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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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1  General Marking Notes 
 
1.1 Annotations in RM Assessor 

 

Annotation Meaning 

 
Unclear meaning or illegible 

 
Omission mark 

 
Contradiction / Lack of continuity 

 
Inaccurate language (Grammar, Spelling, Sentence Structures) 

 
Inappropriate or unpopular expression / expression unsuitable to 
context 

 
Irrelevant 

Repetition 

 
Indicates that the point has been noted, but no credit has been 
given, or use on all blank pages to show you have checked them for 
content. 

 
Correct point 

 
2 General Marking Instructions 
Candidates will be awarded two marks 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 or Discursive, Descriptive or Narrative). 
 
Irrelevant answers 
The following guidance is intended to clarify how to mark answers if they bear no relevance to the 
question(s) asked. Please contact your Principal Examiner (or Product Manager for Single 
Examiners) if you are in any way unsure how to mark a response. 
 First check if any of the response has some connection with another question on the paper. 
 Look for any parts of the response that could be a plausible response to the question set, and 

reward the language there. It is likely that the resulting mark will be very low. 
 Use the vertical wavy line + IR annotation in the margin to indicate irrelevant material and do 

not award Language marks for these parts of the answer. 
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 Content: zero is a valid mark if the answer bears no relation at all to any of the questions 
asked on the paper. 
‘Rarely relevant’ is in the zero descriptor. For a mark of 1–2 they have to have a few discernible 
points. If their points do not address the question in any way then they cannot be considered to 
be discernible points. 

 Language: apply an approach of only rewarding language within parts of the answer that are in 
response to the question set. 
If there are really no parts of the answer that could be considered to be an attempt to respond 
to the question, then zero would be the mark. 

 1–2 marks: ‘vocabulary is limited’ – if there is very little to mark that is relevant to the question, 
this will suit. 

 3–4 marks: ‘vocabulary communicates simple facts/details accurately’. May be appropriate if 
there is more relevant material than would justify a 1–2 mark. 
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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. 

 
  



0518/02 Cambridge IGCSE – Mark Scheme 
PUBLISHED 

May/June 2022
 

© UCLES 2022 Page 9 of 15 
 

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 เข้าสอบเขียนงานเขียนสองชิน การให้คะแนนงานเขียนแตล่ะชินจะแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ 
 
 สว่นแรก คะแนนเต็ม 12 คะแนน สําหรับสํานวนและความถกูต้องของภาษา ดตูาราง ก 
 
 สว่นทีสอง คะแนนเต็ม 13 คะแนน สําหรับเนือหาและโครงสร้าง ดตูาราง ข1 ข2 หรือ ข3  

(ขนึอยู่กบัประเภทของงานเขียน วา่เป็นงานเขียนเชิงโต้แย้ง/อภิปราย งานเขียนเชิงพรรณนา หรือ เชิงบรรยาย 
(เรืองแตง่))  
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ตาราง ก – สาํนวนและความถูกต้องของภาษา 
 

ช่วงคะแนน
ท ี6 

11–12 งานเขียนลืนไหลและอ่านง่าย  
ผู้ เข้าสอบ: 
 ใช้ประโยคทีมีโครงสร้างเหมาะสมและหลากหลาย รวมถึงใช้ประโยคความซ้อนและข้อความ 

ทีซบัซ้อนในตําแหน่งทีเหมาะสมเพือให้บรรลผุลทีต้องการ 
 เลือกใช้คําศพัท์ได้ดี ถกูต้อง แม่นยําและหลากหลาย 
 ใช้ระดบัภาษาและนําเสียงทีสมําเสมอ คงทีและเหมาะสมตลอดชินงาน 
 การสะกดคํา การใช้เครืองหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ถกูต้องตลอดชินงาน แม้ในประโยค 

ความซ้อน หรือข้อความทีซบัซ้อนก็ตาม 

ช่วงคะแนน
ท ี5 

9–10 งานเขียนลืนไหลและเข้าใจได้  
ผู้ เข้าสอบ: 
 ใช้โครงสร้างประโยคหลากหลายอย่างถกูต้อง 
 ใช้คําศพัท์หลากหลาย คอ่นข้างมีประสิทธิภาพและบางครังซบัซ้อน 
 ใช้ระดบัภาษาและนําเสียงทีเกือบสมําเสมอ คงทีและเหมาะสม 
 การสะกดคํา การใช้เครืองหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ถกูต้องเกือบทงัหมด  

