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1.

บทนำำ�

1.1

เหตุุผลที่่�ควรเลืือก Cambridge International

Cambridge Assessment International Education เตรีียมนัักเรีียนให้้ พร้้อมสำำ�หรัับอนาคต ช่่วยให้้ นักั เรีียนพััฒนาความอยากรู้้�อยากเห็็น

ที่่�มีีหลัักการและความกระหายใฝ่่ เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต เราเป็็ นส่ว่ นหนึ่่ง� ของมหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์
Cambridge Pathway นำำ�เสนอแนวทางที่่�ชัดั เจนเพื่่�อความสำำ�เร็็ จทางการศึึกษาของนัักเรีียนอายุุตั้้ �งแต่่ 5 ถึึง 19 ปีี โรงเรีียนสามารถปรัับหลัักสููตร
ตามวิิธีีที่่�ต้้องการให้้ นักั เรีียนเรีียนรู้้� หลัักสููตรนี้้ �ประกอบด้้ วยวิิชาให้้ เลืือกเรีียนที่่�หลากหลายและวิิธีีการนำำ�เสนอบทเรีียนที่่�ยืืดหยุ่่�น เพื่่�อให้้ นักั เรีียนค้้ นพบ
ความสามารถใหม่่ ๆ และโลกที่่�กว้้ างขึ้้ �น อีีกทั้้�งยัังพััฒนาทัักษะที่่�นักั เรีียนจำำ�เป็็ นต้้องมีีสำำ�หรัับอนาคต เพื่่�อให้้ สามารถประสบความสำำ�เร็็ จในโรงเรีียน
มหาวิิทยาลััย และการทำำ�งาน

โปรแกรมและคุุุณ
� วุุุ�ฒิิของเราถืือเป็็ นมาตรฐานเพื่่�อการศึึกษาระหว่่างประเทศระดัับโลก ได้้ รัับการออกแบบโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญในแขนงนั้้�น ๆ อีีกทั้้�งยัังขึ้้ �นชื่่�อ
ในเรื่่� องความเข้้ มข้้ นทางวิิชาการและนำำ�ผลการวิิจััยทางการศึึกษาล่่าสุุดมาประกอบ ซึ่่ง� จะเป็็ นพื้้ �นฐานที่่�มั่่น� คงแก่่นักั เรีียนในการพััฒนาจากระดัับหนึ่่ง� ไปสู่่�
ระดัับต่อ่ ไป รวมถึึงการสนัับสนุุุ�นแหล่่งข้้ อมูููล� ในการเรีียนการสอน
ในแต่่ละปีี ผู้้�เรีียนหลัักสููตรเคมบริิดจ์์เกืือบหนึ่่ง� ล้้ านคนจากโรงเรีียน 10,000 แห่่งใน 160 ประเทศเรีียน Cambridge Pathway เพื่่�อเตรีียมพร้้ อมสำำ�หรัับ
อนาคต

ผู้้�เรีียนหลัักสููตรเคมบริิดจ์์
พัันธกิิจของเรา คืือการนำำ�เสนอข้้ อได้้ เปรีียบทางศึึกษาผ่่านการจััดการโปรแกรมและคุุณวุุฒิิระหว่่างประเทศเพื่่�อการศึึกษาในโรงเรีียน และการเป็็ นผู้้�นำำ�
ระดัับโลกในด้้ านนี้้ � เราทำำ�งานร่่วมกัับโรงเรีียนในการพััฒนาให้้ ผู้้� เรีียนหลัักสููตรเคมบริิดจ์์
•
•
•
•
•

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

การยอมรัับ
ความเชี่่�ยวชาญในด้้ านหลัักสููตร การเรีียนการสอน และการประเมิินผลของเราถืือเป็็ นพื้้ �นฐานที่่�ทำำ�ให้้ โปรแกรมและคุุณวุุฒิิของเราเป็็ นที่่�ยอมรัับไปทั่่�วโลก
Cambridge IGCSE ได้้ รัับการยอมรัับจากมหาวิิทยาลััยและผู้้�จ้้างงานชั้้�นนำำ�ทั่่ว� โลกว่่าเป็็ นหลัักฐานแสดงถึึงความสำำ�เร็็ จทางการวิิชาการ
มหาวิิทยาลััยหลายแห่่งขอผลการศึึกษาจากหลัักสููตร Cambridge International AS & A Levels และ Cambridge IGCSE หรืือเทีียบเท่่า
เพื่่�อเป็็ นเงื่่�อนไขในการสมััครเข้้ าศึึกษาต่่อ
UK NARIC ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานเพื่่�อการรัับรองและเทีียบวุุฒิิการศึึกษาและทัักษะระหว่่างประเทศของสหราชอาณาจัักร ได้้ จัดทำ
ั �ำ การศึึกษาเปรีียบเทีียบ
หลัักสููตร Cambridge IGCSE โดยหน่่วยงานอิิสระ พบว่่าเทีียบเท่่ากัับมาตรฐาน GCSE ในสหราชอาณาจัักร ซึ่่ง� หมายความว่่านัักเรีียนสามารถมั่่�นใจ
ได้้ ว่า่ คุุณวุุฒิิ Cambridge IGCSE เป็็ นที่่ย� อมรัับจากมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ทั่่ว� โลกว่่าเทีียบเท่่าหลัักสููตร GCSE ของสหราชอาณาจัักร

ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/recognition
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การสนัับสนุนสำ
ุ ำ�หรัับผู้้�สอน
เราจััดเตรีียมสื่่�อและแหล่่งข้้ อมููลมากมายและหลากหลายพร้้ อมให้้ การสนัับสนุนผู้้�ส
ุ อนและผู้้�เรีียนในโรงเรีียนเคมบริิดจ์์ แหล่่งข้้ อมููลนี้้ �เหมาะสำำ�หรัับวิิธีี
การสอนหลากหลายวิิธีีในบริิบทที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละประเทศ ผู้้�สอนสามารถเข้้ าถึึงคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญในการสอนคุุณวุุฒิินั้้ �น ๆ
ผ่่านทางกลุ่่�มอภิิปรายของแต่่ละรายวิิชาและการอบรม ท่่านสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ ในส่่วนที่่� 2 ของหลัักสููตรนี้้ � หรืื อที่่�
www.cambridgeinternational.org/teachers

การสนัับสนุนุ เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบ
เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบสามารถมั่่�นใจในการบริิหารจััดการการสมััครสอบที่่�น่า่ เชื่่�อถืือและมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงบุุุค� ลากรที่่�ดีีเยี่่�ยมจากงานบริิการลูููก� ค้้ า
ของเรา ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมูููล� เพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/examofficers

การจััดการคุุณภาพ
Cambridge International มุ่่�งมั่่�นให้้ บริิ การที่่�มีีคุณ
ุ ภาพเป็็ นเลิิศ และเพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามนี้้ � ระบบจััดการคุุุณ
� ภาพในด้้ านการนำำ�เสนอคุุุณ
� วุุุ�ฒิิ

และโปรแกรมการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้� เรีียนที่่�มีีอายุุุร� ะหว่่าง 5 ถึึง 19 ปีีของเราได้้ รัับการรัับรองจากหน่่วยงานอิิสระว่่ามีีคุุณสมบััติิ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2005 ซึ่่ง� เป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล
ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/ISO9001

