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1.

บทน�ำ

1.1

เหตุผลที่ควรเลือก Cambridge International

Cambridge Assessment International Education เตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อมส�ำหรับอนาคต

ช่วยให้ นกั เรี ยนพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นที่มีหลักการและความกระหายใฝ่ เรี ยนรู้ตลอดชีวิต เราเป็ นส่วนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์

Cambridge Pathway น�ำเสนอแนวทางที่ชดั เจนเพื่อความส�ำเร็ จทางการศึกษาของนักเรี ยนอายุตงแต่
ั ้ 5 ถึง 19 ปี

โรงเรี ยนสามารถปรับหลักสูตรตามวิธีที่ต้องการให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ หลักสูตรนี ้ประกอบด้ วยวิชาให้ เลือกเรี ยนที่หลากหลายและวิธีการน�ำเสนอบทเรี ยน
ที่ยืดหยุน่ เพื่อให้ นกั เรี ยนค้ นพบความสามารถใหม่ๆ และโลกที่กว้ างขึ ้น อีกทังยั
้ งพัฒนาทักษะที่นกั เรี ยนจ�ำเป็ นต้ องมีส�ำหรับอนาคต เพื่อให้ สามารถ
ประสบความส�ำเร็จในโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และการท�ำงาน
โปรแกรมและคุณวุฒิของเราถือเป็ นมาตรฐานเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศระดับโลก ได้ รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในแขนงนันๆ
้
อีกทังยั
้ งขึ ้นชื่อในเรื่ องความเข้ มข้ นทางวิชาการ และน�ำผลการวิจยั ทางการศึกษาล่าสุดมาประกอบ
ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานที่มนั่ คงแก่นกั เรี ยนในการพัฒนาจากระดับหนึง่ ไปสูร่ ะดับต่อไป รวมถึงการสนับสนุนแหล่งข้ อมูลในการเรี ยนการสอน
ในแต่ละปี ผู้เรี ยนหลักสูตรเคมบริ ดจ์เกือบหนึง่ ล้ านคนจากโรงเรี ยน 10,000 แห่งใน 160 ประเทศเรี ยน Cambridge Pathway
เพื่อเตรี ยมพร้ อมส�ำหรับอนาคต

ผู้เรี ยนหลักสูตรเคมบริ ดจ์
พันธกิจของเรา คือการน�ำเสนอข้ อได้ เปรี ยบทางศึกษาผ่านการจัดการโปรแกรมและคุณวุฒิระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรี ยน
และการเป็ นผู้น�ำระดับโลกในด้ านนี ้ เราท�ำงานร่วมกับโรงเรี ยนในการพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนหลักสูตรเคมบริ ดจ์
••
••
••
••
••

มีความมั่นใจในการน�ำข้ อมูลและแนวคิดมาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นแนวคิดของตนเองหรื อของผู้อื่น
มีความรั บผิดชอบต่อตนเอง ตอบสนองและเคารพผู้อื่น
ไตร่ ตรองในฐานะผู้เรี ยน และพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้
มีความคิดริเริ่มและเตรี ยมพร้ อมรับความท้ าทายใหม่ๆ ในอนาคต
มีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นในเชิงสติปัญญาและเชิงสังคม และพร้ อมที่จะสร้ างความแตกต่าง

การยอมรับ
ความเชี่ยวชาญในด้ านหลักสูตร การเรี ยนการสอน และการประเมินผลของเราถือเป็ นพื ้นฐานที่ท�ำให้ โปรแกรมและคุณวุฒิของเราเป็ นที่ยอมรับไปทัว่ โลก
Cambridge IGCSE ได้ รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงานชันน�
้ ำทัว่ โลกว่าเป็ นหลักฐานแสดงถึงความส�ำเร็ จทางการวิชาการ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งขอผลการศึกษาจากหลักสูตร Cambridge International AS & A Levels และ Cambridge IGCSE หรือเทียบเท่า
เพื่อเป็ นเงื่อนไขในการสมัครเข้ าศึกษาต่อ
UK NARIC หน่วยงานเพือ่ การรับรองและเทียบวุฒกิ ารศึกษาและทักษะระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้ จดั ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร
Cambridge IGCSE โดยหน่วยงานอิสระ พบว่าเทียบเท่ากับมาตรฐาน GCSE ในสหราชอาณาจักร ซึง่ หมายความว่า นักเรียนสามารถมัน่ ใจได้ วา่
คุณวุฒิ Cambridge IGCSE เป็ นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำทัว่ โลกว่าเทียบเท่าหลักสูตร GCSE ของสหราชอาณาจักร

ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.cambridgeinternational.org/recognition
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การสนับสนุนส�ำหรับผู้สอน
เราจัดเตรี ยมสื่อและแหล่งข้ อมูลมากมายและหลากหลายพร้ อมให้ การสนับสนุนผู้สอนและผู้เรี ยนในโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์
แหล่งข้ อมูลนี ้เหมาะส�ำหรับวิธีการสอนหลากหลายวิธีในบริ บทที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ผู้สอนสามารถเข้ าถึงค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนคุณวุฒินนๆ
ั ้ ผ่านทางกลุม่ อภิปรายของแต่ละรายวิชาและการอบรม
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2 ของหลักสูตรนี ้ หรื อที่ www.cambridgeinternational.org/teachers

การสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการสอบ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการสอบสามารถมัน่ ใจในการบริ หารจัดการการสมัครสอบที่นา่ เชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงบุคลากรที่ดีเยี่ยมจากงานบริ การลูกค้ าของเรา ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
www.cambridgeinternational.org/examofficers

การจัดการคุณภาพ
Cambridge International มุง่ มัน่ ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ และเพื่อให้ เป็ นไปตามนี ้
ระบบจัดการคุณภาพในด้ านการน�ำเสนอคุณวุฒิและโปรแกรมการศึกษาระหว่างประเทศส�ำหรับผู้เรี ยนที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 19
ปี ของเราได้ รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระว่ามีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน ISO 9001:2005 ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.cambridgeinternational.org/ISO9001

