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1. บัทนำำา

1.1 เหตุผุลท่ี่�ควรเลือก Cambridge International
Cambridge Assessment International Education เตุร่ยมูนีกัเร่ยนีให้พิ่ร้อมูสื่ำาหรับัอนีาคตุ ช่ว่ยให้นีกัเร่ยนีพิ่ฒันีาความูอยากรู้อยากเห็นี 

ท่ี่�มู่หลกัการและความูกระหายใฝ่่เร่ยนีรู้ตุลอด้ช่่ว่ตุ เราเป็นีสื่ว่นีหนี่�งข้องมูหาว่ที่ยาลยัเคมูบัร่ด้จ์

Cambridge Pathway นีำาเสื่นีอแนีวที่างท่ี่�ช่ดั้เจนีเพืิ่�อความูสื่ำาเร็จที่างการศก่ษาข้องนีกัเร่ยนีอายตุุั �งแตุ ่5 ถุง่ 19 ป่ โรงเร่ยนีสื่ามูารถุปรับัหลกัสื่ตูุร 

ตุามูว่ธ่์ท่ี่�ตุ้องการให้นีกัเร่ยนีเร่ยนีรู้ หลกัสื่ตูุรน่ี �ประกอบัด้้วยว่ช่าให้เลือกเร่ยนีท่ี่�หลากหลายและว่ธ่์การนีำาเสื่นีอบัที่เร่ยนีท่ี่�ยืด้หยุน่ี เพืิ่�อให้นีกัเร่ยนีค้นีพิ่บั 

ความูสื่ามูารถุใหมู ่ๆ และโลกท่ี่�กว้างข้่ �นี อ่กที่ั �งยงัพิ่ฒันีาที่กัษะท่ี่�นีกัเร่ยนีจำาเป็นีตุ้องมู่สื่ำาหรับัอนีาคตุ เพืิ่�อให้สื่ามูารถุประสื่บัความูสื่ำาเร็จในีโรงเร่ยนี 

มูหาว่ที่ยาลยั และการที่ำางานี

โปรแกรมูและคุณุวุฒุ่ข้องเราถืุอเป็นีมูาตุรฐานีเพืิ่�อการศก่ษาระหวา่งประเที่ศระด้บััโลก ได้้รับัการออกแบับัโด้ยผู้ เช่่�ยวช่าญในีแข้นีงนีั �นี ๆ อ่กที่ั �งยงัข้่ �นีชื่�อ 

ในีเรื�องความูเข้้มูข้้นีที่างว่ช่าการและนีำาผลการว่จยัที่างการศก่ษาลา่สื่ดุ้มูาประกอบั ซึ่่�งจะเป็นีพืิ่ �นีฐานีท่ี่�มูั�นีคงแก่นีกัเร่ยนีในีการพิ่ฒันีาจากระด้บััหนี่�งไปสืู่ ่

ระด้บััตุอ่ไป รวมูถุง่การสื่นีบััสื่นีุนุีแหลง่ข้้อมููลูในีการเร่ยนีการสื่อนี

ในีแตุล่ะป่ ผู้ เร่ยนีหลกัสื่ตูุรเคมูบัร่ด้จ์เกือบัหนี่�งล้านีคนีจากโรงเร่ยนี 10,000 แหง่ในี 160 ประเที่ศเร่ยนี Cambridge Pathway เพืิ่�อเตุร่ยมูพิ่ร้อมูสื่ำาหรับั 

อนีาคตุ

ผู้ เร่ยนีหลกัสื่ตูุรเคมูบัร่ด้จ์  

พิ่นัีธ์ก่จข้องเรา คือการนีำาเสื่นีอข้้อได้้เปร่ยบัที่างศก่ษาผา่นีการจดั้การโปรแกรมูและคณุวฒุ่ระหวา่งประเที่ศเพืิ่�อการศก่ษาในีโรงเร่ยนี และการเป็นีผู้นีำา 

ระด้บััโลกในีด้้านีน่ี � เราที่ำางานีร่วมูกบััโรงเร่ยนีในีการพิ่ฒันีาให้ผู้ เร่ยนีหลกัสื่ตูุรเคมูบัร่ด้จ์

 • มีค์วามมั�นำใจในีการนีำาข้้อมูลูและแนีวคด่้มูาใช้่ ไมูว่า่จะเป็นีแนีวคด่้ข้องตุนีเองหรือข้องผู้ อื�นี   

 • มีค์วามรับัผู้ิดชอบัตุอ่ตุนีเอง ตุอบัสื่นีองและเคารพิ่ผู้ อื�นี  

 • ไตร่ตรองในีฐานีะผู้ เร่ยนี และพิ่ฒันีาความูสื่ามูารถุในีการเร่ยนีรู้   

 • มีค์วามค์ดิริเริ�มและเตุร่ยมูพิ่ร้อมูรับัความูท้ี่าที่ายใหมู่ๆ  ในีอนีาคตุ 

 • มีปฏสัิมพนัำธ์ิกบััผู้ อื�นีในีเช่่งสื่ตุ่ปัญญาและเช่่งสื่งัคมู และพิ่ร้อมูท่ี่�จะสื่ร้างความูแตุกตุา่ง 

การยอมูรับั
ความูเช่่�ยวช่าญในีด้้านีหลกัสื่ตูุร การเร่ยนีการสื่อนี และการประเมู่นีผลข้องเราถืุอเป็นีพืิ่ �นีฐานีท่ี่�ที่ำาให้โปรแกรมูและคณุวฒุ่ข้องเราเป็นีท่ี่�ยอมูรับัไปที่ั�วโลก 
Cambridge IGCSE ได้้รับัการยอมูรับัจากมูหาว่ที่ยาลยัและผู้ จ้างงานีช่ั �นีนีำาที่ั�วโลกวา่เป็นีหลกัฐานีแสื่ด้งถุง่ความูสื่ำาเร็จที่างการว่ช่าการ  
มูหาว่ที่ยาลยัหลายแหง่ข้อผลการศก่ษาจากหลกัสื่ตูุร Cambridge International AS & A Levels และ Cambridge IGCSE หรือเท่ี่ยบัเที่า่  
เพืิ่�อเป็นีเงื�อนีไข้ในีการสื่มูคัรเข้้าศก่ษาตุอ่

UK NARIC ซึ่่�งเป็นีหนีว่ยงานีเพืิ่�อการรับัรองและเท่ี่ยบัวฒุ่การศก่ษาและที่กัษะระหวา่งประเที่ศข้องสื่หราช่อาณาจกัร ได้้จดั้ที่ำาการศก่ษาเปร่ยบัเท่ี่ยบั 
หลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE โด้ยหนีว่ยงานีอ่สื่ระ พิ่บัวา่เท่ี่ยบัเที่า่กบััมูาตุรฐานี GCSE ในีสื่หราช่อาณาจกัร ซึ่่�งหมูายความูวา่นีกัเร่ยนีสื่ามูารถุมูั�นีใจ 
ได้้วา่คณุวฒุ่ Cambridge IGCSE เป็นีท่ี่�ยอมูรับัจากมูหาว่ที่ยาลยัช่ั �นีนีำาที่ั�วโลกวา่เท่ี่ยบัเที่า่หลกัสื่ตูุร GCSE ข้องสื่หราช่อาณาจกัร

ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษาข้้อมูลูเพ่ิ่�มูเตุมู่ได้้ท่ี่� www.cambridgeinternational.org/recognition
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การสื่นีบััสื่นีนุีสื่ำาหรับัผู้สื่อนี 
เราจดั้เตุร่ยมูสื่ื�อและแหลง่ข้้อมูลูมูากมูายและหลากหลายพิ่ร้อมูให้การสื่นีบััสื่นีนุีผู้สื่อนีและผู้ เร่ยนีในีโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์ แหลง่ข้้อมูลูน่ี �เหมูาะสื่ำาหรับัว่ธ่์ 
การสื่อนีหลากหลายว่ธ่์ในีบัร่บัที่ท่ี่�แตุกตุา่งกนัีในีแตุล่ะประเที่ศ ผู้สื่อนีสื่ามูารถุเข้้าถุง่คำาแนีะนีำาจากผู้ เช่่�ยวช่าญในีการสื่อนีคณุวฒุ่นีั �นี ๆ  
ผา่นีที่างกลุมู่อภ่ิปรายข้องแตุล่ะรายว่ช่าและการอบัรมู ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษารายละเอ่ยด้เพ่ิ่�มูเตุมู่ได้้ในีสื่ว่นีท่ี่� 2 ข้องหลกัสื่ตูุรน่ี � หรือท่ี่� 
www.cambridgeinternational.org/teachers 

การสื่นีบััสื่นีนุีเจ้าหน้ีาท่ี่�ฝ่่ายการสื่อบั
เจ้าหน้ีาท่ี่�ฝ่่ายการสื่อบัสื่ามูารถุมูั�นีใจในีการบัร่หารจดั้การการสื่มูคัรสื่อบัท่ี่�นีา่เชื่�อถืุอและมู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่ รวมูถุง่บัุคุลากรท่ี่�ด่้เย่�ยมูจากงานีบัร่การลูกูค้า 
ข้องเรา ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษาข้้อมููลูเพ่ิ่�มูเตุมู่ได้้ท่ี่� www.cambridgeinternational.org/examofficers