1.2

เหตุุผลที่่�ควรเลืือก

Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE เป็็ นคุณ
ุ วุุฒิิระหว่่างประเทศสำำ�หรัับนักั เรีียนอายุุ 14 ถึึง 16 ปีีที่่เ� ป็็ นที่่รู้้�จั
� กั มากที่่สุ� ดุ ทั้้�งนี้้ � นัักเรีียนในช่่วงอายุุอื่่นก็
� ส็ ามารถศึึกษาได้้

หลัักสููตรนี้้ �ผ่่านการทดลอง ทดสอบและได้้ รัับความไว้้ วางใจ นัักเรีียนสามารถเลืือกเรีียนจากวิิชาทั้้�งหมด 70 วิิชา โดยเลืือกเรีียนวิิชาใดรวมกัับวิิชาใดก็็ได้้
โรงเรีียนกว่่า 4,800 แห่่งใน 146 ประเทศเปิิดสอนหลัักสููตรนี้้ �
หลัักสููตรนี้้ �เปิิดโอกาสให้้ มีีการเรีียนรู้้�เชิิงบริิบท เนื้้ �อหาถููกออกแบบมาให้้ เหมาะกัับสถาบัันการศึึกษาที่่�หลากหลาย หลีีกเลี่่�ยงอคติิทางด้้ านวััฒนธรรม
และพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็ นและยั่่�งยืืน รวมถึึงการคิิดเชิิงสร้้ างสรรค์์และการแก้้ ปััญหา
จุุดประสงค์์ของเราคืือการหาจุุดสมดุุลุ� ระหว่่างความรู้้� ความเข้้ าใจและทัักษะในโปรแกรมและคุุณวุุฒิิที่่�เรานำำ�เสนอ เพื่่�อให้้ นักั เรีียนสามารถพััฒนาตนเอง
ให้้ เป็็ นผู้้� เรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเพื่่�อเป็็ นพื้้ �นฐานที่่�มั่่น� คงสำำ�หรัับการศึึกษาต่่อในอนาคต
เราจััดให้้ มีีเครื่่� องมืือหลายประเภท ผ่่านทางหลัักสููตรการพััฒนาเชิิงอาชีีพและสื่่�อสนัับสนุนุ หลัักสููตร Cambridge IGCSE เพื่่�อให้้ ผู้้�สอนสามารถ
เตรีียมผู้้�เรีียนให้้ ดีีที่่�สุดต
ุ ามความสามารถของผู้้�เรีียนและทำำ�งานร่่วมกัับเราเพื่่�อความเป็็ นเลิิศทางการศึึกษา
หลัักสููตร Cambridge IGCSE ได้้ รัับพิิจารณาว่่าเป็็ นการเตรีียมความพร้้ อมที่่�ดีีเลิิศเพื่่�อศึึกษาหลัักสููตร Cambridge International AS
และ A Levels ประกาศนีียบััตร Cambridge AICE (Advanced International Certificate of Education) Cambridge Pre-U
รวมถึึงโปรแกรมการศึึกษาอื่่�นๆ เช่่น โปรแกรม US Advanced Placement และ โปรแกรม International Baccalaureate Diploma
ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมูููล� เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหลัักสููู�ตร Cambridge IGCSE ได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/igcse

ชั่่�วโมงเรีียนที่่�มีีผู้้�สอน
หลัักสููตร Cambridge IGCSE ได้้ รัับการออกแบบตามสมมุุติิฐานว่่าผู้้�เรีียนมีีเวลาเรีียนแบบมีีผู้้�สอนประมาณ 130 ชั่่�วโมงต่่อหนึ่่ง� วิิชาในการเรีียน
หนึ่่ง� ภาคเรีียน แต่่ตัวั เลขนี้้ �ใช้้ เพื่่�อการอ้้ างอิิงเท่่านั้้�น จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่จำ� �ำ เป็็ นเพื่่�อให้้ ได้้ มาซึ่่ง� คุุุณ
� วุุุ�ฒิิแตกต่่างกัันไปขึ้้ �นอยู่่�กัับหลัักสููู�ตรท้้ องถิ่่น� และประสบการณ์์
ก่่อนหน้้ านี้้ �ของผู้้�เรีียนในวิิชานั้้�น ๆ
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1.3

เหตุุผลที่่�ควรเลืือก

Cambridge IGCSE First Language Thai

หลัักสููตร Cambridge IGCSE First Language Thai ได้้ รัับการออกแบบมาสำำ�หรัับผู้้� เรีียนซึ่่ง� มีีภาษาไทยเป็็ นภาษาหลััก
หลัักสููตรนี้้ �ทำำ�ให้้ ผู้้� เรีียนสามารถ
•
•
•

พัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้ านการเขียนได้ อย่างชัดเจน ถูกต้ อง และมีประสิทธิภาพ
เรี ยนรู้วิธีใช้ ค�ำศัพท์ที่กว้ างขวางและหลากหลาย รวมถึงการสะกดค�ำ การใช้ เครื่ องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์ที่ถกู ต้ อง
พัฒนารูปแบบการเขียนของตนเองและตระหนักถึงกลุม่ ผู้อา่ นที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการอ่าน

ผู้้�เรีียนยัังได้้ รัับการส่่งเสริิมให้้ อ่า่ นหลากหลายประเภท ทั้้�งเพื่่�อความบัันเทิิงส่่วนตััวและเพื่่�อให้้ ตระหนัักถึึงวิิธีีใช้้ ภาษาไทย นอกจากนี้้ �หลัักสููตร
Cambridge IGCSE First Language Thai ยัังมุ่่�งพััฒนาทัักษะการวิิเคราะห์์และการสื่่�อสารทั่่�วไป เช่่น การสัังเคราะห์์ การสรุุ ป และความ
สามารถในการเรีียงลำำ�ดับั ข้้ อเท็็จจริิงและนำำ�เสนอความคิิดเห็็นได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หลัักสููู�ตร Cambridge IGCSE First Language Thai ได้้ รัับการยอมรัับจากมหาวิิทยาลััยและผู้้�จ้้างงานต่่าง ๆ ว่่าเป็็ นหลัักฐานแสดงถึึงความรู้้�
และความเข้้ าใจภาษาไทย

ก่่อนหน้้ าที่่�จะเรีียนหลัักสููตรนี้้ �
เราแนะนำำ�ให้้ ผู้้� เรีียนที่่�กำำ�ลังั เริ่่�มเรีียนหลัักสููตรนี้้ �เรีียนหลัักสููตรภาษาในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้ น หรืื อหลัักสููตรการศึึกษาที่่�เทีียบเท่่า
ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/lowersecondary

พััฒนาการ
Cambridge IGCSE เป็็ นคุณ
ุ วุุฒิิทั่่ว� ไปที่่ใ� ห้้ ผู้้� เรีียนสามารถพััฒนาตนเองสู่่�การทำำ�งาน หรืือเพื่่�อศึึกษาคุุณวุุฒิิในแขนงอื่่น� ๆ หรืือในระดัับการศึึกษา