ช่วงคะแนน
ท ี4 

7–8 งานเขียนคอ่นข้างลืนไหล มีข้อผิดพลาด และความไม่ชดัเจนอยู่บ้าง  
ผู้ เข้าสอบ: 
 ใช้โครงสร้างประโยคได้อย่างถกูต้อง รวมถึงโครงสร้างประโยคความซ้อนบางประโยค 
 เลือกใช้คําศพัท์เหมาะสม ถกูต้อง และมกัสามารถสือความหมายอย่างเฉพาะเจาะจงได้ในบาง 

โอกาส 
 ใช้ระดบัภาษาและนําเสียงไม่สมําเสมอ แตไ่ม่สง่ผลกระทบตอ่ข้อความทีต้องการสือ 
 ใช้ไวยากรณ์พืนฐานได้อย่างถกูต้อง แบง่ประโยคได้ถกูต้องเกือบทกุครัง มีข้อผิดพลาดใน 

การสะกดคําบ้าง แตไ่ม่ทําให้การสือสารสะดดุ 

ช่วงคะแนน
ท ี3 

5–6 งานเขียนลืนไหลพอสมควร บางครังไม่ชดัเจน  
ผู้ เข้าสอบ: 
 ใช้โครงสร้างประโยคพืนฐาน และอาจซําไปซํามา หากพยายามใช้โครงสร้างประโยคทีซบัซ้อน 

มากขนึ ก็มกัประสบความสําเร็จเพียงบางครัง 
 ใช้วงศพัท์จํากดัและซําไปซํามา เพือสอืสารความหมายง่าย ๆ  
 คํานงึถึงระดบัภาษาและนําเสยีงบ้าง แตบ่างครังเกิดข้อผิดพลาดทีทําให้ความหมายเบียงเบน 

จากข้อความทีต้องการสือ  
 มีการใช้เครืองหมายวรรคตอน รวมถึงการแบง่ประโยคผิดพลาด รวมถึงมีข้อผิดพลาดใน 

การสะกดคํา และไวยากรณ์หลายแห่ง แตม่กัไม่ร้ายแรงจนสง่ผลตอ่ความเข้าใจ 
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ช่วงคะแนน
ท ี2 

3–4 งานเขียนสว่นใหญ่อ่านเข้าใจยาก แม้วา่จะมีบางสว่นทีชดัเจนอยู่บ้าง 
ผู้ เข้าสอบ: 
 ใช้โครงสร้างประโยคอย่างง่าย ๆ บางครังไม่ถกูต้อง ไม่มีการใช้ประโยคความซ้อน หรือหากมี 

มกัเป็น ประโยคทีเชือมด้วยคําวา่ “และ” “แต”่ และ “ดงันนั” ซาํไปซํามา หากมีคําเชือมอนื ๆ 
มกัไม่มีประสิทธิภาพ 

 ใช้คําศพัท์พืนฐาน บางครังไม่ถกูต้อง 
 งานเขียนสว่นใหญ่ใช้ระดบัภาษาและนําเสยีงทีไม่เหมาะสม 
 สะกดคํา ใช้เครืองหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ผิดอย่างสมําเสมอ ซงึสง่ผลตอ่ความเข้าใจใน 

ระดบัหนงึ แตย่งัสามารถเข้าใจความหมายโดยรวมได้ 

ช่วงคะแนน
ท ี1 

1–2 งานเขียนเข้าใจยาก  
ผู้ เข้าสอบ:  
 ใช้ประโยคทีมีโครงสร้างไม่ถกูต้อง 
 ใช้คําศพัท์พืนฐาน และมกัไม่ถกูต้อง 
 ไม่คํานงึถึงระดบัภาษาและนําเสียงทีเหมาะสม 
 สะกดคํา ใช้เครืองหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ผิดพลาดตลอดงานเขียน ซงึทําให้เนือความ 