การจดั้การคณุภิาพิ่
Cambridge International มูุง่มูั�นีให้บัร่การท่ี่�มู่คณุภิาพิ่เป็นีเลศ่ และเพืิ่�อให้เป็นีไปตุามูน่ี � ระบับัจดั้การคุณุภิาพิ่ในีด้้านีการนีำาเสื่นีอคุณุวุฒุ่ 
และโปรแกรมูการศก่ษาระหวา่งประเที่ศสื่ำาหรับัผู้ เร่ยนีท่ี่�มู่อายุรุะหวา่ง 5 ถุง่ 19 ป่ข้องเราได้้รับัการรับัรองจากหนีว่ยงานีอ่สื่ระวา่มู่คณุสื่มูบัตัุ่ 
ตุามูมูาตุรฐานี ISO 9001:2005 ซึ่่�งเป็นีท่ี่�ยอมูรับัในีระด้บััสื่ากล  
ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษาข้้อมูลูเพ่ิ่�มูเตุมู่ได้้ท่ี่� www.cambridgeinternational.org/ISO9001

1.2 เหตุผุลท่ี่�ควรเลือก  Cambridge IGCSE
Cambridge IGCSE เป็นีคณุวฒุ่ระหวา่งประเที่ศสื่ำาหรับันีกัเร่ยนีอาย ุ14 ถุง่ 16 ป่ท่ี่�เป็นีท่ี่�รู้จกัมูากท่ี่�สื่ดุ้ ที่ั �งน่ี � นีกัเร่ยนีในีช่ว่งอายอืุ�นีก็สื่ามูารถุศก่ษาได้้  

หลกัสื่ตูุรน่ี �ผา่นีการที่ด้ลอง ที่ด้สื่อบัและได้้รับัความูไว้วางใจ นีกัเร่ยนีสื่ามูารถุเลือกเร่ยนีจากว่ช่าที่ั �งหมูด้ 70 ว่ช่า โด้ยเลือกเร่ยนีว่ช่าใด้รวมูกบััว่ช่าใด้ก็ได้้  

โรงเร่ยนีกวา่ 4,800 แหง่ในี 146 ประเที่ศเป่ด้สื่อนีหลกัสื่ตูุรน่ี � 

หลกัสื่ตูุรน่ี �เป่ด้โอกาสื่ให้มู่การเร่ยนีรู้เช่่งบัร่บัที่ เนืี �อหาถุกูออกแบับัมูาให้เหมูาะกบััสื่ถุาบันัีการศก่ษาท่ี่�หลากหลาย หล่กเล่�ยงอคตุท่ี่างด้้านีวฒันีธ์รรมู  

และพิ่ฒันีาที่กัษะท่ี่�จำาเป็นีและยั�งยืนี รวมูถุง่การคด่้เช่่งสื่ร้างสื่รรค์และการแก้ปัญหา  

จดุ้ประสื่งค์ข้องเราคือการหาจดุ้สื่มูดุ้ลุระหวา่งความูรู้ ความูเข้้าใจและที่กัษะในีโปรแกรมูและคณุวฒุ่ท่ี่�เรานีำาเสื่นีอ เพืิ่�อให้นีกัเร่ยนีสื่ามูารถุพิ่ฒันีาตุนีเอง 

ให้เป็นีผู้ เร่ยนีท่ี่�มู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่และเพืิ่�อเป็นีพืิ่ �นีฐานีท่ี่�มูั�นีคงสื่ำาหรับัการศก่ษาตุอ่ในีอนีาคตุ

เราจดั้ให้มู่เครื�องมืูอหลายประเภิที่ ผา่นีที่างหลกัสื่ตูุรการพิ่ฒันีาเช่่งอาช่่พิ่และสื่ื�อสื่นีบััสื่นีนุีหลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE เพืิ่�อให้ผู้สื่อนีสื่ามูารถุ 

เตุร่ยมูผู้ เร่ยนีให้ด่้ท่ี่�สื่ดุ้ตุามูความูสื่ามูารถุข้องผู้ เร่ยนีและที่ำางานีร่วมูกบััเราเพืิ่�อความูเป็นีเลศ่ที่างการศก่ษา

หลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE ได้้รับัพ่ิ่จารณาว่าเป็นีการเตุร่ยมูความูพิ่ร้อมูท่ี่�ด่้เล่ศเพืิ่�อศ่กษาหลกัสื่ตูุร Cambridge International AS 

และ A Levels ประกาศน่ียบัตัุร Cambridge AICE (Advanced International Certificate of Education) Cambridge Pre-U 

รวมูถุง่โปรแกรมูการศก่ษาอื�นีๆ เช่น่ี โปรแกรมู US Advanced Placement และ โปรแกรมู International Baccalaureate Diploma  

ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษาข้้อมููลูเพ่ิ่�มูเตุมู่เก่�ยวกบััหลกัสืู่ตูุร Cambridge IGCSE ได้้ท่ี่� www.cambridgeinternational.org/igcse

ช่ั�วโมูงเร่ยนีท่ี่�มู่ผู้สื่อนี

หลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE ได้้รับัการออกแบับัตุามูสื่มูมูตุุฐ่านีวา่ผู้ เร่ยนีมู่เวลาเร่ยนีแบับัมู่ผู้สื่อนีประมูาณ 130 ช่ั�วโมูงตุอ่หนี่�งว่ช่าในีการเร่ยนี 

หนี่�งภิาคเร่ยนี แตุตุ่วัเลข้น่ี �ใช้่เพืิ่�อการอ้างอ่งเที่า่นีั �นี จำานีวนีช่ั�วโมูงท่ี่�จำาเป็นีเพืิ่�อให้ได้้มูาซึ่่�งคุณุวุฒุ่แตุกตุา่งกนัีไปข้่ �นีอยูก่บััหลกัสืู่ตูุรท้ี่องถุ่�นี และประสื่บัการณ์ 

ก่อนีหน้ีาน่ี �ข้องผู้ เร่ยนีในีว่ช่านีั �นี ๆ



บัที่นีำา 
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1.3 เหตุผุลท่ี่�ควรเลือก  Cambridge IGCSE First Language Thai
หลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE First Language Thai ได้้รับัการออกแบับัมูาสื่ำาหรับัผู้ เร่ยนีซึ่่�งมู่ภิาษาไที่ยเป็นีภิาษาหลกั  

หลกัสื่ตูุรน่ี �ที่ำาให้ผู้ เร่ยนีสื่ามูารถุ

 • พิ่ฒันีาความูสื่ามูารถุในีการสื่ื�อสื่ารด้้านีการเข่้ยนีได้้อยา่งช่ดั้เจนี ถุกูตุ้อง และมู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่ 

 • เร่ยนีรู้ว่ธ่์ใช้่คำาศพัิ่ท์ี่ท่ี่�กว้างข้วางและหลากหลาย รวมูถุง่การสื่ะกด้คำา การใช้่เครื�องหมูายวรรคตุอนี และไวยากรณ์ท่ี่�ถุกูตุ้อง

 • พิ่ฒันีารูปแบับัการเข่้ยนีข้องตุนีเองและตุระหนีกัถุง่กลุมู่ผู้อา่นีท่ี่�เป็นีกลุมู่เปา้หมูายในีการอา่นี

ผู้ เร่ยนียงัได้้รับัการสื่ง่เสื่ร่มูให้อา่นีหลากหลายประเภิที่ ที่ั �งเพืิ่�อความูบันัีเท่ี่งสื่ว่นีตุวัและเพืิ่�อให้ตุระหนีกัถุง่ว่ธ่์ใช้่ภิาษาไที่ย นีอกจากน่ี �หลกัสื่ตูุร 

Cambridge IGCSE First Language Thai ยงัมูุง่พิ่ฒันีาที่กัษะการว่เคราะห์และการสื่ื�อสื่ารที่ั�วไป เช่น่ี การสื่งัเคราะห์ การสื่รุป และความู 

สื่ามูารถุในีการเร่ยงลำาด้บััข้้อเที่จ็จร่งและนีำาเสื่นีอความูคด่้เห็นีได้้อยา่งมู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่ 

หลกัสืู่ตูุร Cambridge IGCSE First Language Thai ได้้รับัการยอมูรับัจากมูหาว่ที่ยาลยัและผู้ จ้างงานีตุา่ง ๆ วา่เป็นีหลกัฐานีแสื่ด้งถุง่ความูรู้ 