� งขึ้้ �นซึ่่ง� ผู้้�เรีียนต้้ องมีีความรู้้�ความเข้้ าใจและทัักษะเฉพาะทาง
ขั้้้�นสูู

1.4	ประกาศนีียบััตร Cambridge ICE (International Certificate of
Education)
Cambridge ICE คืือประกาศนีียบััตรของหลัักสููู�ตร Cambridge IGCSE ซึ่่ง� เปิิดโอกาสให้้ โรงเรีียนได้้ รัับประโยชน์์จากการนำำ�เสนอหลัักสููู�ตร

การเรีียนที่่�กว้้ างและมีีสมดุุล โดยรัับรองความสำำ�เร็็ จของผู้้�เรีียนที่่�สอบผ่่านวิิชาต่่าง ๆ

ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประกาศนีียบััตร Cambridge ICE ได้้ ที่่�

www.cambridgeinternational.org/cambridgeice

1.5

แหล่่งข้้ อมููลเพิ่่�มเติิม

หากท่่านเป็็ นโรงเรีียนเคมบริิดจ์์อยู่่�แล้้ ว
ท่่านสามารถสมััครสอบคุุณวุุฒิินี้้ �ผ่่านช่่องทางปรกติิของท่่าน หากท่่านมีีคำำ�ถามใด ๆ กรุุณาติิดต่่อเราที่่� info@cambridgeinternational.org

หากท่่านยัังไม่่ได้้ เป็็ นโรงเรีียนเคมบริิดจ์์
ท่่านสามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของการเป็็ นโรงเรีียนเคมบริิดจ์์ได้้ ที่่�
www.cambridgeinternational.org/startcambridge หรืื ออีีเมลมาที่่� info@cambridgeinternational.org เพื่่�อดููวิิธีี
ขึ้้ �นทะเบีียนเป็็ นโรงเรีียนเคมบริิดจ์์
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การสนับสนนุ ผู้สอน

2.

การสนัับสนุุนผู้้�สอน

2.1

สื่่�อสนัับสนุนุ การเรีียนการสอน

ท่่านสามารถเข้้ าชมเว็็บไซต์์ของเราที่่� www.cambridgeinternational.org/igcse เพื่่�อดาวน์์โหลดหลัักสููตรที่่นำ� �ำ เสนอในปััจจุุบันั และอนาคต
พร้้ อมตััวอย่่างข้้ อสอบหรืื อข้้ อสอบก่่อนหน้้ านี้้ � รายงานของเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบ และตารางระดัับคะแนนจากชุุดการสอบหนึ่่ง� ๆ
สำำ�หรัับผู้้�สอนในโรงเรีียนเคมบริิดจ์์ที่่�ขึ้้ �นทะเบีียนแล้้ ว
ท่่านสามารถดูููข้� ้ อมูููล� สื่่�อสนัับสนุนุ การเรีียนการสอนเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับหลัักสููตรใดหลัักสููตรหนึ่่ง� ได้้ จากศููนย์์สนับสนุ
ั นุ โรงเรีียน (School Support Hub)
โดยเข้้ าไปที่่� www.cambridgeinternational.org/support (ท่่านต้้ องมีีชื่่�อผู้้�ใช้้ และรหััสผ่า่ น) หากท่่านยัังไม่่มีีชื่่�อผู้้�ใช้้
กรุุณาติิดต่่อผู้้�ประสานงานด้้ านการสนัับสนุนผู้้�ส
ุ อนในโรงเรีียนของท่่าน

2.2

แหล่่งข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับการรัับรอง

เราทำำ�งานร่่วมกัับสำำ�นักั พิิมพ์์ต่า่ ง ๆ ในการจััดหาแหล่่งข้้ อมููลที่่�หลากหลายสำำ�หรัับหลัักสููตรของเรา รวมถึึงสื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์์และดิิจิิทััล แหล่่งข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ
� ภาพอย่่างละเอีียดเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าสามารถสนัับสนุนุ การเรีียนการสอนระดัับสูงู
การรัับรองจาก Cambridge International ต้้ องผ่่านกระบวนการรัับรองคุุุณ
แก่่ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนได้้
เราเตรีียมรายชื่่�อแหล่่งข้้ อมููลที่่�สามารถถููกคััดกรองเพื่่�อแสดงแหล่่งข้้ อมููลทั้้�งหมด หรืื อเฉพาะแหล่่งข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับการรัับรองจาก Cambridge
International รายชื่่�อแหล่่งข้้ อมููลนี้้ �ยัังแสดงข้้ อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับแหล่่งข้้ อมููลเพื่่�อสนัับสนุนุ การสอน หากต้้ องการข้้ อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุ ณาไปที่่�
www.cambridgeinternational.org/i-want-to/resource-centre

2.3

การอบรม

เรามีีกิิจกรรมสนัับสนุนสำ
ุ ำ�หรัับผู้้�สอนหลายประเภท เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าผู้้�สอนมีีความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็ นในการสอนคุุณวุุฒิิต่า่ ง ๆ ของเรา
หากท่่านต้้ องการข้้ อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณาไปที่่� www.cambridgeinternational.org/events
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ภาพรวมเนื ้อหาหลักสูตร

3.

ภาพรวมเนื้้อ� หาหลัักสููตร

หลัักสููตร Cambridge IGCSE First Language Thai เปิิดโอกาสให้้ ผู้้� เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับบทความหลากหลายประเภทที่่�นำำ�มาให้้ อ่า่ น
อย่่างเฉลีียวฉลาด โดยผู้้�เข้้ าสอบต้้ องใช้้ บทความบางส่่วนในการให้้ ข้้อมูููล� และสร้้ างสรรค์์งานเขีียนของตนเอง และเขีียนบทความหลากหลายประเภท
สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�อ่่านที่่�แตกต่่างกัันไป
บทความเหล่่านี้้ �ครอบคลุุมเนื้้ �อหาหลายประเภทและหลายชนิิด รวมถึึงนวนิิยายและสารคดีี และอาจรวมถึึงงานเขีียนรููปแบบอื่่�น เช่่น ความเรีียง
บทวิิจารณ์์และบทความอื่่�น ๆ
ผู้้�เข้้ าสอบได้้ รัับการส่่งเสริิมให้้ เป็็ นผู้้�อ่า่ นและผู้้�เขีียนที่่�เห็็นคุณ
ุ ค่่าและรู้้�จัักวิิจารณ์์งานเขีียนเป็็ นภาษาไทย

6

Cambridge IGCSE First Language Thai 0518. หลัักสููตรสำำ�หรัับการสอบปีี

พ.ศ. 2564.

ภาพรวมการประเมิน

4.