สว่นใหญ่เข้าใจยาก 

 0 ให้คะแนนศนูย์หากไม่สามารถให้คะแนนเนือหาเพราะไม่สามารถจบัความหมายของงานเขียนได้เนือง 
จากความสามารถในการใช้ภาษาตํา 
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ตาราง ข1 – งานเขยีนเชงิโต้แย้ง/อภปิราย 
 

ช่วงคะแนน 
ท ี6 

11–13  แสดงประเด็นทีอภิปรายอย่างชดัเจน บางครังซบัซ้อนและโน้มน้าวตลอดงานเขียน โดยใช้ 
ข้อเท็จจริง แนวคดิและความคิดเห็นทตีรงประเด็นและหลากหลายมาสนบัสนนุประเด็นท ี
อภิปราย 

 ทกุขนัตอนของประเด็นทอีภิปรายมีการพฒันาและเชือมโยงอย่างมีเหตมุีผล จดัลําดบั 
ประโยคตา่ง ๆ ในย่อหน้าได้ด ี

ช่วงคะแนน 
ท ี5 

9–10  แสดงประเด็นทีอภิปรายได้อย่างชดัเจนและโน้มน้าวเกือบตลอดงานเขียน โดยใช้ข้อเท็จจริง  
แนวคิดและความคิดเห็นทีตรงประเด็นมาสนบัสนนุประเด็นทอีภิปราย 

 เกือบทกุขนัตอนของประเด็นทอีภปิรายมีการพฒันาและเชือมโยงอย่างมีเหตมุีผล จดัลําดบั 
ย่อหน้าสว่นใหญ่ได้ดี แม้วา่บางย่อหน้าอาจจบได้ไม่หนกัแนน่เท่าตอนเริม 

ช่วงคะแนน 
ท ี4 

7–8  แสดงประเด็นทีอภิปรายอย่างตอ่เนือง โดยใช้ข้อเทจ็จริง แนวคิด และความคิดเหน็เพือ 
สนบัสนนุประเดน็ทีอภิปรายอย่างตรงไปตรงมา 

 ขนัตอนของประเด็นทอีภิปรายมกัจะเชือมโยงอย่างมีเหตมุีผล จดัลําดบัประโยคตา่ง ๆ  
ภายในย่อหน้าได้พอใช้ แม้วา่บางครังอาจไม่มีการเชือมโยงความคิดตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั 

ช่วงคะแนน 
ท ี3 

5–6  ประเด็นทีอภิปรายพอเข้าใจได้ แตบ่างครังอาจซําไปซํามา ใช้ข้อเทจ็จริง แนวคิดหรือ 
ความคิดเห็น เพือสนบัสนนุประเด็นทอีภิปรายอย่างตรงไปตรงมาเป็นบางครัง 

 บางขนัตอนของประเด็นทีอภิปรายเชือมโยงอย่างมีเหตมุีผล งานเขียนอาจไม่สมดลุ  
โดยอาจเริมต้นได้ดีกวา่ตอนจบ หรือในทางกลบักนั 

ช่วงคะแนน 
ท ี2 

3–4  ประเด็นทีอภิปรายมกัไม่ชดัเจน ใช้ข้อเท็จจริง แนวคิดหรือความคิดเห็นมาสนบัสนนุได้น้อย  
และไมม่ีการพฒันาตอ่ 

 ขาดการเรียงลําดบัในภาพรวม หากมีการใช้ย่อหน้า ก็ไม่มีการเชือมโยงทีชดัเจน 

ช่วงคะแนน 
ท ี1 

1–2  ติดตามประเด็นทีอภิปรายได้ยาก และแทบไม่มีการใช้ข้อเท็จจริง แนวคิดหรือความคิดเห็น 
มาสนบัสนนุ 

 การจดัลําดบัประโยคไม่ด ี

 0 ให้คะแนนศนูย์หากงานเขียนไมต่รงประเด็น 
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ตาราง ข2 – งานเขยีนเชงิพรรณนา 
 