และความูเข้้าใจภิาษาไที่ย

ก่อนีหน้ีาท่ี่�จะเร่ยนีหลกัสื่ตูุรน่ี �

เราแนีะนีำาให้ผู้ เร่ยนีท่ี่�กำาลงัเร่�มูเร่ยนีหลกัสื่ตูุรน่ี �เร่ยนีหลกัสื่ตูุรภิาษาในีระด้บััมูธั์ยมูศก่ษาตุอนีตุ้นี หรือหลกัสื่ตูุรการศก่ษาท่ี่�เท่ี่ยบัเที่า่  

ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษาข้้อมูลูเพ่ิ่�มูเตุมู่ได้้ท่ี่� www.cambridgeinternational.org/lowersecondary

พิ่ฒันีาการ

Cambridge IGCSE เป็นีคณุวฒุ่ที่ั�วไปท่ี่�ให้ผู้ เร่ยนีสื่ามูารถุพิ่ฒันีาตุนีเองสืู่ก่ารที่ำางานี หรือเพืิ่�อศก่ษาคณุวฒุ่ในีแข้นีงอื�นี ๆ หรือในีระด้บััการศก่ษา 

ข้ั � �นีสื่งูข้่ �นีซึ่่�งผู้ เร่ยนีตุ้องมู่ความูรู้ความูเข้้าใจและที่กัษะเฉพิ่าะที่าง

1.4  ประกาศน่ียบัตัุร Cambridge ICE (International Certificate of 
Education) 

Cambridge ICE คือประกาศน่ียบัตัุรข้องหลกัสืู่ตูุร Cambridge IGCSE ซึ่่�งเป่ด้โอกาสื่ให้โรงเร่ยนีได้้รับัประโยช่น์ีจากการนีำาเสื่นีอหลกัสืู่ตูุร 

การเร่ยนีท่ี่�กว้างและมู่สื่มูด้ลุ โด้ยรับัรองความูสื่ำาเร็จข้องผู้ เร่ยนีท่ี่�สื่อบัผา่นีว่ช่าตุา่ง ๆ

ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษาข้้อมูลูเพ่ิ่�มูเตุมู่เก่�ยวกบััประกาศน่ียบัตัุร Cambridge ICE ได้้ท่ี่� 

www.cambridgeinternational.org/cambridgeice

1.5 แหลง่ข้้อมูลูเพ่ิ่�มูเตุมู่

หากที่า่นีเป็นีโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์อยูแ่ล้ว

ที่า่นีสื่ามูารถุสื่มูคัรสื่อบัคณุวฒุ่น่ี �ผา่นีช่อ่งที่างปรกตุข่้องที่า่นี หากที่า่นีมู่คำาถุามูใด้ ๆ กรุณาตุด่้ตุอ่เราท่ี่� info@cambridgeinternational.org

หากที่า่นียงัไมูไ่ด้้เป็นีโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์

ที่า่นีสื่ามูารถุศก่ษาเพ่ิ่�มูเตุมู่เก่�ยวกบััประโยช่น์ีข้องการเป็นีโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์ได้้ท่ี่� 

www.cambridgeinternational.org/startcambridge หรืออ่เมูลมูาท่ี่� info@cambridgeinternational.org เพืิ่�อด้วู่ธ่์ 

ข้่ �นีที่ะเบ่ัยนีเป็นีโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์ 



การสื่นีบััสื่นีนุีผู้สื่อนี 
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2. การสนัำบัสนุำนำผู้้�สอนำ

2.1 สื่ื�อสื่นีบััสื่นีนุีการเร่ยนีการสื่อนี
ที่า่นีสื่ามูารถุเข้้าช่มูเวบ็ัไซึ่ต์ุข้องเราท่ี่� www.cambridgeinternational.org/igcse เพืิ่�อด้าวน์ีโหลด้หลกัสื่ตูุรท่ี่�นีำาเสื่นีอในีปัจจบุันัีและอนีาคตุ  

พิ่ร้อมูตุวัอยา่งข้้อสื่อบัหรือข้้อสื่อบัก่อนีหน้ีาน่ี � รายงานีข้องเจ้าหน้ีาท่ี่�ฝ่่ายการสื่อบั และตุารางระด้บััคะแนีนีจากช่ดุ้การสื่อบัหนี่�ง ๆ   

สื่ำาหรับัผู้สื่อนีในีโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์ท่ี่�ข้่ �นีที่ะเบ่ัยนีแล้ว  

ที่า่นีสื่ามูารถุดู้ขู้้อมููลูสื่ื�อสื่นีบััสื่นีนุีการเร่ยนีการสื่อนีเพ่ิ่�มูเตุมู่สื่ำาหรับัหลกัสื่ตูุรใด้หลกัสื่ตูุรหนี่�งได้้จากศนูีย์สื่นีบััสื่นีนุีโรงเร่ยนี (School Support Hub) 
โด้ยเข้้าไปท่ี่� www.cambridgeinternational.org/support (ที่า่นีตุ้องมู่ชื่�อผู้ใช้่และรหสัื่ผา่นี) หากที่า่นียงัไมูมู่่ชื่�อผู้ใช้่  

กรุณาตุ่ด้ตุอ่ผู้ประสื่านีงานีด้้านีการสื่นีบััสื่นีนุีผู้สื่อนีในีโรงเร่ยนีข้องที่า่นี

2.2 แหลง่ข้้อมูลูท่ี่�ได้้รับัการรับัรอง
เราที่ำางานีร่วมูกบััสื่ำานีกัพ่ิ่มูพ์ิ่ตุา่ง ๆ ในีการจดั้หาแหลง่ข้้อมูลูท่ี่�หลากหลายสื่ำาหรับัหลกัสื่ตูุรข้องเรา รวมูถุง่สื่ื�อสื่่�งพ่ิ่มูพ์ิ่และด้จ่่ที่ลั แหลง่ข้้อมูลูท่ี่�ได้้รับั  

การรับัรองจาก Cambridge International ตุ้องผา่นีกระบัวนีการรับัรองคุณุภิาพิ่อยา่งละเอ่ยด้เพืิ่�อให้มูั�นีใจวา่สื่ามูารถุสื่นีบััสื่นีนุีการเร่ยนีการสื่อนีระด้บััสื่งู 

แก่ผู้สื่อนีและผู้ เร่ยนีได้้

เราเตุร่ยมูรายชื่�อแหลง่ข้้อมูลูท่ี่�สื่ามูารถุถุกูคดั้กรองเพืิ่�อแสื่ด้งแหลง่ข้้อมูลูที่ั �งหมูด้ หรือเฉพิ่าะแหลง่ข้้อมูลูท่ี่�ได้้รับัการรับัรองจาก Cambridge  

International รายชื่�อแหลง่ข้้อมูลูน่ี �ยงัแสื่ด้งข้้อเสื่นีอแนีะเพ่ิ่�มูเตุมู่สื่ำาหรับัแหลง่ข้้อมูลูเพืิ่�อสื่นีบััสื่นีนุีการสื่อนี หากตุ้องการข้้อมูลูเพ่ิ่�มูเตุมู่ กรุณาไปท่ี่�  

www.cambridgeinternational.org/i-want-to/resource-centre  

2.3 การอบัรมู
เรามู่ก่จกรรมูสื่นีบััสื่นีนุีสื่ำาหรับัผู้สื่อนีหลายประเภิที่ เพืิ่�อให้มูั�นีใจวา่ผู้สื่อนีมู่ความูรู้และที่กัษะท่ี่�จำาเป็นีในีการสื่อนีคณุวฒุ่ตุา่ง ๆ ข้องเรา  

หากที่า่นีตุ้องการข้้อมูลูเพ่ิ่�มูเตุมู่ กรุณาไปท่ี่� www.cambridgeinternational.org/events



ภิาพิ่รวมูเนืี �อหาหลกัสื่ตูุร 
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3. ภาพรวมเน้ำ �อหาหลัักส้ตร

หลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE First Language Thai เป่ด้โอกาสื่ให้ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูเก่�ยวกบัับัที่ความูหลากหลายประเภิที่ท่ี่�นีำามูาให้อา่นี 

อยา่งเฉล่ยวฉลาด้ โด้ยผู้ เข้้าสื่อบัตุ้องใช้่บัที่ความูบัางสื่ว่นีในีการให้ข้้อมููลูและสื่ร้างสื่รรค์งานีเข่้ยนีข้องตุนีเอง และเข่้ยนีบัที่ความูหลากหลายประเภิที่ 

สื่ำาหรับักลุมู่ผู้อา่นีท่ี่�แตุกตุา่งกนัีไป

บัที่ความูเหลา่น่ี �ครอบัคลมุูเนืี �อหาหลายประเภิที่และหลายช่น่ีด้ รวมูถุง่นีวน่ียายและสื่ารคด่้ และอาจรวมูถุง่งานีเข่้ยนีรูปแบับัอื�นี เช่น่ี ความูเร่ยง 

บัที่ว่จารณ์และบัที่ความูอื�นี ๆ

ผู้ เข้้าสื่อบัได้้รับัการสื่ง่เสื่ร่มูให้เป็นีผู้อา่นีและผู้ เข่้ยนีท่ี่�เหน็ีคณุคา่และรู้จกัว่จารณ์งานีเข่้ยนีเป็นีภิาษาไที่ย 