1.2

เหตุผลที่ควรเลือก

Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE เป็ นคุณวุฒริ ะหว่างประเทศส�ำหรับนักเรียนอายุ 14 ถึง 16 ปี ทเี่ ป็ นทีร่ ้ ูจกั มากทีส่ ดุ ทังนี
้ ้ นักเรียนในช่วงอายุอนื่ ก็สามารถศึกษาได้
หลักสูตรนี ้ผ่านการทดลอง ทดสอบและได้ รับความไว้ วางใจ นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนจากวิชาทังหมด
้
70 วิชา โดยเลือกเรี ยนวิชาใดรวมกับวิชาใดก็ได้
โรงเรี ยนกว่า 4,800 แห่งใน 146 ประเทศเปิ ดสอนหลักสูตรนี ้

หลักสูตรนี ้เปิ ดโอกาสให้ มีการเรี ยนรู้เชิงบริ บท เนื ้อหาถูกออกแบบมาให้ เหมาะกับสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย หลีกเลี่ยงอคติทางด้ านวัฒนธรรม
และพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็ นและยัง่ ยืน รวมถึงการคิดเชิงสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหา
จุดประสงค์ของเรา คือการหาจุดสมดุลระหว่างความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในโปรแกรม
และคุณวุฒทิ ี่เราน�ำเสนอเพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้เรี ยนที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็ นพื ้นฐานที่มนั่ คงส�ำหรับการศึกษาต่อในอนาคต
เราจัดให้ มีเครื่ องมือหลายประเภท ผ่านทางหลักสูตรการพัฒนาเชิงอาชีพและสื่อสนับสนุนหลักสูตร Cambridge IGCSE
เพื่อให้ ผ้ สู อนสามารถเตรี ยมผู้เรี ยนให้ ดีที่สดุ ตามความสามารถของผู้เรี ยนและท�ำงานร่วมกับเราเพื่อความเป็ นเลิศทางการศึกษา
หลักสูตร Cambridge IGCSE ได้ รับพิจารณาว่าเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมที่ดีเลิศเพื่อศึกษาหลักสูตร Cambridge International AS
และ A Levels ประกาศนียบัตร Cambridge AICE (Advanced International Certificate of Education) Cambridge Pre-U
รวมถึงโปรแกรมการศึกษาอื่นๆ เช่น โปรแกรม US Advanced Placement และ โปรแกรม International Baccalaureate Diploma
ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Cambridge IGCSE ได้ ที่ www.cambridgeinternational.org/igcse

ชัว่ โมงเรี ยนที่มีผ้ สู อน
หลักสูตร Cambridge IGCSE ได้ รับการออกแบบตามสมมุตฐิ านว่าผู้เรียนมีเวลาเรียนแบบมีผ้ สู อนประมาณ 130 ชัว่ โมงต่อวิชาต่อการเรียนหนึง่
ภาคเรียนหนึง่ คอร์ ส แต่ตวั เลขนี ้ใช้ เพื่อการอ้ างอิงเท่านัน้ จ�ำนวนชัว่ โมงที่จ�ำเป็ นเพื่อให้ ได้ มาซึง่ คุณวุฒิแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั หลักสูตรท้ องถิ่นและ
ประสบการณ์ก่อนหน้ านี ้ของผู้เรี ยนในวิชานัน้ ๆ
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1.3

เหตุผลที่ควรเลือก

Cambridge IGCSE First Language Thai

หลักสูตร Cambridge IGCSE First Language Thai ได้ รับการออกแบบมาส�ำหรับผู้เรี ยนซึง่ มีภาษาไทยเป็ นภาษาหลัก
หลักสูตรนี ้ท�ำให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
•• พัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้ านการเขียนได้ อย่างชัดเจน ถูกต้ อง และมีประสิทธิภาพ
•• เรี ยนรู้วิธีใช้ ค�ำศัพท์ที่กว้ างขวางและหลากหลาย การสะกดค�ำ การใช้ เครื่ องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ที่ถกู ต้ อง
•• พัฒนารูปแบบของตนเองและตระหนักถึงกลุม่ ผู้อา่ นที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการอ่าน
ผู้เรี ยนยังได้ รับการส่งเสริ มให้ อา่ นหลากหลายประเภท ทังเพื
้ ่อความบันเทิงส่วนตัวและเพื่อให้ ตระหนักถึงวิธีใช้ ภาษาไทย นอกจากนี ้ หลักสูตร
Cambridge IGCSE First Language Thai ยังมุง่ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารทัว่ ไป เช่น การสังเคราะห์ การสรุ ป
และความสามารถในการเรี ยงล�ำดับข้ อเท็จจริ งและน�ำเสนอความคิดเห็นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Cambridge IGCSE First Language Thai ได้ รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงานต่างๆ
ว่าเป็ นหลักฐานแสดงถึงความรู้และความเข้ าใจภาษาไทย

ก่อนหน้ าที่จะเรี ยนหลักสูตรนี ้
เราแนะน�ำให้ ผ้ เู รี ยนที่ก�ำลังเริ่ มเรี ยนหลักสูตรนี ้เรี ยนหลักสูตรภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อหลักสูตรการศึกษาที่เทียบเท่า
ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.cambridgeinternational.org/lowersecondary

พัฒนาการ
Cambridge IGCSE เป็ นคุณวุฒท
ิ วั่ ไปทีใ่ ห้ ผ้ เู รียนสามารถพัฒนาตนเองสูก่ ารท�ำงาน หรือเพือ่ ศึกษาคุณวุฒใิ นแขนงอืน่ ๆ หรือในระดับการศึกษาขันสู
้ ง

ขึ ้นซึง่ ผู้เรี ยนต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะเฉพาะทาง

1.4	ประกาศนียบัตร Cambridge ICE (International Certificate of
Education)
Cambridge ICE คือประกาศนียบัตรของหลักสูตร Cambridge IGCSE

ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ โรงเรี ยนได้ รับประโยชน์จากการน�ำเสนอหลักสูตรการเรี ยนที่กว้ างและมีสมดุล โดยรับรองความส�ำเร็ จของผู้เรี ยนที่สอบผ่านวิชาต่างๆ
ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนียบัตร Cambridge ICE ได้ ที่
www.cambridgeinternational.org/cambridgeice

1.5

แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติม

หากท่านเป็ นโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์อยูแ่ ล้ ว
ท่านสามารถสมัครสอบคุณวุฒินี ้ผ่านช่องทางปรกติของท่าน หากท่านมีค�ำถามใดๆ กรุณาติดต่อเราที่ info@cambridgeinternational.org

หากท่านยังไม่ได้ เป็ นโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็ นโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์ได้ ที่
www.cambridgeinternational.org/startcambridge หรื ออีเมลมาที่ info@cambridgeinternational.org
เพื่อดูวิธีขึ ้นทะเบียนเป็ นโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์

4

Cambridge IGCSE First Language Thai 0518. หลักสูตรส�ำหรับการสอบปี

พ.ศ. 2564.