ช่วงคะแนน 
ท ี6 

11–13  งานเขียนนําเสนอการพฒันาแนวคิดและจินตภาพทีชดัเจนอย่างสมําเสมอ โดยพรรณนา 
บรรยากาศทีซบัซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้รายละเอยีดทีครอบคลมุ 

 โครงสร้างถกูต้องและสอดคล้องกนั มีการใช้เครืองมือในการเขียน เชน่ การประคองอารมณ์ 
ของผู้ เขียน การดําเนินเรืองอย่างกระชบัในเวลาจํากดั การสร้างบรรยากาศ หรือความตงึเครียด 

ช่วงคะแนน 
ท ี5 

9–10  งานเขียนนําเสนอแนวคิดและจินตภาพทีหลากหลาย น่าสนใจ พร้อมให้รายละเอยีดทีครอบคลมุ  
มีการสร้างบรรยากาศให้เห็น 

 โครงสร้างชดัเจนและสอดคล้องกนัเป็นสว่นใหญ่ อาจมีการเขียนซําหรือขาดรายละเอียดไปบ้าง  
การจดัลําดบัประโยคดีและการพรรณนามีประสิทธิภาพ 

ช่วงคะแนน 
ท ี4 

7–8  งานเขียนนําเสนอแนวคิดและจินตภาพทีมีประสิทธิภาพและตรงกบัหวัข้อซงึตอบโจทย์ได้อย่าง 
น่าพอใจ มีความพยายามสร้างบรรยากาศและให้รายละเอียดบ้าง 

 งานเขียนนําเสนอชดุความคิด โดยแนวคิดบางสว่นพฒันาอย่างได้ผลแม้จะตรงไปตรงมา 
แนวคิดตา่ง ๆ อาจไม่รวมเป็นภาพรวมเดียวกนั การจดัลําดบัประโยคบางสว่นทําได้ดี 

ช่วงคะแนน 
ท ี3 

5–6  งานเขียนนําเสนอรายละเอยีด แนวคิดหรือจินตภาพบางสว่นทีตรงประเด็น และบางครังมีการ 
พฒันาอย่างตรงไปตรงมา การสร้างบรรยากาศมีจํากดั งานเขียนอาจเน้นการเลา่เรือง 
(มุ่งเน้นเหตกุารณ์) มากกวา่เป็นเชิงพรรณนา 

 เห็นภาพรวมของงานเขียน แตอ่าจขาดทิศทางและจดุมุ่งหมาย การจดัลําดบัประโยคมีการสะดดุ  
และ/หรืออาจขาดความชดัเจน 

ช่วงคะแนน 
ท ี2 

3–4  งานเขียนแสดงให้เห็นความพยายามในการแสดงรายละเอียด แนวคิดหรือจินตภาพทีตรงประเด็น  
หากมีพฒันาการ ก็จะเป็นแบบง่าย ๆ 

 มีการจดัลําดบัและโครงสร้างทีจํากดั และ/หรือขาดพฒันาการ 

ช่วงคะแนน 
ท ี1 

1–2  งานเขียนแสดงรายละเอียด แนวคิดหรือจินตภาพเชิงพรรณนาตรงประเด็นเพียงเลก็น้อย 
แตไ่ม่มีการพฒันาตอ่เนือง  

 อาจมีการจดัลําดบับางประโยค แตใ่นภาพรวม ลําดบัของความคิดคอ่นข้างสบัสน และอาจมี 
การเขียนซําไปซํามาจํานวนมาก 

 0 ให้คะแนนศนูย์หากงานเขียนไม่ตรงประเด็น 
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ตาราง ข3 – งานเขียนเชิงบรรยาย (เรืองแตง่) 
 
ช่วงคะแนน 

ท ี6 
11–13  เรืองทีแตง่ดงึดดูความสนใจของผู้อ่านตลอดเวลา ประสบความสําเร็จในการใช้จินตนาการ 

จินตภาพ และกลวิธีในการเลา่เรืองทีหลากหลาย 
 สว่นตา่ง ๆ ของเรืองมีความสมดลุอย่างพอเหมาะ มีการจดัการจดุสําคญัสงูสดุของเรือง 