ภิาพิ่รวมูการประเมู่นี 
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4. ภาพรวมการประเมนิำ

ผู้ เข้้าสื่อบัหลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE First Language Thai ตุ้องที่ำาข้้อสื่อบัภิาคบังัคบััสื่องสื่ว่นี คือ ข้้อสื่อบั 1 และข้้อสื่อบั 2  

โด้ยข้้อสื่อบัที่ั �งสื่องสื่ว่นีจะได้้รับัการประเมู่นีจากบัคุคลภิายนีอก

ส่วนำประกอบั นำำ �าหนัำก 
การให�ค์ะแนำนำ

ข�อสอบั 1 การอ่านำแลัะการเขียนำจากข�อม้ลัที�ได�รับั 2 ชั�วโมง

ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูทกุข�อ

สื่ว่นีท่ี่� 1 ความูเข้้าใจและการใช้่ภิาษา (25 คะแนีนี) 

ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูตุา่ง ๆ ท่ี่�อยูใ่นีบัที่ความู 1 ซึ่่�งเป็นีบัที่ความูประเภิที่นีวน่ียาย

สื่ว่นีท่ี่� 2 การเข่้ยนีจากข้้อมูลูท่ี่�ได้้รับั (25 คะแนีนี)

ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูหน่ำ�งข�อ ในีบัที่ความู 2 และ 3 ซึ่่�งเป็นีบัที่ความูประเภิที่สื่ารคด่้  

และมู่ประเด้น็ีหลกัท่ี่�เก่�ยวข้้องกนัี บัที่ความูด้งักลา่วนีำามูาจากหนีงัสื่ือพ่ิ่มูพ์ิ่ น่ีตุยสื่าร สื่ื�อออนีไลน์ี และจากสื่่�งพ่ิ่มูพ์ิ่อื�นี ๆ

ผู้ เข้้าสื่อบัเข่้ยนีตุอบัความูยาวประมูาณ 250–350 คำา

บัที่ความูจะพ่ิ่มูพ์ิ่อยูใ่นีเอกสื่ารแนีบัข้องกระด้าษคำาตุอบั

สื่ว่นีน่ี �จะได้้รับัการประเมู่นีจากบัคุคลภิายนีอก

50 คะแนีนี

50%

ข�อสอบั 2 การเขียนำเรียงค์วาม 2 ชั�วโมง

ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูสองข�อ หนี่�งข้้อจากสื่ว่นีท่ี่� 1 และอ่กหนี่�งข้้อจากสื่ว่นีท่ี่� 2

สื่ว่นีท่ี่� 1 เร่ยงความูเช่่งโตุ้แย้งและอภ่ิปราย (25 คะแนีนี) 

ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูหน่ำ�งข�อ จากที่ั �งหมูด้ 4 ข้้อและเข่้ยนีตุอบัความูยาวประมูาณ 350–450 คำา  

สื่ว่นีท่ี่� 2 เร่ยงความูเช่่งพิ่รรณนีาและบัรรยาย (25 คะแนีนี) 

ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูหน่ำ�งข�อ จากที่ั �งหมูด้ 4 ข้้อและเข่้ยนีตุอบัความูยาวประมูาณ 350–450 คำา 

สื่ว่นีน่ี �จะได้้รับัการประเมู่นีจากบัคุคลภิายนีอก

50 คะแนีนี

50%
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การใช้่หลกัสื่ตูุรน่ี �

หลกัสื่ตูุรน่ี �ใช้่สื่ำาหรับัช่ดุ้การสื่อบัเดื้อนีมู่ถุนุีายนี

หลกัสื่ตูุรน่ี �สื่ามูารถุใช้่กบััผู้ เข้้าสื่อบัอ่สื่ระได้้

เราจำาแนีกโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์ที่กุแหง่ให้อยูใ่นีเข้ตุบัร่หารเข้ตุหนี่�งในีหกเข้ตุ แตุล่ะเข้ตุมู่ตุารางเวลาสื่อบัเฉพิ่าะข้องตุวัเอง หลกัสื่ตูุรน่ี �มู่ให้บัร่การในี 

เข้ตุบัร่หารบัางเข้ตุเที่า่นีั �นี กรุณาตุรวจสื่อบัหลกัสื่ตูุรได้้ท่ี่�หน้ีาหลกัสื่ตูุรในี www.cambridgeinternational.org/igcse

ที่า่นีสื่ามูารถุด้ตูุารางเวลาสื่อบัอยา่งละเอ่ยด้ได้้จาก www.cambridgeinternational.org/timetables

การสื่อบัหลกัสื่ตูุรน่ี �พิ่ร้อมูหลกัสื่ตูุรอื�นี 

ผู้ เข้้าสื่อบัสื่ามูารถุเข้้าสื่อบัหลกัสื่ตูุรน่ี �ในีช่ดุ้การสื่อบัพิ่ร้อมูหลกัสื่ตูุรอื�นีข้อง Cambridge International ได้้ ยกเว้นี

 • หลกัสื่ตูุรในีชื่�อเด่้ยวกนัีสื่ำาหรับัระด้บััเด่้ยวกนัี 

ข้อแจ้งให้ที่ราบัวา่หลกัสื่ตูุร Cambridge IGCSE, Cambridge IGCSE (9-1) และ Cambridge O Level เป็นีหลกัสื่ตูุรระด้บััเด่้ยวกนัี
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5. เป�าหมายของหลัักส้ตรแลัะวัตถุุประสงค์์ของการประเมนิำ

5.1 เปา้หมูายข้องหลกัสื่ตูุร
เปา้หมูายข้องหลกัสื่ตูุรปรากฏอยูด้่้านีลา่งน่ี �และอธ่์บัายจดุ้ประสื่งค์ด้้านีการศก่ษาข้องหลกัสื่ตูุรในี First Language Thai สื่ำาหรับัการสื่อบั 

Cambridge IGCSE ซึ่่�งไมูไ่ด้้เร่ยงลำาด้บััตุามูความูสื่ำาคญั 

หลกัสื่ตูุรมู่เปา้หมูายให้ผู้ เร่ยนีสื่ามูารถุ 

 • อา่นีบัที่ความูหลากหลายประเภิที่ได้้อยา่งคลอ่งแคลว่และเข้้าใจเนืี �อหาได้้เป็นีอยา่งด่้ ที่ั �งยงัเพิ่ลด่้เพิ่ลน่ีและชื่�นีช่มูความูหลากหลายข้องภิาษา 

 • อา่นีบัที่ความูเช่่งว่เคราะห์ว่จารณ์และนีำาความูรู้ท่ี่�ได้้จากการอา่นีมูาเป็นีข้้อมูลู และใช้่พิ่ฒันีาการเข่้ยนีข้องตุนีเอง 

 • เข่้ยนีบัที่ความูได้้อยา่งเท่ี่�ยงตุรงและมู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่โด้ยใช้่ภิาษามูาตุรฐานีท่ี่�เหมูาะสื่มู 

 • นีำาข้้อมูลูและแนีวคด่้ตุา่ง ๆ ในีภิาษามูาใช้่ โด้ยพิ่ฒันีาที่กัษะการประเมู่นีเช่่งว่จารณ์ การว่เคราะห์ การเปร่ยบัเท่ี่ยบั การสื่งัเคราะห์ รวมูถุง่การสื่รุป 

 • เก็บัเก่�ยวและใช้่คำาศพัิ่ท์ี่ท่ี่�หลากหลาย พิ่ร้อมูกบััความูรู้และความูเข้้าใจในีคำาศพัิ่ท์ี่เฉพิ่าะที่างไวยากรณ์และแบับัแผนีในีการใช้่ภิาษา 

5.2 วตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นี
ข้้อสื่อบั Cambridge IGCSE First Language Thai มู่วตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นี (AO) อยูส่ื่องด้้านี คือ 

AO1: การอ่านำ

ผู้ เข้้าสื่อบัจะได้้รับัการประเมู่นีความูสื่ามูารถุในีการ

R1  ระบัแุละตุ่ความูข้้อมูลูท่ี่�มู่ความูหมูายโด้ยตุรงและโด้ยนียั รวมูที่ั �งที่ศันีคตุ่ 

R2  แสื่ด้งความูเข้้าใจถุง่ว่ธ่์ท่ี่�ผู้ เข่้ยนีใช้่ภิาษาและโครงสื่ร้างภิาษาเพืิ่�อสื่ร้างผลกระที่บัและโน้ีมูน้ีาวผู้อา่นี 

R3  ว่เคราะห์ ประเมู่นี และ พิ่ฒันีาข้้อเที่จ็จร่ง แนีวค่ด้ และความูคด่้เหน็ี 

R4  เลือกและสื่งัเคราะห์ข้้อมูลูเพืิ่�อจดุ้ประสื่งค์เฉพิ่าะด้้านี 

AO2: การเขียนำ

ผู้ เข้้าสื่อบัจะได้้รับัการประเมู่นีความูสื่ามูารถุในีการ

W1  สื่ื�อสื่ารได้้อยา่งช่ดั้เจนี มู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่และมู่ความูสื่ร้างสื่รรค์ 