การสนับสนุนผู้สอน

2.

การสนับสนุนผู้สอน

2.1

สื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน

ท่านสามารถเข้ าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.cambridgeinternational.org/igcse เพือ่ ดาวน์โหลดหลักสูตรทีน่ ำ� เสนอในปั จจุบนั และอนาคต
พร้ อมตัวอย่างข้ อสอบหรื อข้ อสอบก่อนหน้ านี ้ รายงานของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการสอบ และตารางระดับคะแนนจากชุดการสอบหนึง่ ๆ
ส�ำหรับผู้สอนในโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์ที่ขึ ้นทะเบียนแล้ ว
ท่านสามารถดูข้อมูลสื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมส�ำหรับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ได้ จากศูนย์สนับสนุนโรงเรี ยน โดยเข้ าไปที่
www.cambridgeinternational.org/support (ท่านต้ องมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน) หากท่านยังไม่มีชื่อผู้ใช้
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานด้ านการสนับสนุนผู้สอนในโรงเรี ยนของท่าน

2.2

แหล่งข้ อมูลที่ได้ รับการรับรอง

เราท�ำงานร่วมกับส�ำนักพิมพ์ตา่ งๆ ในการจัดหาแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายส�ำหรับหลักสูตรของเรา รวมถึงสื่อสิง่ พิมพ์และดิจิทลั
แหล่งข้ อมูลที่ได้ รับการรับรองจาก Cambridge International ต้ องผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพอย่างละเอียดเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถสนับสนุน
การเรี ยนการสอนระดับสูงแก่ผ้ สู อนและผู้เรี ยนได้
เราเตรี ยมรายชื่อแหล่งข้ อมูลที่สามารถถูกคัดกรองเพื่อแสดงแหล่งข้ อมูลทังหมด
้
หรื อเฉพาะแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับการรับรองจาก Cambridge
International รายชื่อแหล่งข้ อมูลนี ้ยังแสดงข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมส�ำหรับแหล่งข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการสอน หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาไปที่
www.cambridgeinternational.org/i-want-to/resource-centre

2.3

การอบรม

เรามีกิจกรรมสนับสนุนส�ำหรับผู้สอนหลายประเภท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้สอนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็ นในการสอนคุณวุฒิตา่ งๆ ของเรา
หากท่านต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.cambridgeinternational.org/events
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ภาพรวมเนื ้อหาหลักสูตร

3.

ภาพรวมเนือ้ หาหลักสูตร

หลักสูตร Cambridge IGCSE First Language Thai
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าสอบตอบค�ำถามเกี่ยวกับบทความหลากหลายประเภทที่น�ำมาให้ อา่ นอย่างเฉลียวฉลาด
โดยผู้เข้ าสอบต้ องใช้ บทความบางส่วนในการให้ ข้อมูลและก่อให้ เกิดงานเขียนของตนเอง
และเขียนบทความหลากหลายประเภทส�ำหรับกลุม่ ผู้อา่ นที่แตกต่างกันไป
บทความเหล่านี ้ครอบคลุมเนื ้อหาหลายประเภทและหลายชนิด รวมถึงนวนิยายและสารคดี และอาจรวมถึงงานเขียนรูปแบบอื่น เช่น ความเรี ยง
บทวิจารณ์และบทความอื่นๆ
ผู้เข้ าสอบได้ รับการส่งเสริ มให้ เป็ นผู้อา่ นและผู้เขียนที่เห็นคุณค่าและรู้จกั วิจารณ์งานเขียนเป็ นภาษาไทย

6
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ภาพรวมการประเมิน

4.

ภาพรวมการประเมิน

ผู้เข้ าสอบหลักสูตร Cambridge IGCSE First Language Thai ต้ องท�ำข้ อสอบภาคบังคับสองส่วน คือ ข้ อสอบ 1 และข้ อสอบ 2
โดยข้ อสอบทังสองส่
้
วนจะได้ รับการประเมินจากบุคคลภายนอก
ส่ วนประกอบ

น�ำ้ หนัก
การให้ คะแนน

ข้ อสอบ 1 การอ่ านและการเขียนจากข้ อมูลที่ได้ รับ
2 ชั่วโมง
ผู้เข้ าสอบตอบค�ำถามทุกข้ อ
ส่วนที่ 1 ความเข้ าใจและการใช้ ภาษา (25 คะแนน)
ผู้เข้ าสอบตอบค�ำถามต่างๆ ที่อยูใ่ นบทความ 1 ซึง่ เป็ นบทความประเภทนวนิยาย
ส่วนที่ 2 การเขียนจากข้ อมูลที่ได้ รับ (25 คะแนน)
ผู้เข้ าสอบตอบค�ำถามหนึ่งข้ อ ในบทความ 2 และ 3 ซึง่ เป็ นบทความประเภทสารคดี
และมีประเด็นหลักทีเ่ กี่ยวข้ องกัน บทความดังกล่าวน�ำมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สือ่ ออนไลน์และจากสิง่ พิมพ์อนื่ ๆ
ผู้เข้ าสอบเขียนตอบความยาวประมาณ 250–350 ค�ำ
บทความจะพิมพ์อยูใ่ นเอกสารแนบของกระดาษค�ำตอบ
ส่วนนี ้จะได้ รับการประเมินจากบุคคลภายนอก
50 คะแนน