ภาพรวมการประเมิิน

ผู้้�เข้้ าสอบหลัักสููตร Cambridge IGCSE First Language Thai ต้้ องทำำ�ข้้ อสอบภาคบัังคัับสองส่่วน คืือ ข้้ อสอบ 1 และข้้ อสอบ 2
โดยข้้ อสอบทั้้�งสองส่่วนจะได้้ รัับการประเมิินจากบุุคคลภายนอก
ส่่ วนประกอบ

น้ำำ�� หนััก
การให้้คะแนน

ข้้อสอบ 1 การอ่่ านและการเขีียนจากข้้อมููลที่่� ได้้รัั บ	
2 ชั่่�วโมง
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามทุุกข้้อ
ส่่วนที่่� 1 ความเข้้ าใจและการใช้้ ภาษา (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในบทความ 1 ซึ่่ง� เป็็ นบทความประเภทนวนิิยาย
ส่่วนที่่� 2 การเขีียนจากข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามหนึ่่�งข้้อ ในบทความ 2 และ 3 ซึ่่ง� เป็็ นบทความประเภทสารคดีี
และมีีประเด็็นหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้ องกััน บทความดัังกล่่าวนำำ�มาจากหนัังสืือพิิมพ์์ นิิตยสาร สื่่�อออนไลน์์ และจากสิ่่ง� พิิมพ์์อื่่�น ๆ
ผู้้�เข้้ าสอบเขีียนตอบความยาวประมาณ 250–350 คำำ�
บทความจะพิิมพ์์อยู่่�ในเอกสารแนบของกระดาษคำำ�ตอบ
ส่่วนนี้้ �จะได้้ รัับการประเมิินจากบุุคคลภายนอก
50 คะแนน

50%

ข้้อสอบ 2 การเขีียนเรีี ยงความ
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามสองข้้อ หนึ่่ง� ข้้ อจากส่่วนที่่� 1 และอีีกหนึ่่ง� ข้้ อจากส่่วนที่่� 2
ส่่วนที่่� 1 เรีียงความเชิิงโต้้ แย้้ งและอภิิปราย (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามหนึ่่�งข้้อ จากทั้้�งหมด 4 ข้้ อและเขีียนตอบความยาวประมาณ 350–450 คำำ�
ส่่วนที่่� 2 เรีียงความเชิิงพรรณนาและบรรยาย (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามหนึ่่�งข้้อ จากทั้้�งหมด 4 ข้้ อและเขีียนตอบความยาวประมาณ 350–450 คำำ�
ส่่วนนี้้ �จะได้้ รัับการประเมิินจากบุุคคลภายนอก
50 คะแนน

50%

2 ชั่่�วโมง
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การใช้้ หลัักสููตรนี้้ �
หลัักสููตรนี้้ �ใช้้ สำำ�หรัับชุดุ การสอบเดืือนมิิถุุนายน
หลัักสููตรนี้้ �สามารถใช้้ กับผู้้�
ั เข้้ าสอบอิิสระได้้
เราจำำ�แนกโรงเรีียนเคมบริิดจ์์ทุกุ แห่่งให้้ อยู่่�ในเขตบริิหารเขตหนึ่่ง� ในหกเขต แต่่ละเขตมีีตารางเวลาสอบเฉพาะของตััวเอง หลัักสููตรนี้้ �มีีให้้ บริิ การใน
เขตบริิหารบางเขตเท่่านั้้�น กรุุณาตรวจสอบหลัักสููตรได้้ ที่่�หน้้ าหลัักสููตรใน www.cambridgeinternational.org/igcse
ท่่านสามารถดููตารางเวลาสอบอย่่างละเอีียดได้้ จาก www.cambridgeinternational.org/timetables

การสอบหลัักสููตรนี้้ �พร้้ อมหลัักสููตรอื่่�น
ผู้้�เข้้ าสอบสามารถเข้้ าสอบหลัักสููตรนี้้ �ในชุุดการสอบพร้้ อมหลัักสููตรอื่่�นของ Cambridge International ได้้ ยกเว้้ น
•

หลักสูตรในชื่อเดียวกันส�ำหรับระดับเดียวกัน

ขอแจ้้ งให้้ ทราบว่่าหลัักสููตร Cambridge IGCSE, Cambridge IGCSE (9-1) และ Cambridge O Level เป็็ นหลัักสููตรระดัับเดีียวกััน

8
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5.

เป้้าหมายของหลัักสููตรและวััตถุุประสงค์์ ของการประเมิิน

5.1

เป้้าหมายของหลัักสููตร

เป้้าหมายของหลัักสููตรปรากฏอยู่่�ด้้านล่่างนี้้ �และอธิิบายจุุดประสงค์์ด้้านการศึึกษาของหลัักสููตรใน First Language Thai สำำ�หรัับการสอบ
Cambridge IGCSE ซึ่่ง� ไม่่ได้้ เรีียงลำำ�ดับต
ั ามความสำำ�คัญ
ั
หลัักสููตรมีีเป้้าหมายให้้ ผู้้� เรีียนสามารถ
•
•
•
•
•

อ่านบทความหลากหลายประเภทได้ อย่างคล่องแคล่วและเข้ าใจเนื ้อหาได้ เป็ นอย่างดี ทังยั
้ งเพลิดเพลินและชื่นชมความหลากหลายของภาษา
อ่านบทความเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และน�ำความรู้ที่ได้ จากการอ่านมาเป็ นข้อมูล 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

วััตถุุประสงค์์ของการประเมิิน

ข้้ อสอบ Cambridge IGCSE First Language Thai มีีวััตถุุประสงค์์ของการประเมิิน (AO) อยู่่�สองด้้ าน คืือ
AO1: การอ่่ าน

ผู้้�เข้้ าสอบจะได้้ รัับการประเมิินความสามารถในการ
R1 . ระบุุและตีีความข้้ อมููลที่่�มีีความหมายโดยตรงและโดยนััย รวมทั้้�งทััศนคติิ
R2 . แสดงความเข้้ าใจถึึงวิิธีีที่่�ผู้้� เขีียนใช้้ ภาษาและโครงสร้้ างภาษาเพื่่�อสร้้ างผลกระทบและโน้้ มน้้าวผู้้�อ่่าน
R3 . วิิเคราะห์์ ประเมิิน และ พััฒนาข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
R4 . เลืือกและสัังเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อจุุดประสงค์์เฉพาะด้้ าน
AO2: การเขีียน

ผู้้�เข้้ าสอบจะได้้ รัับการประเมิินความสามารถในการ
W1 . สื่่�อสารได้้ อย่่างชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพและมีีความสร้้ างสรรค์์
W2 . เรีียงลำำ�ดับ
ั ข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิดและความคิิดเห็็น
W3 . ใช้้ ศัพท์
ั ์ที่่�เหมาะสมและหลากหลาย
W4 . ใช้้ น้ำำ ��เสีียง รูู ปแบบ และระดัับภาษาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�อ่า่ นและบริิบท
W5 . สะกดคำำ� ใช้้ เครื่่� องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์ที่่�ถูกู ต้้ องแม่่นยำำ�
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5.3

ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินและส่่วนประกอบต่่าง ๆ

น้ำำ ��หนัักการให้้ คะแนนที่่�กระจายในวััตถุุประสงค์์ของการประเมิิน (AOs) แต่่ละรายการ สามารถสรุุปได้้ ดังั ตารางด้้ านล่่าง
ตารางนี้้ �แสดงถึึงจำำ�นวนเปอร์์ เซ็็นต์์ของวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินภายในส่่วนประกอบแต่่ละส่่วน และทั่่�วทั้้�งหลัักสููตร
ส่่ วนประกอบ
ข้้อสอบ 1 การอ่่ านและการเขีียนจากข้้อมููลที่่� ได้้รัั บ
ข้้อสอบ 2 การเขีียนเรีี ยงความ
น้ำำ�� หนัักการให้้คะแนนของ AO ในหลัักสููตร

