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เหตุุผลที่่�ควรเลืือก Cambridge International
Cambridge International เตรีี ยมนัักเรีี ยนให้้ พร้้อมสํําหรัับอนาคต ช่่วยให้้ นักั เรีี ยนพััฒนาความอยากรู้� ้อยากเห็็นที่่�มีีหลัักการ และมีีความกระหายใฝ่่

เรีี ยนรู้้�ตลอดชีีวิิต เราเป็็ นส่ว่ นหนึ่่ง� ของมหาวิิทยาลััยเคมบริิ ดจ์์

Cambridge Pathway นํําเสนอแนวทางที่่�ชัดั เจนเพื่่�อความสํําเร็็ จทางการศึึกษาของนัักเรีี ยนอายุุตั้้ �งแต่่ 5 ถึึง 19 ปีี โรงเรีี ยนสามารถปรัับหลัักสููตร ตาม

วิิธีีที่่�ต้้องการให้้ นักั เรีี ยนเรีี ยนรู้้� หลัักสููตรนี้้ �ประกอบด้้ วยวิิชาให้้ เลืือกเรีี ยนที่่�หลากหลายและวิิธีีการนํําเสนอบทเรีี ยนที่่�ยืืดหยุ่่�น เพื่่�อให้้ นักั เรีี ยนค้้ นพบความ
สามารถใหม่่ ๆ และโลกที่่�กว้้ างขึ้้ �น อีีกทั้้�งยัังพััฒนาทัักษะที่่�นักั เรีี ยนจํําเป็็ นต้้องมีีสํําหรัับอนาคต เพื่่�อให้้ สามารถประสบความสํําเร็็ จในโรงเรีี ยน มหาวิิทยาลััย
และการทํํางาน
โปรแกรมและคุุณวุุฒิิของเราถืือเป็็ นมาตรฐานเพื่่�อการศึึกษานานาชาติิระดัับโลก ได้้ รัับการออกแบบโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญในแขนงนั้้�น ๆ อีีกทั้้�งยัังขึ้้ �นชื่่�อ
ในเรื่่�องความเข้้ มข้้ นทางวิิชาการ และนํําผลการวิิจัยั ทางการศึึกษาล่่าสุุดมาประกอบ โดยให้้ พื้้ �นฐานที่่�มั่่น� คงแก่่นักั เรีี ยนในการพััฒนาจากระดัับหนึ่่ง�
ไปสู่่�ระดัับหนึ่่ง� รวมทั้้�งให้้ การสนัับสนุุนที่่�ดีีพร้้อมสำำ�หรัับแหล่่งข้้ อมููลในการเรีี ยนการสอน
พัันธกิิจของเรา คืือการนํําเสนอข้้ อได้้ เปรีี ยบทางการศึึกษาผ่่านการจััดการโปรแกรมและคุุณวุุฒิินานาชาติิเพื่่�อการศึึกษาในโรงเรีี ยน และการเป็็ นผู้้�นํําระดัับ
โลกในด้้ านนี้้ � เราทํํางานร่่วมกัับโรงเรีี ยนในการพััฒนาให้้ ผู้� เ้ รีี ยนหลัักสููตรเคมบริิ ดจ์์มีีความมั่่�นใจ มีีความรัับผิิดชอบ ไตร่่ตรอง มีีความคิิดริิ เริ่่� ม มีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ซึ่่ง� จะนํําไปสู่่�ความสํําเร็็ จในโลกยุุคสมััยใหม่่นี้้ �
ในแต่่ละปีี ผู้้�เรีี ยนหลัักสููตรเคมบริิ ดจ์์เกืือบหนึ่่ง� ล้้ านคนจากโรงเรีี ยน 10,000 แห่่งใน 160 ประเทศ เรีี ยน Cambridge Pathway เพื่่�อเตรีี ยมพร้้อม
สํําหรัับอนาคต

“เราคิิดว่่าหลัักสููตรเคมบริิดจ์์เป็็ นการเตรีียมพร้้อมที่่ดีี� เยี่่ย� มสำำ�หรัับการเข้้าศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััย”
Christoph Guttentag, คณบดีีฝ่่ายการศึกึ ษาระดัับปริิ ญญาตรีี ของมหาวิิทยาลััยดุ๊๊�ก สหรััฐอเมริิ กา

การจััดการคุุณภาพ
Cambridge International มุ่่�งมั่่�นให้้ บริิ การที่่�มีีคุณ
ุ ภาพเป็็ นเลิิศ และเพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามนี้้ � ระบบจััดการคุุณภาพในด้้ านการนํําเสนอคุุณวุุฒิิและ