50%

ข้ อสอบ 2 การเขียนเรี ยงความ
ผู้เข้ าสอบตอบค�ำถามสองข้ อ หนึง่ ข้ อจากส่วนที่ 1 และอีกหนึง่ ข้ อจากส่วนที่ 2
ส่วนที่ 1 เรี ยงความเชิงโต้ แย้ งและอภิปราย (25 คะแนน)
ผู้เข้ าสอบตอบค�ำถามหนึ่งข้ อ จากทังหมด
้
4 ข้ อและเขียนตอบความยาวประมาณ 350–450 ค�ำ
ส่วนที่ 2 เรี ยงความเชิงพรรณนาและบรรยาย (25 คะแนน)
ผู้เข้ าสอบตอบค�ำถามหนึ่งข้ อ จากทังหมด
้
4 ข้ อและเขียนตอบความยาวประมาณ 350–450 ค�ำ
ส่วนนี ้จะได้ รับการประเมินจากบุคคลภายนอก
50 คะแนน

50%

2 ชั่วโมง
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ภาพรวมการประเมิน

การใช้ หลักสูตรนี ้
หลักสูตรนี ้ใช้ ส�ำหรับชุดการสอบเดือนมิถนุ ายน
หลักสูตรนี ้สามารถใช้ กบั ผู้เข้ าสอบส่วนตัวได้
เราจ�ำแนกโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์ทกุ แห่งให้ อยูใ่ นเขตบริ หารเขตหนึง่ ในหกเขต แต่ละเขตมีตารางเวลาสอบเฉพาะของตัวเอง
หลักสูตรนี ้มีให้ บริ การในเขตบริ หารบางเขตเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบหลักสูตรได้ ที่หน้ าหลักสูตรใน
www.cambridgeinternational.org/igcse

ท่านสามารถดูตารางเวลาสอบอย่างละเอียดได้ จาก www.cambridgeinternational.org/timetables

การสอบหลักสูตรนี ้พร้ อมหลักสูตรอื่น
ผู้เข้ าสอบสามารถเข้ าสอบหลักสูตรนี ้ในชุดการสอบพร้ อมหลักสูตรอื่นของ Cambridge International ได้ ยกเว้ น
•• หลักสูตรในชื่อเดียวกันส�ำหรับระดับเดียวกัน
ขอแจ้ งให้ ทราบว่าหลักสูตร Cambridge IGCSE, Cambridge IGCSE (9-1) และ Cambridge O Level เป็ นหลักสูตรระดับเดียวกัน
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เป้าหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ ของการประเมิน

5.1

เป้าหมายของหลักสูตร

เป้าหมายของหลักสูตรปรากฏอยูด่ ้ านล่างนี ้และอธิบายจุดประสงค์ด้านการศึกษาของหลักสูตรใน First Language Thai ส�ำหรับการสอบ
Cambridge IGCSE ซึง่ ไม่ได้ เรี ยงล�ำดับตามความส�ำคัญ
หลักสูตรมีเป้าหมายให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
••
••
••
••
••

อ่านบทความหลากหลายประเภทได้ อย่างคล่องแคล่วและเข้ าใจเนื ้อหาได้ เป็ นอย่างดี ทังยั
้ งเพลิดเพลินและชื่นชมความหลากหลายของภาษา
อ่านบทความเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และน�ำความรู้ที่ได้ จากการอ่านมาเป็ นข้ อมูล และใช้ พฒ
ั นาการเขียนของตนเอง
เขียนบทความได้ อย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพโดยใช้ ภาษามาตรฐานที่เหมาะสม
น�ำข้ อมูลและแนวคิดต่าง ๆ ในภาษามาใช้ โดยพัฒนาทักษะการประเมินเชิงวิจารณ์ การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การสังเคราะห์ รวมถึงการสรุป
เก็บเกี่ยวและใช้ ค�ำศัพท์ที่หลากหลาย พร้ อมกับความรู้และความเข้ าใจในค�ำศัพท์เฉพาะทางไวยากรณ์และแบบแผนในการใช้ ภาษา

5.2

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ข้ อสอบ Cambridge IGCSE First Language Thai มีวตั ถุประสงค์ของการประเมิน (AO) อยูส่ องด้ าน คือ
AO1: การอ่ าน

ผู้เข้ าสอบจะได้ รับการประเมินความสามารถในการ
R1 . ระบุและตีความข้ อมูลที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย รวมทังทั
้ ศนคติ
R2 . แสดงความเข้ าใจถึงวิธีที่ผ้ เู ขียนใช้ ภาษาและโครงสร้ างสร้ างผลกระทบและโน้ มน้ าวผู้อา่ น
R3 . วิเคราะห์ ประเมิน และ พัฒนาข้ อเท็จจริ ง แนวคิด และความคิดเห็น
R4 . เลือกและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้ าน
AO2: การเขียน
ผู้เข้ าสอบจะได้ รับการประเมินความสามารถในการ
W1 . สื่อสารได้ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและมีความสร้ างสรรค์
W2 . เรี ยงล�ำดับข้ อเท็จจริ ง แนวคิดและความคิดเห็น
W3 . ใช้ ศพ
ั ท์ที่เหมาะสมและหลากหลาย
W4 . ใช้ น� ้ำเสียง สไตล์และระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้อา่ นและบริ บท
W5 . สะกดค�ำ ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ที่ถกู ต้ องแม่นย�ำ
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เป้าหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการประเมิน

5.3

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของการประเมินและส่วนประกอบต่าง ๆ

น� ้ำหนักการให้ คะแนนที่กระจายในวัตถุประสงค์ของการประเมิน (AOs) แต่ละรายการ สามารถสรุปได้ ดงั ตารางด้ านล่าง
ตารางนี ้แสดงถึงจ�ำนวนเปอร์ เซ็นต์ของวัตถุประสงค์ของการประเมินภายในส่วนประกอบแต่ละส่วน และทัว่ ทังคุ
้ ณสมบัตทิ งหมด
ั้
ส่ วนประกอบ
ข้ อสอบ 1 การอ่ านและการเขียนจากข้ อมูลที่ได้ รับ
ข้ อสอบ 2 การเขียนเรี ยงความ
น�ำ้ หนักการให้ คะแนนของ AO ในด้ านคุณสมบัติ