10
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5.4	คำำ�อธิิบายการให้้ คะแนนหรืื อเกรด
เกรด C ผู้้�เข้้าสอบแสดงความสามารถ
ผู้้�เข้้าสอบแสดงความเชี่่�ยวชาญด้้านการอ่่ านโดย ด้้านการอ่่ านโดย

เกรด F ผู้้�เข้้าสอบแสดงความสามารถ
ด้้านการอ่่ านโดย

เข้้ าใจทััศนคติิที่่�มีีความหมายโดยตรง
และโดยนััย รวมทั้้�งมุุุ�มมองที่่�อยู่่�ในเนื้้ �อหา
และตอบคำำ�ถามได้้ อย่่างเฉลีียวฉลาด

ตระหนัักถึึงทััศนคติิและมุุมมองที่่�อยู่่�ในเนื้้ �อหา
และตอบคำำ�ถามได้้ อย่่างตรงไปตรงมา

ตระหนัักถึึงความหมายที่่�เห็็นได้้ ชัดั เจนในเนื้้ �อหา
และตอบคำำ�ถามได้้ ในระดัับหนึ่่ง�

เข้้ าใจประเด็็นถกเถีียง
แนวคิิดและข้้ อมูููล� ในเนื้้ �อหา
และตอบคำำ�ถามได้้ อย่่างชััดเจน

ตระหนัักถึึงประเด็็นถกเถีียงแนวคิิดและ
ข้้ อมููลในเนื้้ �อหาและตอบคำำ�ถามได้้ อย่่าง
ตรงไปตรงมา

ตระหนัักถึึงประเด็็นถกเถีียงแนวคิิดและ
ข้้ อมููลในเนื้้ �อหาที่่�ไม่่ซับซ้
ั ้ อนและตอบคำำ�ถาม
ได้้ ในระดัับหนึ่่ง�

ระบุุและให้้ ความเห็็นได้้ อย่่างเฉีียบแหลม
เกี่่�ยวกัับลักั ษณะเฉพาะในการใช้้ ภาษา
รููปแบบและโครงสร้้ างที่่�ผู้้� เขีียนใช้้ สร้้างความ
ประทัับใจให้้ กับผู้้�อ่
ั า่ น

เข้้ าใจวิิธีีการต่่าง ๆ ในแง่่ของภาษารููปแบบและ ระบุุลักั ษณะการใช้้ ภาษา รููปแบบและ
โครงสร้้ างที่่�ผู้้� เขีียนใช้้ สร้้างความประทัับใจ
โครงสร้้ างของผู้้�เขีียนได้้ บ้้าง
ให้้ กับผู้้�อ่
ั า่ น

เลืือกข้้ อมููลจากเนื้้ �อหาและพััฒนาข้้ อมููลนั้้�น
เพื่่�อจุุดประสงค์์เฉพาะทางได้้

เลืือกข้้ อมููลจากเนื้้ �อหาและอธิิบายได้้ อย่่าง
ตรงไปตรงมา

ตอบคำำ�ถามอย่่างไม่่ซับซ้
ั ้ อนเกี่่�ยวกัับเนื้้ �อหาจาก
บทความที่่�อ่า่ นได้้

เกรด A
ผู้้�เข้้าสอบแสดงความเชี่่�ยวชาญด้้านการเขีียน
โดย

เกรด C ผู้้�เข้้าสอบแสดงความสามารถ
ด้้านการเขีียนโดย

เกรด F ผู้้�เข้้าสอบแสดงความสามารถ
ด้้านการเขีียนโดย

เขีียนตอบคำำ�ถามอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสื่่�อสาร
ประเด็็นถกเถีียงแนวคิิดและข้้ อมููลได้้ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

เขีียนตอบคำำ�ถามอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสื่่�อสาร
ประเด็็นถกเถีียง แนวคิิด และข้้ อมููลได้้
อย่่างตรงไปตรงมา

เขีียนตอบคำำ�ถามได้้ อย่่างไม่่ซับซ้
ั ้ อนเพื่่�อสื่่�อสาร
แนวคิิด และข้้ อมููลต่่าง ๆ

เกรด A

วางโครงสร้้ างเนื้้ �อหาอย่่างมีีเป้้าหมายและอยู่่� วางโครงสร้้ างเนื้้ �อหาให้้ มีีส่ว่ นต้้ น ส่่วนกลาง
ในกรอบเพื่่�อให้้ ผู้้�อ่า่ นหรืื อผู้้�ฟัั งสามารถ
และส่่วนท้้ ายได้้ อย่่างชััดเจน และแนวคิิด
ติิดตามแนวคิิดหรืื อข้้ อถกเถีียงได้้ ตั้้ �งแต่่ต้้นจนจบ ดำำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง

วางโครงสร้้ างเนื้้ �อหาให้้ มีีส่ว่ นต้้ น ส่่วนกลาง
และส่่วนท้้ าย

เลืือกใช้้ ศัพท์
ั ์ต่า่ ง ๆ วากยสััมพันั ธ์์และ
ใช้้ ภาษาแบบต่่าง ๆ เพื่่�อแสดงความคิิด
ไวยากรณ์์ได้้ อย่่างดีีเพื่่�อแสดงความคิิดความรู้้�สึึก ความรู้้�สึึก และความคิิดเห็็นได้้ อย่่างสำำ�เร็็ จ
และความคิิดเห็็น
ในระดัับกลาง

ใช้้ ภาษาเรีียบง่่ายเพื่่�อแสดงความคิิด ความรู้้�สึึก
และความคิิดเห็็นได้้

ใช้้ ภาษาโครงสร้้ างและสำำ�นวนเพื่่�อสร้้ าง
น้ำำ ��เสีียง รููปแบบ และระดัับภาษา
ที่่�เหมาะสม

ใช้้ ภาษาโครงสร้้ างและสำำ�นวนเพื่่�อแสดงว่่า
ตนตระหนัักถึึงกลุ่่�มผู้้�อ่่านและจุุดมุ่่�งหมาย

สื่่�อสารแนวคิิดและข้้ อมููลได้้ ในระดัับพื้้ �นฐาน

วางโครงสร้้ างประโยคและย่่อหน้้ าได้้ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพโดยมีีการสะกดคำำ�และการใช้้
เครื่่� องหมายวรรคตอนผิิดเพีียงเล็็กน้้ อย

สร้้ างประโยคและย่่อหน้้ าได้้ อย่่างถููกต้้ องโดย
อาจมีีการสะกดคำำ�และการใช้้ เครื่่� องหมาย
วรรคตอนผิิดมากพอสมควร แต่่ไม่่ทำำ�ให้้ การสื่่�อ
ความหมายผิิดพลาดไป

สร้้ างประโยคอย่่างง่่าย ๆ ได้้ การสะกดคำำ�
และการใช้้ เครื่่� องหมายวรรคตอนผิิดอาจทำำ�
ให้้ สื่่�อความหมายผิิดพลาดเป็็ นบางครั้้�ง แต่่ผู้้�อ่า่ น
ยัังคงเข้้ าใจเนื้้ �อหาพื้้ �นฐานได้้
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เนื ้อหาหลักสูตร

6.