โปรแกรมการศึึกษานานาชาติิสํําหรัับผู้้�เรีี ยนที่่�มีีอายุุระหว่่าง 5 ถึึง 19 ปีี ของเราได้้ รัับการรัับรองจากหน่่วยงานอิิสระว่่ามีีคุณ
ุ สมบััติิ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ซึ่่ง� เป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่�
www.cambridgeinternational.org/ISO9001

ลิิขสิิทธิ์์� © UCLES กัันยายน 2562
Cambridge Assessment International Education เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ Cambridge Assessment Group และ Cambridge Assessment เป็็ นชื่่�อทางการค้้ าของ
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ซึ่่ง� เป็็ นแผนกหนึ่่�งของมหาวิิทยาลััยเคมบริิ ดจ์์
UCLES ถืือสิิขสิิทธิ์์�ในสิ่่�งที่่�พิิมพ์์ทั้้ �งหมด ศููนย์์ที่่�ขึ้้ �นทะเบีียนแล้้ วสามารถถ่่ายสํําเนาเนื้้ �อหาของเอกสารฉบัับนี้้ �เพื่่�อใช้้ งานภายใน อย่่างไรก็็ตาม

เราไม่่อนุุญาตให้้ ศููนย์์ถ่่ายสํําเนาสิ่่�งพิิมพ์์ใด ๆ ให้้ แก่่บุคุ คลที่่�สาม แม้้ เพื่่�อใช้้ งานภายในศููนย์์ก็็ตาม
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เหตุุผลที่่�ควรเลืือกหลัักสููตรนี้้�

ผลประโยชน์์หลััก
Cambridge IGCSE เป็็ นคุณ
ุ วุุฒินิ านาชาติิสําํ หรัับนัักเรีียนอายุุ 14 ถึงึ 16 ปีี ที่เ่� ป็็ นที่รู้่� �จั้ กั มากที่สุ่� ดุ

ทั้้�งนี้้ �นัักเรีียนในช่่วงอายุุอื่นก็
่� ส็ ามารถศึกึ ษาได้้ หลัักสููตรนี้้ �ผ่่านการทดลอง ทดสอบ
และได้้ รัับความไว้้ วางใจ

อง
รต่ ร

คดิ รเิ
รมิ่

ปฏสิ มั พนั ธ
์

ผู้เรียนเคมบริดจ์
อยา่
งไต

โปรแกรมของเราให้้ ความสมดุุลระหว่่างความรู้� ้อย่่างถี่่�ถ้้วนและความเข้้ าใจในวิิชา
เพื่่�อให้้ นักั เรีี ยนสามารถพััฒนาทัักษะที่่�จํําเป็็ นในการศึึกษาต่่อหรืือการทํํางานในอนาคต

รั

บ
ดิ ชอ
บผ

นัักเรีียนสามารถเลืือกเรีียนจากวิิชาทั้้�งหมด 70 วิิชา โดยเลืือกเรีียนวิิชาใดรวมกัับวิิชาใดก็็ได้้ โรงเรีียนกว่่า
4,700 แห่่งใน 150 ประเทศเปิิ ดสอนหลัักสููตรนี้้ �

มั่่�นใจ

Cambridge IGCSE First Language Thai

ได้้ รัับการออกแบบมาสํําหรัับผู้้�เรีี ยนที่่�ใช้้ ภาษาไทยเป็็ นภาษาหลััก หลัักสููตรนี้้ �ทํําให้้ ผู้� เ้ รีี ยนสามารถ
• พััฒนาความสามารถในการสื่่�อสารด้้ านการเขีียนได้้ อย่่างชััดเจน ถููกต้้ อง และมีีประสิิทธิิภาพ
• เรีี ยนรู้้�วิิธีีใช้้ คํําศััพท์์ที่่�กว้้ างขวางและหลากหลาย รวมถึึงการสะกดคํํา ใช้้ เครื่่�องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์ที่่�ถููกต้้ อง
• พััฒนารููปแบบการเขีียนของตนเอง และตระหนัักถึึงกลุ่่�มผู้้�อ่า่ นที่่�เป็็ นกลุ่่�มเป้้าหมายในการอ่่าน
ผู้้�เรีี ยนยัังได้้ รัับการส่่งเสริิ มให้้ อ่า่ นงานหลากหลายประเภท ทั้้�งเพื่่�อความบัันเทิิงส่่วนตััวและเพื่่�อให้้ ตระหนัักถึึงวิิธีีใช้้ ภาษาไทย นอกจากนี้้ �หลัักสููตร
Cambridge IGCSE First Language Thai ยัังมุ่่�งพััฒนาทัักษะการวิิเคราะห์์และการสื่่�อสารทั่่�วไป เช่่น การสัังเคราะห์์ การสรุุป
และความสามารถในการเรีี ยงลํําดัับข้้ อเท็็จจริิงและนํําเสนอความคิิดเห็็นได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
Cambridge IGCSE First Language Thai หลัักสููตรภาษาไทยนี้้ �จะสนัับสนุุนให้้ ผู้� เ้ รีี ยน