10
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5.4

ค�ำอธิบายการให้ คะแนนหรื อเกรด

เกรด A

เกรด C ผู้เข้ าสอบแสดงความสามารถ
ผู้เข้ าสอบแสดงความเชี่ยวชาญด้ านการอ่ านโดย ด้ านการอ่ านโดย

เกรด F ผู้เข้ าสอบแสดงความสามารถ
ด้ านการอ่ านโดย

เข้ าใจทัศนคติที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย ตระหนักถึงทัศนคติและมุมมองที่อยูใ่ นเนื ้อหา
รวมทังมุ
้ มมองที่อยูใ่ นเนื ้อหา และตอบค�ำถามได้ และตอบค�ำถามได้ อย่างตรงไปตรงมา
อย่างเฉลียวฉลาด

ตระหนักถึงความหมายที่เห็นได้ ชดั เจนในเนื ้อหา
และตอบค�ำถามได้ ในระดับหนึง่

เข้ าใจประเด็นถกเถียงแนวคิดและข้ อมูลใน
เนื ้อหาและตอบค�ำถามได้ อย่างชัดเจน

ตระหนักถึงประเด็นถกเถียงแนวคิดและ
ข้ อมูลในเนื ้อหาและตอบค�ำถามได้ อย่างตรง
ไปตรงมา

ตระหนักถึงประเด็นถกเถียงแนวคิดและ
ข้ อมูลในเนื ้อหาที่ไม่ซบั ซ้ อนและตอบค�ำถม
ได้ ในระดับหนึง่

ระบุและให้ ความเห็นได้ อย่างเฉียบแหลม
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะในการใช้ ภาษา
รูปแบบและโครงสร้ างที่ผ้ เู ขียนใช้ สร้ างความ
ประทับใจให้ กบั ผู้อา่ น

เข้ าใจวิธีการต่าง ๆในแง่ของภาษารูปแบบและ
โครงสร้ างที่ผ้ เู ขียนใช้ สร้ างความประทับใจให้
กับผู้อา่ น

ระบุลกั ษณะการใช้ ภาษา รูปแบบและ
โครงสร้ างของผู้เขียนได้ บ้าง

เลือกข้ อมูลจากเนื ้อหาและพัฒนาข้ อมูลนัน้
เพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางได้

เลือกข้ อมูลจากเนื ้อหาและอธิบายได้ อย่าง
ตรงไปตรงมา

ตอบค�ำถามอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ
เนื ้อหาจากบทความที่อา่ นได้

เกรด A
ผู้เข้ าสอบแสดงความเชี่ยวชาญด้ านการเขียน
โดย

เกรด C ผู้เข้ าสอบแสดงความสามารถ
ด้ านการเขียนโดย

เกรด F ผู้เข้ าสอบแสดงความสามารถ
ด้ านการเขียนโดย

เขียนตอบค�ำถามอย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสาร
ประเด็นถกเถียงแนวคิดและข้ อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เขียนตอบค�ำถามอย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสาร
ประเด็นถกเถียงแนวคิดและข้ อมูลได้ อย่างต
รงไปตรงมา

เขียนตอบค�ำถามได้ อย่างไม่ซบั ซ้ อนเพื่อ
สื่อสารแนวคิดและข้ อมูลต่างๆ

วางโครงสร้ างเนื ้อหาอย่างมีเป้าหมายและอยู่ วางโครงสร้ างเนื ้อหาให้ มีสว่ นต้ นส่วนกลาง
ในกรอบเพื่อให้ ผ้ อู า่ นหรื อผู้ฟังสามารถ
และส่วนท้ ายได้ อย่างชัดเจนและแนวคิด
ติดตามแนวคิดหรื อข้ อถกเถียงได้ ตงแต่
ั ้ ต้นจนจบ ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากกันและกัน

วางโครงสร้ างเนื ้อหาให้ มีสว่ นต้ น ส่วนกลาง
และส่วนท้ าย

เลือกใช้ ศพั ท์ตา่ ง ๆ วากยสัมพันธ์และ
ใช้ ภาษาแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดความ
ไวยากรณ์ได้ อย่างดีเพื่อแสดงความคิดความรู้สกึ รู้สกึ และความคิดเห็นได้ อย่างส�ำเร็ จในระดับ
และความคิดเห็น
กลาง

ใช้ ภาษาเรี ยบง่ายเพื่อแสดงความคิดความรู้สกึ
และความคิดเห็นได้

ใช้ ภาษาโครงสร้ างและส�ำนวนเพื่อสร้ าง
น� ้ำเสียง สไตล์และระดับภาษาที่เหมาะสม

ใช้ ภาษาโครงสร้ างและส�ำนวนเพื่อแสดงว่า
ตนตระหนักถึงกลุม่ ผู้อา่ นและจุดมุง่ หมาย

สื่อสารแนวคิดและข้ อมูลได้ ในระดับพื ้นฐาน

วางโครงสร้ างประโยคและย่อหน้ าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีการสะกดค�ำและการใช้
เครื่ องหมายวรรคตอนผิดเพียงเล็กน้ อย

สร้ างประโยคและย่อหน้ าได้ อย่างถูกต้ องโดย
อาจมีการสะกดค�ำและการใช้ เครื่ องหมายวรรค
ตอนผิดมากพอสมควรแต่ไม่ท�ำให้ การสื่อความ
หมายผิดพลาดไป

สร้ างประโยคอย่างง่าย ๆ ได้ การสะกดค�ำ
และการใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนผิดอาจท�ำ
ให้ สื่อความหมายผิดพลาดเป็ นบางครัง้ แต่ผ้ อู า่ น
ยังคงเข้ าใจเนื ้อหาพื ้นฐานได้

Cambridge IGCSE First Language Thai 0518. หลักสูตรส�ำหรับการสอบปี

พ.ศ. 2564.