อย่างระมดัระวงั บางครังมีการเลือกจดัลําดบัประโยคเพือให้เกิดผลตอ่ผู้อ่าน เช่น การสร้าง 
ความตงึเครียด หรือการหกัมมุเหตกุารณ์อย่างกะทนัหนั 

ช่วงคะแนน 
ท ี5 

9–10  เรืองทีแตง่ดงึดดูความสนใจของผู้อ่านเกือบตลอดเวลา 
และใช้องค์ประกอบสําคญับางประการของเรืองทีผู้อ่านสนใจ แม้วา่จะไม่สมําเสมอก็ตาม 
ใช้รายละเอียดและการสร้างตวัละคร หรือฉากบ้าง 

 เรืองราวมีลําดบัขนัตอนและมีการจดัการจดุเริมต้นและจดุจบ (หากมี) ได้เป็นทนี่าพอใจ 
ผู้อ่านรู้ได้วา่เรืองมีจดุสําคญัสงูสดุ แม้จะไม่ได้จดัการอย่างมีประสิทธิภาพมากนกั 
การจดัลําดบัประโยคช่วยให้ เกิดความชดัเจน และดงึดดูความสนใจของผู้อ่านให้อยู่กบั 
เหตกุารณ์หรือบรรยากาศได้ 

ช่วงคะแนน 
ท ี4 

7–8  เรืองทีแตง่เขียนอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้องค์ประกอบสําคญัของเรือง เช่น ตวัละครและฉาก 
ได้พอใช้ อาจพยายามใช้กลวิธีในการเลา่เรือง แม้วา่จะไม่ประสบความสําเร็จนกั 

 โครงสร้างภาพรวมใช้ได้ และมีการพฒันาเรืองให้เห็นบ้าง แม้บางครังแนวคิดอาจจะไม่ได้รับ 
การพฒันาอย่างเหมาะสม มกัใช้การจดัลําดบัประโยคเพียงเพือเล่าเหตกุารณ์ 

ช่วงคะแนน 
ท ี3 

5–6  เรืองทีแตง่ตรงประเด็น แตม่รีายละเอียดตวัละครและฉากให้เห็นเพียงบางครัง 
อาจไมม่ีการใช้กลวิธีในการเลา่เรือง 

 โครงสร้างทวัไปพอใช้ แม้ในบางกรณีทีบางตอนอาจจะยาวหรือสนัเกินไป 
มีการระบจุดุสําคญัสงูสดุของเรือง แตก่ารเลา่เรืองหรือพฒันาไปสูจ่ดุนนัไม่มีประสิทธิภาพ 
การจดัลําดบัประโยค ใช้เพียงเพือเลา่เหตกุารณ์ 
และบางครังมีข้อเท็จจริงทีไม่เกียวข้องหรือมีแนวคดิทีทําให้เข้าใจผดิ 

ช่วงคะแนน 
ท ี2 

3–4  เรืองทีแตง่มีเนือหาง่าย ๆ และมกัไม่ดงึดดูความสนใจ แนวคิดหรือจินตภาพทใีช้อยู่ในวงจํากดั  
 แม้การเลา่บางเหตกุารณ์ในเรืองจะมีลําดบัเป็นเหตเุป็นผล แตส่ว่นใหญ่มกัไม่มีความ 

เชือมโยงกนั และไม่มีบทสรุป การจดัลําดบัประโยคทําได้เพียงแคเ่ชือมเหตกุารณ์พืน ๆ 
เข้าด้วยกนั  อาจให้ความสําคญักบับางสว่นของเรืองอย่างไม่สมดลุหรือไม่เหมาะสม 

ช่วงคะแนน 
ท ี1 

1–2  เรืองทีแตง่เป็นเรืองพืน ๆ มากและไม่ดงึดดูความสนใจ  
 ติดตามเนือเรืองยาก เพราะโครงสร้างไม่ชดัเจนและเหตกุารณ์ในเนือเรืองโดยทวัไปสบัสน 

และไม่เชือมโยงกนั เนือหาบางตอนไม่มีความเกียวข้องกบัเค้าโครงเรือง 

 0  ให้คะแนนศนูย์หากงานเขียนไมต่รงประเด็น 

 