เนื้้อ� หาหลัักสููตร

ในการเตรีียมตััวเข้้ าสอบ ผู้้�เข้้ าสอบควรศึึกษาบทความหลายประเภทและหลายชนิิดซึ่่ง� รวมถึึงประเภทนวนิิยายและงานเขีียนที่่�ไม่่ใช่่นวนิิยาย ปกิิณกะ
บทวิิจารณ์์รวมถึึงบทความอื่่�น ๆ โดยควรมุ่่�งศึึกษาที่่�วิิธีีการใช้้ ภาษาและรููปแบบการเขีียนของผู้้�เขีียน รวมถึึงวิิธีีการที่่�ผู้้� เขีียนใช้้ ในการสร้้ างผลกระทบและ
โน้้ มน้้าวผู้้�อ่่าน ผู้้�เข้้ าสอบควรศึึกษาว่่าการโน้้ มน้้าวอาจรวมถึึงการใช้้ ข้้อเท็็จจริิง แนวคิิด มุุมมอง ความคิิดเห็็นและอคติิด้้ วย
ในฐานะนัักเขีียนที่่�กำำ�ลังั ฝึึกพััฒนา ผู้้�เข้้ าสอบควรได้้ สัมผั
ั สกั
ั บทั
ั กั ษะต่่าง ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงความสามารถในการเปรีียบเทีียบ การสรุุป และการเปลี่่�ยนมุุมมอง
ผู้้�เข้้ าสอบควรพััฒนาทัักษะในการสรุุปความภายในบริิบทจากงานเขีียนประเภทต่่อไปนี้้ � จดหมาย รายงาน รายงานข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์ บทความใน
นิิตยสาร วารสาร สุุนทรพจน์์ นอกจากนั้้�นผู้้�เข้้ าสอบควรเรีียนรู้้�การเขีียนจดหมายหรืื อบทความแบบอภิิปรายหรืื อโต้้ แย้้ ง หรืื อการเขีียนเรีียงความ
เชิิงพรรณนาหรืื อบรรยายด้้ วย
ทัักษะที่่�ครอบคลุุมในหลัักสููตรนี้้ �ปรากฏอยู่่�ด้้านล่่างโดยแยกตามแขนงต่่าง ๆ ของภาษาที่่�ได้้ พัฒ
ั นาขึ้้ �น
วััตถุุประสงค์์ ของการประเมิิน

ผู้้�เข้้าสอบควรจะสามารถ

AO1 การอ่่ าน

AO1 การอ่่ าน

•

•

แสดงความเข้ าใจความหมายโดยตรงและโดยนัย และมุมมองในเนื ้อหา

•

ระบุและวิจารณ์ลกั ษณะเฉพาะของการใช้ ภาษา รูปแบบ และโครงสร้ างที่ผู้เขียนใช้ สร้ าง
ความประทัับใจให้้ ผู้้�อ่า่ น

•

ให้ ค�ำตอบที่ลึกซึ้งและเกี่ยวโยงกับข้อเท็จจริ ง แนวคิด และความคิดเห็นในเนื ้อหา

•

ระบุแนวคิด ข้ อมูล และ/หรื อคุณลักษณะเฉพาะทางในเนื ้อหาได้ อย่างแม่นย�ำ ทังยั
้ ง
พััฒนาต่่อไปเพื่่�อจุุดประสงค์์ที่่�เฉพาะเจาะจงด้้ วย

•

•
•

ระบุและตีความข้ อมูลที่มีความหมายโดยตรง
และโดยนัย รวมทังทั
้ ศนคติ
แสดงความเข้ าใจถึงวิธีที่ผู้เขียนใช้ ภาษา
และโครงสร้้ างเพื่่�อสร้้ างผลกระทบความ
ประทัับใจได้้ สำำ�เร็็ จ และโน้้ มน้้าวผู้้�อ่่าน
วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาข้ อเท็จจริ ง
แนวคิด และความคิดเห็น
เลือกและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะด้้ าน

AO2 การเขีียน

AO2 การเขีียน

•

•

•
•
•
•

สื่อสารได้ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและมี
ความสร้้ างสรรค์์
เรี ยงล�ำดับข้อเท็จจริ ง แนวคิด และความ
คิิดเห็็น
ใช้ ศพท
ั ์ที่เหมาะสมและหลากหลาย
ใช้ น�้ำเสียง รูปแบบ และระดับภาษาที่
เหมาะสมกัับผู้้�อ่า่ นและบริิบท
สะกดค�ำ ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนและ
ไวยากรณ์์ได้้ อย่่างถูููก� ต้้ องแม่่นยำำ�

•
•
•
•

ผลิตเนื ้อหาที่ชัดเจนและเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน เพื่อใช้ สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคงความสนใจของผู้้�อ่่านได้้ ตลอดเวลา
วางโครงสร้ างของเนื ้อหาเพื่อสร้ างล�ำดับเหตุการณ์และการพัฒนาแนวคิดที่ชัดเจน
สำำ�หรัับผู้้�อ่า่ น
เลือกค�ำศัพท์เพื่อสร้ างผลกระทบที่เหมาะกับจุดมงุ่ หมายและผู้อา่ น
ใช้ รูปแบบและสไตล์ที่เหมาะกับจุดมงุ่ หมายและผู้อา่ น
เขียนเป็ นย่อหน้ าโดยใช้ โครงสร้ างประโยคที่หลากหลาย และแสดงถึงความสามารถ
ในการใช้้ วากยสััมพันั ธ์์และไวยากรณ์์ได้้ อย่่างชำำ�นาญ และใช้้ ตัวั สะกดรวมถึึงเครื่่� องหมาย
วรรคตอนได้้ อย่่างถููกต้้ อง

หากท่่านต้้ องการทราบรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับวิิธีีประเมิินทัักษะเหล่่านี้้ �ในแต่่ละส่่วนประกอบ กรุุณาดููส่ว่ นที่่� 7 “คำำ�อธิิบายส่่วนประกอบ”
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7.