11

เนื ้อหาหลักสูตร

6.

เนือ้ หาหลักสูตร

ในการเตรี ยมตัวเข้ าสอบ ผู้เข้ าสอบควรศึกษาบทความหลายประเภทและหลายชนิดซึง่ รวมถึงประเภทนวนิยายและงานเขียนที่ไม่ใช่นวนิยาย ปกิณกะ
บทวิจารณ์รวมถึงบทความอื่น ๆ โดยควรมุง่ ศึกษาที่วิธีการใช้ ภาษาและสไตล์ของผู้เขียน รวมถึงวิธีการที่ผ้ เู ขียนใช้ ในการสร้ างผลกระทบและโน้ มน้ าวผู้
อ่าน ผู้เข้ าสอบควรศึกษาว่าการโน้ มน้ าวอาจรวมถึงการใช้ ข้อเท็จจริ ง แนวคิด มุมมอง ความคิดเห็นและอคติด้วย
ในฐานะนักเขียนที่ก�ำลังฝึ กพัฒนา ผู้เข้ าสอบควรได้ สมั ผัสกับทักษะต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงความสามารถในการเปรี ยบเทียบ การสรุป และการเปลี่ยนมุม
มอง ผู้เข้ าสอบควรพัฒนาทักษะในการสรุปความภายในบริ บทจากงานเขียนประเภทต่อไปนี ้ จดหมาย รายงาน รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ บทความ
ในนิตยสาร วารสาร สุนทรพจน์ นอกจากนันผู
้ ้ เข้ าสอบควรเรี ยนรู้การเขียนจดหมายหรื อบทความแบบอภิปรายหรื อโต้ แย้ ง หรื อการเขียนเรี ยงความเชิง
พรรณนาหรื อบรรยายด้ วย
ทักษะที่ครอบคลุมในหลักสูตรนี ้ปรากฏอยูด่ ้ านล่างโดยแยกตามแขนงต่าง ๆ ของภาษาที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการประเมิน

ผู้เข้ าสอบควรจะสามารถ

AO1 การอ่ าน

AO1 การอ่ าน

•• ระบุและตีความข้ อมูลที่มีความหมายโดยตรง
และโดยนัย รวมทังทั
้ ศนคติ
•• แสดงความเข้ าใจถึงวิธีที่ผ้ เู ขียนใช้ ภาษาและ
โครงสร้ างเพื่อสร้ างผลกระทบความประทับ
ใจได้ ส�ำเร็จและโน้ มน้ าวผู้อา่ น
•• วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาข้ อเท็จจริ ง
แนวคิด และความคิดเห็น
•• เลือกและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะด้ าน

•• แสดงความเข้ าใจความหมายโดยตรงและโดยนัย และมุมมองในเนื ้อหา

AO2 การเขียน

AO2 การเขียน

•• สื่อสารได้ อย่างชัดเจน
มีประสิทธิภาพและมีความสร้ างสรรค์
•• เรี ยงล�ำดับข้ อเท็จจริ ง แนวคิด
และความคิดเห็น
•• ใช้ ศพั ท์ที่เหมาะสมและหลากหลาย
•• ใช้ น� ้ำเสียง สไตล์
และระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้อา่ นและ
บริ บท
•• สะกดค�ำ
ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ได้
อย่างถูกต้ องแม่นย�ำ

•• ผลิตเนื ้อหาที่ชดั เจนและเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน ซึง่ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคงความสนใจของผู้อา่ นได้ ตลอดเวลา
•• วางโครงสร้ างของเนื ้อหาเพื่อสร้ างล�ำดับเหตุการณ์และการพัฒนาแนวคิดที่ชดั เจนส�ำ
หรับผู้อา่ น
•• เลือกค�ำศัพท์เพื่อสร้ างผลกระทบที่เหมาะกับจุดมุง่ หมายและผู้อา่ น
•• ใช้ รูปแบบและสไตล์ที่เหมาะกับจุดมุง่ หมายและผู้อา่ น

•• ระบุและวิจารณ์ลกั ษณะเฉพาะของการใช้ ภาษา รูปแบบ
และโครงสร้ างที่ผ้ เู ขียนใช้ สร้ างความประทับใจให้ ผ้ อู า่ น
•• ให้ ค�ำตอบที่ลกึ ซึ ้งและเกี่ยวโยงกับข้ อเท็จจริ ง แนวคิด และความคิดเห็นในเนื ้อหา
•• ระบุแนวคิด ข้ อมูล และ/หรื อคุณลักษณะเฉพาะทางในเนื ้อหาได้ อย่างแม่นย�ำ
ทังยั
้ งพัฒนาต่อไปเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงด้ วย

•• เขียนเป็ นย่อหน้ าโดยใช้ โครงสร้ างประโยคที่หลากหลาย
และแสดงถึงความสามารถในการใช้ วากยสัมพันธ์และไวยากรณ์ได้ อย่างช�ำนาญ
และใช้ ตวั สะกดรวมถึงเครื่ องหมายวรรคตอนได้ อย่างถูกต้ อง

หากท่านต้ องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีประเมินทักษะเหล่านี ้ในแต่ละส่วนประกอบ กรุณาดูสว่ นที่ 7 “ค�ำอธิบายส่วนประกอบ” .
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7.