W2  เร่ยงลำาด้บััข้้อเที่จ็จร่ง แนีวค่ด้และความูค่ด้เห็นี 

W3  ใช้่ศพัิ่ท์ี่ท่ี่�เหมูาะสื่มูและหลากหลาย 

W4  ใช้่นีำ �าเสื่่ยง รูปแบับั และระด้บััภิาษาท่ี่�เหมูาะสื่มูกบััผู้อา่นีและบัร่บัที่

W5  สื่ะกด้คำา ใช้่เครื�องหมูายวรรคตุอนี และไวยากรณ์ท่ี่�ถุกูตุ้องแมูน่ียำา 
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5.3 ความูสื่มัูพิ่นัีธ์์ระหวา่งวตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นีและสื่ว่นีประกอบัตุา่ง ๆ 
นีำ �าหนีกัการให้คะแนีนีท่ี่�กระจายในีวตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นี (AOs) แตุล่ะรายการ สื่ามูารถุสื่รุปได้้ด้งัตุารางด้้านีลา่ง

ตุารางน่ี �แสื่ด้งถุง่จำานีวนีเปอร์เซึ่น็ีต์ุข้องวตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นีภิายในีสื่ว่นีประกอบัแตุล่ะสื่ว่นี และที่ั�วที่ั �งหลกัสื่ตูุร 

ส่วนำประกอบั AO1 
%

AO2 
%

ข�อสอบั 1 การอ่านำแลัะการเขียนำจากข�อม้ลัที�ได�รับั 80 20

ข�อสอบั 2 การเขียนำเรียงค์วาม – 100

นำำ �าหนัำกการให�ค์ะแนำนำของ AO ในำหลัักส้ตร 40 60
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5.4 คำาอธ่์บัายการให้คะแนีนีหรือเกรด้

เกรด A  
ผู้้�เข�าสอบัแสดงค์วามเชี�ยวชาญด�านำการอ่านำโดย

เกรด C ผู้้� เข�าสอบัแสดงค์วามสามารถุ 
ด�านำการอ่านำโดย

เกรด F ผู้้� เข�าสอบัแสดงค์วามสามารถุ 
ด�านำการอ่านำโดย

เข้้าใจที่ศันีคตุ่ท่ี่�มู่ความูหมูายโด้ยตุรง 

และโด้ยนียั รวมูที่ั �งมูุมุูมูองท่ี่�อยูใ่นีเนืี �อหา 

และตุอบัคำาถุามูได้้อยา่งเฉล่ยวฉลาด้

ตุระหนีกัถุง่ที่ศันีคตุ่และมูมุูมูองท่ี่�อยูใ่นีเนืี �อหา 

และตุอบัคำาถุามูได้้อยา่งตุรงไปตุรงมูา

ตุระหนีกัถุง่ความูหมูายท่ี่�เหน็ีได้้ช่ดั้เจนีในีเนืี �อหา

และตุอบัคำาถุามูได้้ในีระด้บััหนี่�ง

เข้้าใจประเด้น็ีถุกเถุ่ยง  

แนีวค่ด้และข้้อมููลูในีเนืี �อหา  

และตุอบัคำาถุามูได้้อยา่งช่ดั้เจนี

ตุระหนีกัถุง่ประเด้น็ีถุกเถุ่ยงแนีวคด่้และ

ข้้อมูลูในีเนืี �อหาและตุอบัคำาถุามูได้้อยา่ง

ตุรงไปตุรงมูา

ตุระหนีกัถุง่ประเด้น็ีถุกเถุ่ยงแนีวคด่้และ

ข้้อมูลูในีเนืี �อหาท่ี่�ไมูซ่ึ่บััซ้ึ่อนีและตุอบัคำาถุามู

ได้้ในีระด้บััหนี่�ง

ระบัแุละให้ความูเหน็ีได้้อยา่งเฉ่ยบัแหลมู

เก่�ยวกบััลกัษณะเฉพิ่าะในีการใช้่ภิาษา

รูปแบับัและโครงสื่ร้างท่ี่�ผู้ เข่้ยนีใช้่สื่ร้างความู

ประที่บััใจให้กบััผู้อา่นี

เข้้าใจว่ธ่์การตุา่ง ๆ ในีแงข่้องภิาษารูปแบับัและ

โครงสื่ร้างท่ี่�ผู้ เข่้ยนีใช้่สื่ร้างความูประที่บััใจ

ให้กบััผู้อา่นี

ระบัลุกัษณะการใช้่ภิาษา รูปแบับัและ

โครงสื่ร้างข้องผู้ เข่้ยนีได้้บ้ัาง

เลือกข้้อมูลูจากเนืี �อหาและพิ่ฒันีาข้้อมูลูนีั �นี

เพืิ่�อจดุ้ประสื่งค์เฉพิ่าะที่างได้้

เลือกข้้อมูลูจากเนืี �อหาและอธ่์บัายได้้อยา่ง

ตุรงไปตุรงมูา

ตุอบัคำาถุามูอยา่งไมูซ่ึ่บััซ้ึ่อนีเก่�ยวกบััเนืี �อหาจาก

บัที่ความูท่ี่�อา่นีได้้

เกรด A  

ผู้้�เข�าสอบัแสดงค์วามเชี�ยวชาญด�านำการเขียนำ

โดย

เกรด C ผู้้� เข�าสอบัแสดงค์วามสามารถุ 
ด�านำการเขียนำโดย

เกรด F ผู้้� เข�าสอบัแสดงค์วามสามารถุ 
ด�านำการเขียนำโดย

เข่้ยนีตุอบัคำาถุามูอยา่งตุอ่เนืี�องเพืิ่�อสื่ื�อสื่าร

ประเด้น็ีถุกเถุ่ยงแนีวคด่้และข้้อมูลูได้้อยา่งมู่

ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่

เข่้ยนีตุอบัคำาถุามูอยา่งตุอ่เนืี�องเพืิ่�อสื่ื�อสื่าร

ประเด้น็ีถุกเถุ่ยง แนีวคด่้ และข้้อมูลูได้้

อยา่งตุรงไปตุรงมูา

เข่้ยนีตุอบัคำาถุามูได้้อยา่งไมูซ่ึ่บััซ้ึ่อนีเพืิ่�อสื่ื�อสื่าร 

แนีวค่ด้ และข้้อมูลูตุา่ง ๆ

วางโครงสื่ร้างเนืี �อหาอยา่งมู่เปา้หมูายและอยู่

ในีกรอบัเพืิ่�อให้ผู้อา่นีหรือผู้ ฟัังสื่ามูารถุ

ตุด่้ตุามูแนีวคด่้หรือข้้อถุกเถุ่ยงได้้ตุั �งแตุตุ้่นีจนีจบั

วางโครงสื่ร้างเนืี �อหาให้มู่สื่ว่นีตุ้นี สื่ว่นีกลาง 

และสื่ว่นีท้ี่ายได้้อยา่งช่ดั้เจนี และแนีวคด่้ 

ด้ำาเน่ีนีไปอยา่งตุอ่เนืี�อง

วางโครงสื่ร้างเนืี �อหาให้มู่สื่ว่นีตุ้นี สื่ว่นีกลาง

และสื่ว่นีท้ี่าย

เลือกใช้่ศพัิ่ท์ี่ตุา่ง ๆ วากยสื่มัูพิ่นัีธ์์และ

ไวยากรณ์ได้้อยา่งด่้เพืิ่�อแสื่ด้งความูคด่้ความูรู้สื่ก่

และความูคด่้เหน็ี

ใช้่ภิาษาแบับัตุา่ง ๆ เพืิ่�อแสื่ด้งความูคด่้ 

ความูรู้สื่ก่ และความูคด่้เหน็ีได้้อยา่งสื่ำาเร็จ

ในีระด้บัักลาง

ใช้่ภิาษาเร่ยบังา่ยเพืิ่�อแสื่ด้งความูคด่้ ความูรู้สื่ก่

และความูคด่้เหน็ีได้้

ใช้่ภิาษาโครงสื่ร้างและสื่ำานีวนีเพืิ่�อสื่ร้าง

นีำ �าเสื่่ยง รูปแบับั และระด้บััภิาษา

ท่ี่�เหมูาะสื่มู

ใช้่ภิาษาโครงสื่ร้างและสื่ำานีวนีเพืิ่�อแสื่ด้งวา่

ตุนีตุระหนีกัถุง่กลุมู่ผู้อา่นีและจดุ้มูุง่หมูาย

สื่ื�อสื่ารแนีวคด่้และข้้อมูลูได้้ในีระด้บััพืิ่ �นีฐานี

วางโครงสื่ร้างประโยคและยอ่หน้ีาได้้อยา่งมู่

ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่โด้ยมู่การสื่ะกด้คำาและการใช้่

