนศนูย์หากเรียงความไมมี่ความเกียวเนือง 
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ตาราง ข3 – เรียงความเชิงบรรยาย 
 

ช่วงคะแนน 
ท ี6 

11–13 • เรียงความเชิงบรรยายดงึดดูความสนใจของผู้อา่นตลอดเวลา  
ประสบความสําเร็จในการใช้แนวคิดเชิงจินตนาการ ภาพ และเครืองมือเชิงบรรยายทีหลากหลาย  

• สว่นตา่ง ๆ ของเรืองมีความสมดลุอยา่งพอเหมาะ และจดัการจดุสดุยอดของเรืองอยา่งระมดัระวงั 
บางครังเลือกเรียงลําดบัประโยคเพือให้เกิดผลกระทบ  เชน่  
การสร้างความตงึเครียดหรือการหกัมมุของเหตกุารณ์กะทนัหนั  

ช่วงคะแนน 
ท ี5 

9–10 • เรียงความเชิงบรรยายดงึดดูความสนใจของผู้อา่นเกือบตลอดเวลา  
และเลือกใช้ลกูเลน่บางประการทีผู้อา่นสนใจ แม้วา่จะไมส่มําเสมอก็ตาม  
ใช้รายละเอียดและการสร้างตวัละครหรือฉากบ้าง  

• เรืองราวมีลําดบัขนัตอนและจดัการจดุเริมต้นและจดุจบ (หากมี) ได้เป็นทีน่าพอใจ  
ผู้อา่นตระหนกัถงึจดุสงูสดุของเรือง แม้วา่อาจไมไ่ด้จดัการอยา่งมีประสทิธิภาพมากนกั  
การเรียงลําดบัประโยคทําให้เกิดความชดัเจนและดงึดดูความสนใจของผู้อา่นให้อยูก่บัเหตกุารณ์ 
หรือบรรยากาศได้ 

ช่วงคะแนน 
ท ี4 

7–8 • เรียงความเชิงบรรยายเป็นอยา่งตรงไปตรงมา  
มีการใช้ลกูเลน่บางอยา่งเชน่ตวัละครและฉากได้เป็นทีน่าพอใจ อาจพยายามใช้เครืองมือเชิงบรรยาย  
แม้วา่อาจไมป่ระสบความสําเร็จนกั   

• แม้บางครังอาจพลาดโอกาสในการพฒันาแนวคดิอยา่งเหมาะสม แตโ่ครงสร้างภาพรวมใช้ได้  
และเห็นการใช้ลกูเลน่ของเรียงความเชิงบรรยายทีพฒันาแล้ว  
มีการเรียงลําดบัประโยคเพือบรรยายเหตกุารณ์  

ช่วงคะแนน 
ท ี3 

5–6 • เรียงความเชิงบรรยายมีความเกียวเนืองแตมี่รายละเอียดตวัละครและฉากให้เห็นเพียงบางครัง  
อาจไมใ่ช้เครืองมือเชิงบรรยาย 

• โครงสร้างทวัไปใช้ได้ แตบ่างสว่นอาจจะยาวหรือสนัเกินไป สามารถระบจุดุสงูสดุของเรืองได้  
แตก่ารบรรยายหรือการนําไปสูจ่ดุนนัไมมี่ประสทิธิภาพ  
การเรียงลําดบัประโยคบรรยายเหตกุารณ์และบางครังมีข้อเท็จจริงทีไมเ่กียวข้องหรือแนวคดิที 
ทําให้เข้าใจผิด 

ช่วงคะแนน 
ท ี2 

3–4 • เรียงความเชิงบรรยายเป็นแบบเรียบงา่ยและทวัไป ไมด่งึดดูความสนใจ ใช้แนวคดิหรือภาพจํากดั  
• แม้จะมีการบรรยายบางเหตกุารณ์ในเนือเรืองในลําดบัทีมีเหตมีุผล  

แตส่ว่นใหญ่ไมมี่ความเชือมโยงกนัและไมมี่บทสรุป   
ใช้การเรียงลําดบัประโยคเพือเชือมชดุเหตกุารณ์เรียบงา่ย ๆ เข้าด้วยกนั  
อาจให้ความสําคญักบับางสว่นของเรืองไมเ่ทา่กนัหรือไมเ่หมาะสม   

ช่วงคะแนน 
ท ี1 

1–2 • เรียงความเชิงบรรยายเป็นแบบเรียบงา่ยมากและไมด่งึดดูความสนใจ  
• ติดตามเนือเรืองยาก เพราะโครงสร้างไมช่ดัเจนและเหตกุารณ์ในเนือเรืองโดยทวัไปสบัสนและ 

ไมเ่ชือมโยงกนั เนือหาบางตอนไมมี่ความเกียวข้องกบัเค้าโครงเรือง 

 0 ให้คะแนนศนูย์หากเรียงความไมมี่ความเกียวเนือง 
 