คำำ�อธิิบายส่่ วนประกอบ

7.1

ข้้ อสอบ 1 การอ่่านและการเขีียนจากข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ

2 ชั่่�วโมง 50 คะแนน – ประเมิินโดยบุุคคลภายนอก

ผู้้�เข้้ าสอบต้้ องตอบคำำ�ถามทุุกข้้ อในส่่วนบัังคัับสองส่่วน โดยเขีียนคำำ�ตอบทั้้�งหมดลงบนพื้้ �นที่่�ว่า่ งที่่�มีีให้้ ในกระดาษคำำ�ถาม ห้้ ามใช้้ พจนานุุกรม
บทความจะพิิมพ์์อยู่่�ในเอกสารแนบของกระดาษคำำ�ตอบ
ส่่วนที่่� 1 ความเข้้ าใจและการใช้้ ภาษา (25 คะแนน)
ส่่วนนี้้ �ประกอบไปด้้ วยคำำ�ถามย่่อยต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับบทความ ก ซึ่่ง� เป็็ นบทความประเภทนวนิิยาย และผู้้�เข้้ าสอบจะต้้ องตอบ โดยจะมีีคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความเข้้ าใจในบทความรวมเป็็ นคะแนนทั้้�งหมด 16 และอีีก 9 คะแนนเป็็ นคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้ ภาษาและโครงสร้้ างของผู้้�เขีียนบทความ
และผลกระทบที่่�สื่่�อ
บทความ ก จะมีีความยาวประมาณ 850–950 คำำ�และนำำ�เนื้้ �อหามาจากบทความในช่่วงศตวรรษที่่� 20 หรืื อ 21
คำำ�ถามนี้้ �ต้้ องการทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินด้้ านการอ่่านต่่อไปนี้้ � (25 คะแนน)
ระบุุและตีีความข้้ อมููลที่่�มีีความหมายโดยตรงและโดยนััย รวมทั้้�งทััศนคติิ
R2 . แสดงความเข้้ าใจถึึงวิิธีีที่่�ผู้้� เขีียนใช้้ ภาษาและโครงสร้้ างเพื่่�อสร้้ างผลกระทบและโน้้ มน้้าวผู้้�อ่่าน
R1 .

ส่่วนที่่� 2 การเขีียนจากข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามบัังคัับจำำ�นวนหนึ่่�งข้้ อในบทความที่่�ไม่่ใช่่ประเภทนวนิิยาย ได้้ แก่่ บทความ ข และ ค ผู้้�เข้้ าสอบใช้้ และประเมิินข้้ อมูููล� ที่่�อยู่่�ใน
บทความทั้้�งสองบทความเพื่่�อเขีียนจดหมายหรืื อบทความเชิิงอภิิปรายหรืื อโต้้ แย้้ ง โดยให้้ เขีียนตอบประมาณ 250–350 คำำ�
บทความ ข และ ค จะมีีจำำ�นวนคำำ�รวมกัันไม่่เกิิน 950 คำำ� และมาจากบทความยุุคศตวรรษที่่� 20 หรืื อ 21 หรืื อจากทั้้�งสองช่่วงเวลา ซึ่่ง� แก่่นของเรื่่� อง
จะเกี่่�ยวข้้ องกััน
คำำ�ถามนี้้ �จะใช้้ ทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินในด้้ านการเขีียนต่่อไปนี้้ � (10 คะแนน)
W1 . สื่่�อสารได้้ อย่่างชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพและมีีความสร้้ างสรรค์์
W2 . เรีียงลำำ�ดับ
ั ข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
W3 . ใช้้ ศัพท์
ั ์ที่่�เหมาะสมและหลากหลาย

W4 . ใช้้ น้ำำ ��เสีียง รูู ปแบบ และระดัับภาษาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�อ่า่ นและบริิบท

W5 . สะกดคำำ� ใช้้ เครื่่� องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์ได้้ อย่่างถููกต้้ องแม่่นยำำ�

นอกจากนั้้�น คำำ�ถามนี้้ �ยัังใช้้ ทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินด้้ านการอ่่านต่่อไปนี้้ �ด้้ วย (15 คะแนน)
วิิเคราะห์์ ประเมิินและพััฒนาข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
R4 . เลืือกและสัังเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อจุุดประสงค์์เฉพาะด้้ าน
R3 .
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7.2

ข้้ อสอบ 2 การเขีียนเรีียงความ

2 ชั่่�วโมง 50 คะแนน – ประเมิินโดยบุุคคลภายนอก

ผู้้�เข้้ าสอบต้้ องตอบคำำ�ถามสองข้้ อ ซึ่่ง� แต่่ละข้้ อมาจากแต่่ละส่่วน โดยเขีียนคำำ�ตอบทั้้�งหมดลงบนพื้้ �นที่่�ว่า่ งที่่�มีีให้้ ในกระดาษคำำ�ถาม ห้้ามใช้้ พจนานุุกรม

ส่่วนที่่� 1 เรีียงความเชิิงโต้้ แย้้ งและอภิิปราย (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบเลืือกตอบคำำ�ถามหนึ่่�งข้้ อจากหััวข้้ อทั้้�งหมดสี่่�หัวั ข้้ อ ซึ่่ง� เป็็ นเชิิงโต้้ แย้้ งจำำ�นวนสองหััวข้้ อและเชิิงอภิิปรายจำำ�นวนสองหััวข้้ อ
ผู้้�เข้้ าสอบใช้้ หัวั ข้้ อนั้้�นแต่่งเรีียงความ
ผู้้�เข้้ าสอบเขีียนบทความยาวประมาณ 350–450 คำำ�

ส่่วนที่่� 2 เรีียงความเชิิงพรรณนาและบรรยาย (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบเลืือกตอบคำำ�ถามหนึ่่�งข้้ อจากหััวข้้ อทั้้�งหมดสี่่�หัวั ข้้ อ ซึ่่ง� เป็็ นเชิิงพรรณนาจำำ�นวนสองหััวข้้ อและเชิิงบรรยายจำำ�นวนสองหััวข้้ อ
ผู้้�เข้้ าสอบใช้้ หัวั ข้้ อนั้้�นแต่่งเรีียงความ
ผู้้�เข้้ าสอบเขีียนบทความยาวประมาณ 350–450 คำำ�
ข้้ อสอบนี้้ �จะทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินด้้ านการเขีียนต่่อไปนี้้ � (50 คะแนน)
W1 . สื่่�อสารได้้ อย่่างชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพและมีีความสร้้ างสรรค์์
W2 . เรีียงลำำ�ดับ
ั ข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิดและความคิิดเห็็น
W3 . ใช้้ ศัพท์
ั ์ที่่�เหมาะสมและหลากหลาย

W4 . ใช้้ น้ำำ ��เสีียง รูู ปแบบ และระดัับภาษาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�อ่า่ นและบริิบท
W5 . สะกดคำำ� ใช้้ เครื่่� องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์ที่่�ถูกู ต้้ องแม่่นยำำ�
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ข้ อมูลอื่นๆ

8.