เครื�องหมูายวรรคตุอนีผ่ด้เพ่ิ่ยงเลก็น้ีอย

สื่ร้างประโยคและยอ่หน้ีาได้้อยา่งถุกูตุ้องโด้ย

อาจมู่การสื่ะกด้คำาและการใช้่เครื�องหมูาย

วรรคตุอนีผ่ด้มูากพิ่อสื่มูควร แตุไ่มูท่ี่ำาให้การสื่ื�อ

ความูหมูายผ่ด้พิ่ลาด้ไป

สื่ร้างประโยคอยา่งงา่ย ๆ ได้้ การสื่ะกด้คำา

และการใช้่เครื�องหมูายวรรคตุอนีผ่ด้อาจที่ำา

ให้สื่ื�อความูหมูายผ่ด้พิ่ลาด้เป็นีบัางครั �ง แตุผู่้อา่นี

ยงัคงเข้้าใจเนืี �อหาพืิ่ �นีฐานีได้้
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6. เน้ำ �อหาหลัักส้ตร

ในีการเตุร่ยมูตุวัเข้้าสื่อบั ผู้ เข้้าสื่อบัควรศก่ษาบัที่ความูหลายประเภิที่และหลายช่น่ีด้ซึ่่�งรวมูถุง่ประเภิที่นีวน่ียายและงานีเข่้ยนีท่ี่�ไมูใ่ช่น่ีวน่ียาย ปก่ณกะ 

บัที่ว่จารณ์รวมูถุง่บัที่ความูอื�นี ๆ โด้ยควรมูุง่ศก่ษาท่ี่�ว่ธ่์การใช้่ภิาษาและรูปแบับัการเข่้ยนีข้องผู้ เข่้ยนี รวมูถุง่ว่ธ่์การท่ี่�ผู้ เข่้ยนีใช้่ในีการสื่ร้างผลกระที่บัและ 

โน้ีมูน้ีาวผู้อา่นี ผู้ เข้้าสื่อบัควรศก่ษาวา่การโน้ีมูน้ีาวอาจรวมูถุง่การใช้่ข้้อเที่จ็จร่ง แนีวค่ด้ มูมุูมูอง ความูคด่้เหน็ีและอคตุ่ด้้วย  

ในีฐานีะนีกัเข่้ยนีท่ี่�กำาลงัฝ่่กพิ่ฒันีา ผู้ เข้้าสื่อบัควรได้้สื่มัูผสัื่กบััที่กัษะตุา่ง ๆ ซึ่่�งรวมูถุง่ความูสื่ามูารถุในีการเปร่ยบัเท่ี่ยบั การสื่รุป และการเปล่�ยนีมูมุูมูอง 

ผู้ เข้้าสื่อบัควรพิ่ฒันีาที่กัษะในีการสื่รุปความูภิายในีบัร่บัที่จากงานีเข่้ยนีประเภิที่ตุอ่ไปน่ี � จด้หมูาย รายงานี รายงานีข้า่วในีหนีงัสื่ือพ่ิ่มูพ์ิ่ บัที่ความูในี 

น่ีตุยสื่าร วารสื่าร สื่นุีที่รพิ่จน์ี นีอกจากนีั �นีผู้ เข้้าสื่อบัควรเร่ยนีรู้การเข่้ยนีจด้หมูายหรือบัที่ความูแบับัอภ่ิปรายหรือโตุ้แย้ง หรือการเข่้ยนีเร่ยงความู 

เช่่งพิ่รรณนีาหรือบัรรยายด้้วย  

ที่กัษะท่ี่�ครอบัคลมุูในีหลกัสื่ตูุรน่ี �ปรากฏอยูด้่้านีลา่งโด้ยแยกตุามูแข้นีงตุา่ง ๆ ข้องภิาษาท่ี่�ได้้พิ่ฒันีาข้่ �นี 

วัตถุุประสงค์์ของการประเมนิำ ผู้้�เข�าสอบัค์วรจะสามารถุ

AO1 การอ่านำ

 • ระบัแุละตุ่ความูข้้อมูลูท่ี่�มู่ความูหมูายโด้ยตุรง

และโด้ยนียั รวมูที่ั �งที่ศันีคตุ่

 • แสื่ด้งความูเข้้าใจถุง่ว่ธ่์ท่ี่�ผู้ เข่้ยนีใช้่ภิาษา 

และโครงสื่ร้างเพืิ่�อสื่ร้างผลกระที่บัความู 

ประที่บััใจได้้สื่ำาเร็จ และโน้ีมูน้ีาวผู้อา่นี

 • ว่เคราะห์ ประเมู่นี และพิ่ฒันีาข้้อเที่จ็จร่ง 

แนีวคด่้ และความูคด่้เห็นี

 • เลือกและสื่งัเคราะห์ข้้อมูลูเพืิ่�อจดุ้ประสื่งค์ 

เฉพิ่าะด้้านี

AO1 การอ่านำ

 • แสื่ด้งความูเข้้าใจความูหมูายโด้ยตุรงและโด้ยนียั และมูมุูมูองในีเนืี �อหา 

 • ระบัแุละว่จารณ์ลกัษณะเฉพิ่าะข้องการใช้่ภิาษา รูปแบับั และโครงสื่ร้างท่ี่�ผู้ เข่้ยนีใช้่สื่ร้าง 

ความูประที่บััใจให้ผู้อา่นี 

 • ให้คำาตุอบัท่ี่�ลก่ซึ่่ �งและเก่�ยวโยงกบััข้้อเที่จ็จร่ง แนีวค่ด้ และความูคด่้เหน็ีในีเนืี �อหา  

 • ระบัแุนีวคด่้ ข้้อมูลู และ/หรือคณุลกัษณะเฉพิ่าะที่างในีเนืี �อหาได้้อยา่งแมูน่ียำา ที่ั �งยงั 

พิ่ฒันีาตุอ่ไปเพืิ่�อจดุ้ประสื่งค์ท่ี่�เฉพิ่าะเจาะจงด้้วย

AO2 การเขียนำ

 • สื่ื�อสื่ารได้้อยา่งช่ดั้เจนี มู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่และมู่ 

ความูสื่ร้างสื่รรค์

 • เร่ยงลำาด้บััข้้อเที่จ็จร่ง แนีวค่ด้ และความู 

คด่้เหน็ี

 • ใช้่ศพัิ่ท์ี่ท่ี่�เหมูาะสื่มูและหลากหลาย

 • ใช้่นีำ �าเสื่่ยง รูปแบับั และระด้บััภิาษาท่ี่� 

เหมูาะสื่มูกบััผู้อา่นีและบัร่บัที่

 • สื่ะกด้คำา ใช้่เครื�องหมูายวรรคตุอนีและ 

ไวยากรณ์ได้้อยา่งถุูกูตุ้องแมูน่ียำา

AO2 การเขียนำ

 • ผลตุ่เนืี �อหาท่ี่�ช่ดั้เจนีและเชื่�อมูโยงสื่อด้คล้องกนัี เพืิ่�อใช้่สื่ื�อสื่ารได้้อยา่งมู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่  

โด้ยคงความูสื่นีใจข้องผู้อา่นีได้้ตุลอด้เวลา

 • วางโครงสื่ร้างข้องเนืี �อหาเพืิ่�อสื่ร้างลำาด้บััเหตุกุารณ์และการพิ่ฒันีาแนีวคด่้ท่ี่�ช่ดั้เจนี 

สื่ำาหรับัผู้อา่นี

 • เลือกคำาศพัิ่ท์ี่เพืิ่�อสื่ร้างผลกระที่บัท่ี่�เหมูาะกบััจดุ้มูุง่หมูายและผู้อา่นี

 • ใช้่รูปแบับัและสื่ไตุล์ท่ี่�เหมูาะกบััจดุ้มูุง่หมูายและผู้อา่นี 

 • เข่้ยนีเป็นียอ่หน้ีาโด้ยใช้่โครงสื่ร้างประโยคท่ี่�หลากหลาย และแสื่ด้งถุง่ความูสื่ามูารถุ 

ในีการใช้่วากยสื่มัูพิ่นัีธ์์และไวยากรณ์ได้้อยา่งช่ำานีาญ และใช้่ตุวัสื่ะกด้รวมูถุง่เครื�องหมูาย 

วรรคตุอนีได้้อยา่งถุกูตุ้อง 

หากที่า่นีตุ้องการที่ราบัรายละเอ่ยด้เก่�ยวกบััว่ธ่์ประเมู่นีที่กัษะเหลา่น่ี �ในีแตุล่ะสื่ว่นีประกอบั กรุณาด้สูื่ว่นีท่ี่� 7 “คำาอธ่์บัายสื่ว่นีประกอบั” 
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7. ค์ำาอธิิบัายส่วนำประกอบั

7.1 ข้้อสื่อบั 1 การอา่นีและการเข่้ยนีจากข้้อมูลูท่ี่�ได้้รับั 
2 ชั�วโมง 50 ค์ะแนำนำ – ประเมนิำโดยบุัค์ค์ลัภายนำอก 