ค�ำอธิบายส่ วนประกอบ

7.1

ข้ อสอบ 1 การอ่านและการเขียนจากข้ อมูลที่ได้ รับ

2 ชั่วโมง 50 คะแนน – ประเมินโดยบุคคลภายนอก

ผู้เข้ าสอบต้ องตอบค�ำถามทุกข้ อในส่วนบังคับสองส่วน โดยเขียนค�ำตอบทังหมดลงบนพื
้
้นที่วา่ งที่มีให้ ในกระดาษค�ำถาม ห้ ามใช้ พจนานุกรม
บทความจะพิมพ์อยูใ่ นเอกสารแนบของกระดาษค�ำตอบ
ส่วนที่ 1 ความเข้ าใจและการใช้ ภาษา (25 คะแนน)
ส่วนนี ้ประกอบไปด้ วยค�ำถามย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทความ ก ซึง่ เป็ นบทความประเภทนวนิยาย และผู้เข้ าสอบจะต้ องตอบ
โดยจะมีค�ำถามที่เกี่ยวกับความเข้ าใจในบทความรวมเป็ นคะแนนทังหมด
้
16 คะแนน และอีก 9
คะแนนเป็ นค�ำถามที่เกี่ยวกับการใช้ ภาษาและโครงสร้ างของผู้เขียนบทความ และผลกระทบที่สื่อ
บทความ ก จะมีความยาวประมาณ 850–950 ค�ำและน�ำเนื ้อหามาจากบทความในช่วงศตวรรษที่ 20 หรื อ 21 ค�ำถามนี ้ต้ องการทดสอบวัตถุประสงค์
ของการประเมินด้ านการอ่านต่อไปนี ้ (25 คะแนน)
ระบุและตีความข้ อมูลที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย รวมทังทั
้ ศนคติ
R2 . แสดงความเข้ าใจถึงวิธีที่ผ้ เู ขียนใช้ ภาษาและโครงสร้ างเพื่อสร้ างผลกระทบและโน้ มน้ าวผู้อา่ น
R1 .

ส่วนที่ 2 การเขียนจากข้ อมูลที่ได้ รับ (25 คะแนน)
ผู้เข้ าสอบตอบค�ำถามบังคับจ�ำนวนหนึง่ ข้ อในบทความที่ไม่ใช่ประเภทนวนิยาย ได้ แก่ บทความ ข และ ค ผู้เข้ าสอบใช้ และประเมินข้ อมูลที่อยูใ่ นบทความ
ทังสองบทความเพื
้
่อเขียนจดหมายหรื อบทความเชิงอภิปรายหรื อโต้ แย้ ง โดยให้ เขียนตอบประมาณ 250–350 ค�ำ
บทความ ข และ ค จะมีจ�ำนวนค�ำรวมกันไม่เกิน 950 ค�ำ และมาจากบทความยุคศตวรรษที่ 20 หรื อ 21 หรื อจากทังสองช่
้
วงเวลา ซึง่ แก่นของเรื่ องจะ
เกี่ยวข้ องกัน
ค�ำถามนี ้จะใช้ ทดสอบวัตถุประสงค์ของการประเมินในด้ านการเขียนต่อไปนี ้ (10 คะแนน)
W1 . สื่อสารได้ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและมีความสร้ างสรรค์
W2 . เรี ยงล�ำดับข้ อเท็จจริ ง แนวคิด และความคิดเห็น
W3 . ใช้ ศพ
ั ท์ที่เหมาะสมและหลากหลาย

W4 . ใช้ น� ้ำเสียง สไตล์ และระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้อา่ นและบริ บท

W5 . สะกดค�ำ ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ได้ อย่างถูกต้ องแม่นย�ำ

นอกจากนัน้ ค�ำถามนี ้ยังใช้ ทดสอบวัตถุประสงค์ของการประเมินด้ านการอ่านต่อไปนี ้ด้ วย (15 คะแนน)
วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาข้ อเท็จจริ ง แนวคิด และความคิดเห็น
R4 . เลือกและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้ าน
R3 .
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7.2

ข้ อสอบ 2 การเขียนเรี ยงความ

2 ชั่วโมง 50 คะแนน – ประเมินโดยบุคคลภายนอก

ผู้เข้ าสอบต้ องตอบค�ำถามสองข้ อ ซึง่ แต่ละข้ อมาจากแต่ละส่วน โดยเขียนค�ำตอบทังหมดลงบนพื
้
้นที่วา่ งที่มีให้ ในกระดาษค�ำถาม ห้ ามใช้ พจนานุกรม

ส่วนที่ 1 เรี ยงความเชิงโต้ แย้ งและอภิปราย (25 คะแนน)
ผู้เข้ าสอบเลือกตอบค�ำถามหนึง่ ข้ อจากหัวข้ อทังหมดสี
้
่หวั ข้ อ เชิงโต้ แย้ งจ�ำนวนสองหัวข้ อและเชิงอภิปรายจ�ำนวนสองหัวข้ อ
ผู้เข้ าสอบใช้ หวั ข้ อนันแต่
้ งเรี ยงความ
ผู้เข้ าสอบเขียนบทความยาวประมาณ 350–450 ค�ำ

ส่วนที่ 2 เรี ยงความเชิงพรรณนาและบรรยาย (25 คะแนน)
ผู้เข้ าสอบเลือกตอบค�ำถามหนึง่ ข้ อจากหัวข้ อทังหมดสี
้
่หวั ข้ อ เชิงพรรณนาจ�ำนวนสองหัวข้ อและเชิงบรรยายจ�ำนวนสองหัวข้ อ
ผู้เข้ าสอบใช้ หวั ข้ อนันแต่
้ งเรี ยงความ
ผู้เข้ าสอบเขียนบทความยาวประมาณ 350–450 ค�ำ
ข้ อสอบนี ้จะทดสอบวัตถุประสงค์ของการประเมินด้ านการเขียนต่อไปนี ้ (50 คะแนน)
W1 . สื่อสารได้ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและมีความสร้ างสรรค์
W2 . เรี ยงล�ำดับข้ อเท็จจริ ง แนวคิดและความคิดเห็น
W3 . ใช้ ศพ
ั ท์ที่เหมาะสมและหลากหลาย

W4 . ใช้ น� ้ำเสียง สไตล์และระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้อา่ นและบริ บท