ข้้อมููลอื่่� นๆ

ความเท่่าเทีียมกัันและการมีีส่่วนร่่วม
เราให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับการเตรีียมหลัักสููตรและเอกสารการประเมิินเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความลำำ�เอีียงและอคติิใด ๆ และเพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามกฎหมาย
ความเท่่าเทีียมกัันของสหราชอาณาจัักร (ค.ศ. 2010) เราได้้ ออกแบบคุุณวุุฒิินี้้ �โดยมุ่่�งเน้้ นการหลีีกเลี่่�ยงการเลืือกปฏิิบััติิทั้้ �งทางตรงและทางอ้้ อม
การจััดการประเมิินผลตามมาตรฐานปกติิอาจมีีข้้ อจำำ�กัดั ที่่�ไม่่จำำ�เป็็ นสำำ�หรัับผู้้� เข้้ าสอบที่่�ทุุุ�พพลภาพหรืื อมีีปัั ญหาด้้ านการเรีียนรู้้� ผู้้�จััดสอบสามารถจััดการ
เพื่่�อให้้ ผู้้� เข้้ าสอบเหล่่านี้้ �สามารถเข้้ าถึึงการประเมิิน และได้้ รัับการยอมรัับในด้้ านความสำำ�เร็็ จ การจััดการการเข้้ าถึึงนี้้ �จะไม่่ได้้ รัับอนุุมัติิั หากการจััดการนั้้�น
ทำำ�ให้้ ผู้้� เข้้ าสอบได้้ เปรีียบอย่่างไม่่ยุติิธ
ุ รรมเหนืือผู้้�เข้้ าสอบคนอื่่�น หรืื อหากการจััดการนั้้�น ๆ ทำำ�ให้้ มาตรฐานที่่�กำำ�ลังั ประเมิินไม่่เป็็ นไปตามหลัักสููตร
ผู้้�เข้้ าสอบที่่�ไม่่สามารถเข้้ าถึึงการประเมิินในบางส่่วน อาจได้้ รัับสิิทธิ์์�ได้้ รัับคะแนนโดยคำำ�นวณจากการประเมิินส่่วนอื่่�น ๆ ที่่�ได้้ ทำำ�ไปแล้้ ว
ข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับการจััดการการเข้้ าถึึงอยู่่�ในหนัังสืือคู่่�มืือ Cambridge Handbook ใน
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ภาษา
หลัักสููตรและเอกสารการประเมิินที่่�เกี่่�ยวข้้ องจััดทำำ�ขึ้้ �นเป็็ นภาษาอัังกฤษและภาษาไทย

การสมััครสอบ
เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบมีีหน้้ าที่่�ส่ง่ เรื่่� องการสมััครสอบให้้ Cambridge International เราแนะนำำ�ให้้ เจ้้ าหน้้ าทำำ�งานร่่วมกัับคุณ
ุ อย่่างใกล้้ ชิิด เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่า
ทางเจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ ส่ง่ จำำ�นวนผู้้�เข้้ าสอบ พร้้ อมส่่วนประกอบของหลัักสููู�ตรต่่าง ๆ ที่่�รวมเข้้ าด้้ วยกัันอย่่างถููกต้้ อง รหััสการสอบและข้้ อแนะนำำ�ในการส่่งเรื่่� อง
การสมััครสอบอยู่่�ในคู่่�มืือ Cambridge Guide to Making Entries โดยเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบของท่่านจะมีีคู่่�มืือนี้้ �หนึ่่ง� เล่่ม

การบริิหารจััดการการสอบ
เพื่่�อรัักษาความปลอดภััยของข้้ อสอบ เราได้้ จัดทำ
ั ำ�คำำ�ถามสำำ�หรัับพื้้ �นที่่�ต่า่ ง ๆ ทั่่�วโลก ตามที่่�รู้้�จักั กัันในชื่่�อว่่า “เขตบริิหาร” ซึ่่ง� จำำ�แนกโรงเรีียนเคมบริิดจ์์
ทั้้�งหมดให้้ อยู่่�ในเขตบริิหารเขตใดเขตหนึ่่ง� ขึ้้ �นอยู่่�กัับสถานที่่�ตั้้ �ง แต่่ละเขตจะมีีตารางเวลาสอบเฉพาะของตนเอง บางหลัักสููตรอาจมีีตััวเลืือกการประเมิิน
ให้้ ผู้้� เข้้ าสอบที่่�แตกต่่างกัันไป โดยเรามีีรหััสตัวั เลืือกการสมััครสอบใช้้ เพื่่�อระบุุส่ว่ นประกอบที่่�ผู้้� เข้้ าสอบจะทำำ�การสอบตามเขตบริิหารและตััวเลืือก
การประเมิินที่่�มีีให้้ บริิ การ

การเข้้ าสอบใหม่่
ผู้้�เข้้ าสอบสามารถเข้้ าสอบคุุณวุุฒิิทั้้ �งหมดใหม่่กี่่�ครั้้�งก็็ได้้ ตามต้้ องการ เนื่่�องจากคุุณวุุฒิินี้้ �เป็็ นคุณ
ุ วุุฒิิที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน ดัังนั้้�นผู้้�เข้้ าสอบไม่่สามารถเข้้ าสอบ
เพีียงส่่วนประกอบใดส่่วนประกอบหนึ่่ง� เท่่านั้้�น

การให้้ คะแนนและการรายงานผล
ผลการสอบ Cambridge IGCSE แสดงผลด้้ วยอัักษรใดอัักษรหนึ่่ง� ดัังต่่อไปนี้้ � A*, A, B, C, D, E, F หรืื อ G เพื่่�อระบุุมาตรฐานที่่�ผู้้� เข้้ าสอบได้้ รัับ
โดยเกรด A* คืือเกรดที่่�สูงู สููดและ G คืือเกรดที่่�ต่ำำ��สุุุ�ด ทั้้�งนี้้ � ‘Ungraded’ หมายถึึงคะแนนของผู้้�เข้้ าสอบไม่่ถึึงระดัับมาตรฐานที่่�จะได้้ เกรด G
โดย ‘Ungraded’ จะปรากฏในรายงานผลการสอบแต่่จะไม่่ปรากฏในใบประกาศนีียบััตร นอกจากนี้้ �อัักษร Q (รอผลการสอบ), X (ไม่่มีีผล) และ Y
(รอการออกผล) อาจปรากฏในรายงานผลการสอบแต่่จะไม่่ปรากฏในใบประกาศนีียบััตร
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ข้ อมูลอื่นๆ

วิิธีีการนำำ�คะแนนไปใช้้ สำำ�หรัับผู้้� เรีียนและผู้้�สอน
การประเมิินผลที่่� Cambridge IGCSE มีีจุุดประสงค์์ 2 ประการ คืือ
•

•

16

เพื่อวัดการเรี ยนและผลส�ำเร็ จ
การประเมิิน
– ยืืนยันั ผลสำำ�เร็็จและผลการศึึกษาในด้้ านความรู้้� ความเข้้ าใจและทัักษะตามที่่�ระบุุในหลัักสููตร ตามระดัับที่่�พบในคำำ�อธิิบายคะแนน
เพื่อแสดงระดับความส�ำเร็ จในอนาคตที่เป็ นไปได้
ผลลััพธ์์
– ช่่วยคาดเดาว่่านัักเรีียนคนใดมีีความพร้้ อมสำำ�หรัับวิิชาหรืื ออาชีีพใด และ/หรืื อ นัักเรีียนคนใดมีีความเป็็ นไปได้้ ที่่�จะประสบความสำำ�เร็็ จ
– ช่่วยให้้ นักั เรีียนเลืือกวิิชาหรืื ออาชีีพที่่�เหมาะกัับตนเองที่่�สุดุ
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“ขณะศึึกษาหลัักสููตร Cambridge IGCSE และ Cambridge International A Levels นัักเรีียนมีี โอกาส
เปิิ ดโลกทััศน์ข์ องตนเองผ่่านมุุมมองในระดัับสากลและพััฒนาความกระตืือรืือร้้ นใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ”
Zhai Xiaoning, รองผู้้อำ� ำ�นวยการ โรงเรีียนมััธยมศึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิเหริินหมิิน
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