ผู้ เข้้าสื่อบัตุ้องตุอบัคำาถุามูที่กุข้้อในีสื่ว่นีบังัคบััสื่องสื่ว่นี โด้ยเข่้ยนีคำาตุอบัที่ั �งหมูด้ลงบันีพืิ่ �นีท่ี่�วา่งท่ี่�มู่ให้ในีกระด้าษคำาถุามู ห้ามูใช้่พิ่จนีานีกุรมู 

บัที่ความูจะพ่ิ่มูพ์ิ่อยูใ่นีเอกสื่ารแนีบัข้องกระด้าษคำาตุอบั

สื่ว่นีท่ี่� 1 ความูเข้้าใจและการใช้่ภิาษา (25 คะแนีนี) 

สื่ว่นีน่ี �ประกอบัไปด้้วยคำาถุามูยอ่ยตุา่ง ๆ ท่ี่�เก่�ยวกบัับัที่ความู ก ซึ่่�งเป็นีบัที่ความูประเภิที่นีวน่ียาย และผู้ เข้้าสื่อบัจะตุ้องตุอบั โด้ยจะมู่คำาถุามูท่ี่�เก่�ยวกบัั 

ความูเข้้าใจในีบัที่ความูรวมูเป็นีคะแนีนีที่ั �งหมูด้ 16 และอ่ก 9 คะแนีนีเป็นีคำาถุามูท่ี่�เก่�ยวกบััการใช้่ภิาษาและโครงสื่ร้างข้องผู้ เข่้ยนีบัที่ความู 

และผลกระที่บัท่ี่�สื่ื�อ

บัที่ความู ก จะมู่ความูยาวประมูาณ 850–950 คำาและนีำาเนืี �อหามูาจากบัที่ความูในีช่ว่งศตุวรรษท่ี่� 20 หรือ 21 

คำาถุามูน่ี �ตุ้องการที่ด้สื่อบัวตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นีด้้านีการอา่นีตุอ่ไปน่ี � (25 คะแนีนี) 

R1  ระบัแุละตุ่ความูข้้อมูลูท่ี่�มู่ความูหมูายโด้ยตุรงและโด้ยนียั รวมูที่ั �งที่ศันีคตุ่ 

R2  แสื่ด้งความูเข้้าใจถุง่ว่ธ่์ท่ี่�ผู้ เข่้ยนีใช้่ภิาษาและโครงสื่ร้างเพืิ่�อสื่ร้างผลกระที่บัและโน้ีมูน้ีาวผู้อา่นี 

สื่ว่นีท่ี่� 2 การเข่้ยนีจากข้้อมูลูท่ี่�ได้้รับั (25 คะแนีนี) 

ผู้ เข้้าสื่อบัตุอบัคำาถุามูบังัคบััจำานีวนีหน่ำ�งข้้อในีบัที่ความูท่ี่�ไมูใ่ช่ป่ระเภิที่นีวน่ียาย ได้้แก่ บัที่ความู ข้ และ ค ผู้ เข้้าสื่อบัใช้่และประเมู่นีข้้อมููลูท่ี่�อยูใ่นี 

บัที่ความูที่ั �งสื่องบัที่ความูเพืิ่�อเข่้ยนีจด้หมูายหรือบัที่ความูเช่่งอภ่ิปรายหรือโตุ้แย้ง โด้ยให้เข่้ยนีตุอบัประมูาณ 250–350 คำา

บัที่ความู ข้ และ ค จะมู่จำานีวนีคำารวมูกนัีไมูเ่ก่นี 950 คำา และมูาจากบัที่ความูยคุศตุวรรษท่ี่� 20 หรือ 21 หรือจากที่ั �งสื่องช่ว่งเวลา ซึ่่�งแก่นีข้องเรื�อง 

จะเก่�ยวข้้องกนัี

คำาถุามูน่ี �จะใช้่ที่ด้สื่อบัวตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นีในีด้้านีการเข่้ยนีตุอ่ไปน่ี � (10 คะแนีนี) 

W1  สื่ื�อสื่ารได้้อยา่งช่ดั้เจนี มู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่และมู่ความูสื่ร้างสื่รรค์

W2  เร่ยงลำาด้บััข้้อเที่จ็จร่ง แนีวค่ด้ และความูคด่้เหน็ี

W3  ใช้่ศพัิ่ท์ี่ท่ี่�เหมูาะสื่มูและหลากหลาย

W4  ใช้่นีำ �าเสื่่ยง รูปแบับั และระด้บััภิาษาท่ี่�เหมูาะสื่มูกบััผู้อา่นีและบัร่บัที่

W5  สื่ะกด้คำา ใช้่เครื�องหมูายวรรคตุอนี และไวยากรณ์ได้้อยา่งถุกูตุ้องแมูน่ียำา

นีอกจากนีั �นี คำาถุามูน่ี �ยงัใช้่ที่ด้สื่อบัวตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นีด้้านีการอา่นีตุอ่ไปน่ี �ด้้วย (15 คะแนีนี) 

R3  ว่เคราะห์ ประเมู่นีและพิ่ฒันีาข้้อเที่จ็จร่ง แนีวคด่้ และความูคด่้เหน็ี

R4  เลือกและสื่งัเคราะห์ข้้อมูลูเพืิ่�อจดุ้ประสื่งค์เฉพิ่าะด้้านี
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7.2 ข้้อสื่อบั 2 การเข่้ยนีเร่ยงความู
2 ชั�วโมง 50 ค์ะแนำนำ – ประเมนิำโดยบุัค์ค์ลัภายนำอก 

ผู้ เข้้าสื่อบัตุ้องตุอบัคำาถุามูสองข้้อ ซึ่่�งแตุล่ะข้้อมูาจากแตุล่ะสื่ว่นี โด้ยเข่้ยนีคำาตุอบัที่ั �งหมูด้ลงบันีพืิ่ �นีท่ี่�วา่งท่ี่�มู่ให้ในีกระด้าษคำาถุามู ห�ามใช้่พิ่จนีานีกุรมู

สื่ว่นีท่ี่� 1 เร่ยงความูเช่่งโตุ้แย้งและอภ่ิปราย (25 คะแนีนี) 

ผู้ เข้้าสื่อบัเลือกตุอบัคำาถุามูหน่ำ�งข้้อจากหวัข้้อที่ั �งหมูด้สื่่�หวัข้้อ ซึ่่�งเป็นีเช่่งโตุ้แย้งจำานีวนีสื่องหวัข้้อและเช่่งอภ่ิปรายจำานีวนีสื่องหวัข้้อ 

ผู้ เข้้าสื่อบัใช้่หวัข้้อนีั �นีแตุง่เร่ยงความู 

ผู้ เข้้าสื่อบัเข่้ยนีบัที่ความูยาวประมูาณ 350–450 คำา 

สื่ว่นีท่ี่� 2 เร่ยงความูเช่่งพิ่รรณนีาและบัรรยาย (25 คะแนีนี) 

ผู้ เข้้าสื่อบัเลือกตุอบัคำาถุามูหน่ำ�งข้้อจากหวัข้้อที่ั �งหมูด้สื่่�หวัข้้อ ซึ่่�งเป็นีเช่่งพิ่รรณนีาจำานีวนีสื่องหวัข้้อและเช่่งบัรรยายจำานีวนีสื่องหวัข้้อ 

ผู้ เข้้าสื่อบัใช้่หวัข้้อนีั �นีแตุง่เร่ยงความู 

ผู้ เข้้าสื่อบัเข่้ยนีบัที่ความูยาวประมูาณ 350–450 คำา 

ข้้อสื่อบัน่ี �จะที่ด้สื่อบัวตัุถุปุระสื่งค์ข้องการประเมู่นีด้้านีการเข่้ยนีตุอ่ไปน่ี � (50 คะแนีนี) 

W1  สื่ื�อสื่ารได้้อยา่งช่ดั้เจนี มู่ประสื่ท่ี่ธ่์ภิาพิ่และมู่ความูสื่ร้างสื่รรค์ 

W2  เร่ยงลำาด้บััข้้อเที่จ็จร่ง แนีวค่ด้และความูค่ด้เห็นี

W3  ใช้่ศพัิ่ท์ี่ท่ี่�เหมูาะสื่มูและหลากหลาย 

W4  ใช้่นีำ �าเสื่่ยง รูปแบับั และระด้บััภิาษาท่ี่�เหมูาะสื่มูกบััผู้อา่นีและบัร่บัที่

W5  สื่ะกด้คำา ใช้่เครื�องหมูายวรรคตุอนี และไวยากรณ์ท่ี่�ถุกูตุ้องแมูน่ียำา 
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8. ข�อม้ลัอ้�นำๆ

ความูเที่า่เท่ี่ยมูกนัีและการมู่สื่ว่นีร่วมู

เราให้ความูสื่ำาคญักบััการเตุร่ยมูหลกัสื่ตูุรและเอกสื่ารการประเมู่นีเพืิ่�อหล่กเล่�ยงความูลำาเอ่ยงและอคตุ่ใด้ ๆ และเพืิ่�อให้เป็นีไปตุามูกฎหมูาย 