W5 . สะกดค�ำ ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ที่ถกู ต้ องแม่นย�ำ
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ความเท่าเทียมกันและการมีสว่ นร่วม
เราให้ ความส�ำคัญกับการเตรี ยมหลักสูตรและเอกสารการประเมินเพื่อหลีกเลี่ยงอคติใดๆ
และเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายความเท่าเทียมกันของสหราชอาณาจักร (ค.ศ. 2010) เราได้ ออกแบบคุณวุฒินี ้
โดยมุง่ เน้ นการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ทิ งทางตรงและทางอ้
ั้
อม
การจัดการประเมินผลมาตรฐานอาจมีข้อจ�ำกัดที่ไม่จ�ำเป็ นต่อผู้เข้ าสอบที่ทพุ พลภาพหรื อมีปัญหาด้ านการเรี ยนรู้
ผู้จดั สอบสามารถจัดการเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าสอบเหล่านี ้สามารถเข้ าถึงการประเมินและได้ รับการยอมรับในด้ านความส�ำเร็ จ
การจัดการการเข้ าถึงจะไม่เกิดขึ ้นหากการจัดการนันท�
้ ำให้ ผ้ เู ข้ าสอบได้ เปรี ยบอย่างไม่ยตุ ธิ รรมเหนือผู้เข้ าสอบคนอื่น หรื อหากการจัดการนันๆ
้
ท�ำให้ มาตรฐานที่ก�ำลังประเมินไม่เป็ นไปตามหลักสูตร
ผู้เข้ าสอบที่ไม่สามารถเข้ าถึงการประเมินส่วนใด ๆ อาจได้ รับคะแนนโดยค�ำนวณจากการประเมินส่วนอื่นๆ ที่ได้ ท�ำไปแล้ ว
ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการการเข้ าถึงอยูใ่ นหนังสือคูม่ ือ Cambridge Handbook ใน
www.cambridgeinternational.org/examsofficers

ภาษา
หลักสูตรและเอกสารการประเมินที่เกี่ยวข้ องจัดท�ำขึ ้นเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

การสมัครสอบ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการสอบมีหน้ าที่สง่ เรื่ องการสมัครสอบให้ Cambridge International
เราสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่ท�ำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ กรอกจ�ำนวนผู้เข้ าสอบถูกต้ อง พร้ อมส่วนประกอบของหลักสูตรต่างๆ
ที่รวมเข้ าด้ วยกัน รหัสการสมัครสอบและข้ อแนะน�ำในการส่งเรื่ องการสมัครสอบอยูใ่ นคูม่ ือ Cambridge Guide to Making Entries
ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการสอบของท่านมีคมู่ ือนี ้หนึง่ เล่ม

การบริ หารจัดการการสอบ
เพื่อรักษาความลับของการสอบ เราได้ จดั ท�ำค�ำถามส�ำหรับพื ้นที่ตา่ งๆ ในโลก ตามที่ร้ ูจกั กันในชื่อว่า “เขตบริ หาร”
ซึง่ จ�ำแนกโรงเรี ยนเคมบริ ดจ์ทงหมดให้
ั้
อยูใ่ นเขตบริ หารเขตใดเขตหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั สถานที่ตงั ้ แต่ละเขตมีตารางเวลาสอบเฉพาะของตนเอง
บางหลักสูตรอาจมีตวั เลือกการประเมินให้ ผ้ เู ข้ าสอบที่แตกต่างกันไป
รหัสการสมัครสอบใช้ เพื่อระบุสว่ นประกอบที่ผ้ เู ข้ าสอบจะท�ำการสอบตามเขตบริ หารและตัวเลือกการประเมินที่มีให้ บริ การ

การเข้ าสอบใหม่
ผู้เข้ าสอบสามารถเข้ าสอบคุณวุฒิใหม่ทงหมดกี
ั้
่ครัง้ ก็ได้ ตามต้ องการ นี่เป็ นคุณวุฒิที่เกี่ยวเนื่องกัน
ดังนันผู
้ ้ เข้ าสอบไม่สามารถเข้ าสอบส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึง่ เท่านัน้

การให้ คะแนนและการรายงานผล
ผลการสอบ Cambridge IGCSE แสดงผลด้ วยอักษรใดอักษรหนึง่ ดังต่อไปนี ้ A*, A, B, C, D, E, F หรื อ G
เพื่อระบุมาตรฐานที่ผ้ เู ข้ าสอบได้ รับ โดยเกรด
A* คือเกรดที่สงู สูดและ G คือเกรดที่ต�่ำสุด ‘Ungraded’ หมายถึงคะแนนของผู้เข้ าสอบไม่ถงึ ระดับมาตรฐานที่จะได้ เกรด G ‘Ungraded’
จะปรากฏในรายงานผลการสอบแต่จะไม่ปรากฏในใบประกาศนียบัตร นอกจากนี ้ อักษร Q (รอผลการสอบ) X (ไม่มีผล) และ Y (รอการออกผล)
อาจปรากฏในรายงานผลการสอบแต่จะไม่ปรากฏในใบประกาศนียบัตร
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วิธีการน�ำคะแนนไปใช้ ส�ำหรับผู้เรี ยนและผู้สอน
การประเมินผลที่ Cambridge IGCSE มีจดุ ประสงค์ 2 ประการ คือ
•• เพื่อวัดการเรี ยนและผลส�ำเร็ จ
การประเมิน
– ยืนยันผลส�ำเร็จและผลการศึกษาในด้ านความรู้ ความเข้ าใจและทักษะตามที่ระบุในหลักสูตร ตามระดับที่พบในค�ำอธิบายคะแนน
•• เพื่อแสดงระดับความส�ำเร็ จในอนาคตที่เป็ นไปได้
ผลลัพธ์
– ช่วยคาดเดาว่านักเรี ยนคนใดมีความพร้ อมส�ำหรับวิชาหรื ออาชีพใด และ/หรื อ นักเรี ยนคนใดมีความเป็ นไปได้ ที่จะประสบความส�ำเร็ จ
– ช่วยให้ นกั เรี ยนเลือกวิชาหรื ออาชีพที่เหมาะกับตนเองที่สดุ

16

Cambridge IGCSE First Language Thai 0518. หลักสูตรส�ำหรับการสอบปี

พ.ศ. 2564.

“ขณะศึกษาหลักสูตร Cambridge IGCSE และ Cambridge International A Levels
นักเรี ยนมีโอกาสเปิ ดโลกทัศน์ ของตนเองผ่ านมุมมองในระดับสากลและพัฒนาความกระหายใฝ่ เรี ยนรู้ ตลอดชีวติ ”
Zhai Xiaoning, รองผู้อ�ำนวยการ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเหริ นหมิน
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