ความูเที่า่เท่ี่ยมูกนัีข้องสื่หราช่อาณาจกัร (ค.ศ. 2010) เราได้้ออกแบับัคณุวฒุ่น่ี �โด้ยมูุง่เน้ีนีการหล่กเล่�ยงการเลือกปฏ่บัตัุท่ี่ั �งที่างตุรงและที่างอ้อมู

การจดั้การประเมู่นีผลตุามูมูาตุรฐานีปกตุ่อาจมู่ข้้อจำากดั้ท่ี่�ไมูจ่ำาเป็นีสื่ำาหรับัผู้ เข้้าสื่อบัท่ี่�ทีุ่พุิ่พิ่ลภิาพิ่หรือมู่ปัญหาด้้านีการเร่ยนีรู้ ผู้จดั้สื่อบัสื่ามูารถุจดั้การ 
เพืิ่�อให้ผู้ เข้้าสื่อบัเหลา่น่ี �สื่ามูารถุเข้้าถุง่การประเมู่นี และได้้รับัการยอมูรับัในีด้้านีความูสื่ำาเร็จ การจดั้การการเข้้าถุง่น่ี �จะไมูไ่ด้้รับัอนีมุูตัุ่ หากการจดั้การนีั �นี 
ที่ำาให้ผู้ เข้้าสื่อบัได้้เปร่ยบัอยา่งไมูย่ตุุธ่์รรมูเหนืีอผู้ เข้้าสื่อบัคนีอื�นี หรือหากการจดั้การนีั �นี ๆ ที่ำาให้มูาตุรฐานีท่ี่�กำาลงัประเมู่นีไมูเ่ป็นีไปตุามูหลกัสื่ตูุร

ผู้ เข้้าสื่อบัท่ี่�ไมูส่ื่ามูารถุเข้้าถุง่การประเมู่นีในีบัางสื่ว่นี อาจได้้รับัสื่ท่ี่ธ่์�ได้้รับัคะแนีนีโด้ยคำานีวณจากการประเมู่นีสื่ว่นีอื�นี ๆ ท่ี่�ได้้ที่ำาไปแล้ว

ข้้อมูลูเก่�ยวกบััการจดั้การการเข้้าถุง่อยูใ่นีหนีงัสื่ือคูมืู่อ Cambridge Handbook ในี 
www.cambridgeinternational.org/examsofficers

ภิาษา
หลกัสื่ตูุรและเอกสื่ารการประเมู่นีท่ี่�เก่�ยวข้้องจดั้ที่ำาข้่ �นีเป็นีภิาษาองักฤษและภิาษาไที่ย

การสื่มูคัรสื่อบั
เจ้าหน้ีาท่ี่�ฝ่่ายการสื่อบัมู่หน้ีาท่ี่�สื่ง่เรื�องการสื่มูคัรสื่อบัให้ Cambridge International เราแนีะนีำาให้เจ้าหน้ีาที่ำางานีร่วมูกบััคณุอยา่งใกล้ช่่ด้ เพืิ่�อให้มูั�นีใจวา่ 
ที่างเจ้าหน้ีาท่ี่�ได้้สื่ง่จำานีวนีผู้ เข้้าสื่อบั พิ่ร้อมูสื่ว่นีประกอบัข้องหลกัสืู่ตูุรตุา่ง ๆ ท่ี่�รวมูเข้้าด้้วยกนัีอยา่งถุกูตุ้อง รหสัื่การสื่อบัและข้้อแนีะนีำาในีการสื่ง่เรื�อง 
การสื่มูคัรสื่อบัอยูใ่นีคูมืู่อ Cambridge Guide to Making Entries โด้ยเจ้าหน้ีาท่ี่�ฝ่่ายการสื่อบัข้องที่า่นีจะมู่คูมืู่อน่ี �หนี่�งเลมู่

การบัร่หารจดั้การการสื่อบั
เพืิ่�อรักษาความูปลอด้ภิยัข้องข้้อสื่อบั เราได้้จดั้ที่ำาคำาถุามูสื่ำาหรับัพืิ่ �นีท่ี่�ตุา่ง ๆ ที่ั�วโลก ตุามูท่ี่�รู้จกักนัีในีชื่�อวา่ “เข้ตุบัร่หาร” ซึ่่�งจำาแนีกโรงเร่ยนีเคมูบัร่ด้จ์ 
ที่ั �งหมูด้ให้อยูใ่นีเข้ตุบัร่หารเข้ตุใด้เข้ตุหนี่�งข้่ �นีอยูก่บััสื่ถุานีท่ี่�ตุั �ง แตุล่ะเข้ตุจะมู่ตุารางเวลาสื่อบัเฉพิ่าะข้องตุนีเอง บัางหลกัสื่ตูุรอาจมู่ตุวัเลือกการประเมู่นี 
ให้ผู้ เข้้าสื่อบัท่ี่�แตุกตุา่งกนัีไป โด้ยเรามู่รหสัื่ตุวัเลือกการสื่มูคัรสื่อบัใช้่เพืิ่�อระบัสุื่ว่นีประกอบัท่ี่�ผู้ เข้้าสื่อบัจะที่ำาการสื่อบัตุามูเข้ตุบัร่หารและตุวัเลือก 
การประเมู่นีท่ี่�มู่ให้บัร่การ

การเข้้าสื่อบัใหมู่
ผู้ เข้้าสื่อบัสื่ามูารถุเข้้าสื่อบัคณุวฒุ่ที่ั �งหมูด้ใหมูก่่�ครั �งก็ได้้ตุามูตุ้องการ เนืี�องจากคณุวฒุ่น่ี �เป็นีคณุวฒุ่ท่ี่�เก่�ยวเนืี�องกนัี ด้งันีั �นีผู้ เข้้าสื่อบัไมูส่ื่ามูารถุเข้้าสื่อบั 
เพ่ิ่ยงสื่ว่นีประกอบัใด้สื่ว่นีประกอบัหนี่�งเที่า่นีั �นี

การให้คะแนีนีและการรายงานีผล
ผลการสื่อบั Cambridge IGCSE แสื่ด้งผลด้้วยอกัษรใด้อกัษรหนี่�งด้งัตุอ่ไปน่ี � A*, A, B, C, D, E, F หรือ G เพืิ่�อระบัมุูาตุรฐานีท่ี่�ผู้ เข้้าสื่อบัได้้รับั  
โด้ยเกรด้ A* คือเกรด้ท่ี่�สื่งูสื่ดู้และ G คือเกรด้ท่ี่�ตุำ�าสืุ่ดุ้ ที่ั �งน่ี � ‘Ungraded’ หมูายถุง่คะแนีนีข้องผู้ เข้้าสื่อบัไมูถุ่ง่ระด้บััมูาตุรฐานีท่ี่�จะได้้เกรด้ G  
โด้ย ‘Ungraded’ จะปรากฏในีรายงานีผลการสื่อบัแตุจ่ะไมูป่รากฏในีใบัประกาศน่ียบัตัุร นีอกจากน่ี �อกัษร Q (รอผลการสื่อบั), X (ไมูมู่่ผล) และ Y 
(รอการออกผล) อาจปรากฏในีรายงานีผลการสื่อบัแตุจ่ะไมูป่รากฏในีใบัประกาศน่ียบัตัุร
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ว่ธ่์การนีำาคะแนีนีไปใช้่สื่ำาหรับัผู้ เร่ยนีและผู้สื่อนี

การประเมู่นีผลท่ี่� Cambridge IGCSE มู่จดุ้ประสื่งค์ 2 ประการ คือ

 • เพืิ่�อวดั้การเร่ยนีและผลสื่ำาเร็จ

 การประเมู่นี

 –  ยืนียนัีผลสื่ำาเร็จและผลการศก่ษาในีด้้านีความูรู้ ความูเข้้าใจและที่กัษะตุามูท่ี่�ระบัใุนีหลกัสื่ตูุร ตุามูระด้บััท่ี่�พิ่บัในีคำาอธ่์บัายคะแนีนี

 • เพืิ่�อแสื่ด้งระด้บััความูสื่ำาเร็จในีอนีาคตุท่ี่�เป็นีไปได้้

 ผลลพัิ่ธ์์

 – ช่ว่ยคาด้เด้าวา่นีกัเร่ยนีคนีใด้มู่ความูพิ่ร้อมูสื่ำาหรับัว่ช่าหรืออาช่่พิ่ใด้ และ/หรือ นีกัเร่ยนีคนีใด้มู่ความูเป็นีไปได้้ท่ี่�จะประสื่บัความูสื่ำาเร็จ

 – ช่ว่ยให้นีกัเร่ยนีเลือกว่ช่าหรืออาช่่พิ่ท่ี่�เหมูาะกบััตุนีเองท่ี่�สื่ดุ้
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