มีีความมั่่�นใจ ในการสํํารวจและประเมิินความคิิดและข้้ อพิิสููจน์์ในเชิิงวิิเคราะห์์วิิจารณ์์อย่่างมีีแบบแผน สามารถถ่่ายทอดและปกป้้องมุุมมอง
และความคิิดเห็็นของตนเอง ตลอดจนเคารพมุุมมองและความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
มีีความรัั บผิิดชอบ ในการทํําความเข้้ าใจวิิธีีใช้้ ภาษาในนานาบริิ บทและด้้ วยจุุดประสงค์์ที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อสร้้ างอิิทธิิพลและผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งต่่าง ๆ รอบตััว
ไตร่่ ตรอง ในการตรวจสอบผลงานของตนเองอย่่างจริิ งจััง พร้้อมเล็็งเห็็นระบุุแนวทางการพััฒนาปรัับปรุุง และพััฒนากลยุุทธ์์การเรีี ยนรู้้�
ที่่�ประสบผลสํําเร็็ จให้้ กลายเป็็ นทักั ษะ
ความคิิดริิเริ่่�ม การประยุุกต์์ใช้้ ความรู้� ้และความเข้้ าใจในการรัับมืือกัับบทความและรููปแบบการเขีียนที่่�หลากหลาย และประยุุกต์์ใช้้ ทักั ษะ
เพื่่�อตอบสนองต่่องานในบริิ บทที่่�แตกต่่างกััน
ปฏิิสััมพัันธ์์ ได้้ รัับแรงบัันดาลใจและมีีความสนใจในภาษาต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�รอบตััว อ่่านเชิิงวิิพากษ์์ วิิจารณ์์เรีี ยนรู้้�จากผู้้�อื่่�น พร้้อมทํําความเข้้ าใจว่่า
การเรีี ยนรู้้�ของเขาเหมาะสมกัับบริิ บทที่่�กว้้ างขึ้้ �นได้้ อย่่างไร

“จุุดแข็็งของคุุณวุุฒิิ Cambridge IGCSE ก็็คืือได้้รับ
ั การยอมรัับจากนานาชาติิ

และได้้มอบเส้้นทางการศึกึ ษาต่่อทั่่�วโลกให้้แก่่นักั เรีียนของเรา”

Gary Tan, ผู้้�อําํ นวยการโรงเรีียนและประธานกรรมการบริิหารซีีอีีโอของกลุ่่�มโรงเรีียนนานาชาติิรัฟ
ั เฟิิ ลส์์ ประเทศอิินโดนีีเซีีย
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กลับไปยังหน้าสารบัญ

Cambridge IGCSE First Language Thai 0518 หลัักสููตรสำำ�หรัับการสอบปีี พ.ศ. 2565 2566 และ 2567 เหตุผลที่ควรเลือกหลักสูตรนี ้

การยอมรัับ
ความเชี่่�ยวชาญในด้้ านหลัักสููตร การเรีี ยนการสอน และการประเมิินผลของเราถืือเป็็ นพื้้ �นฐานที่่�ทํําให้้ โปรแกรมและคุุณวุุฒิิของเราเป็็ นที่่�ยอมรัับไปทั่่�วโลก
การผสมผสานความรู้� ้และทัักษะในหลัักสููตร Cambridge IGCSE First Language Thai ช่่วยให้้ นักั เรีี ยนมีีพื้้ �นฐานที่่�มั่่น� คงสํําหรัับการศึึกษาต่่อ
ผู้้�เข้้ าสอบที่่�ได้้ เกรด A* ถึึง C ถืือว่่ามีีความพร้้อมที่่�ดีีสํําหรัับการศึึกษาต่่อในหลัักสููตรต่่าง ๆ รวมถึึง Cambridge International ระดัับสููง AS และ A
Cambridge IGCSEs ได้้ รัับเกีียรติิและการยอมรัับจากมหาวิิทยาลััยและผู้้�จ้้างงานชั้้�นนํําทั่่�วโลก ให้้ เป็็ นหลัักฐานแสดงถึึงความสํําเร็็ จทางวิิชาการ
มหาวิิทยาลััยหลายแห่่งขอผลการศึึกษาจากทั้้�งหลัักสููตร Cambridge International AS & A Levels และ Cambridge IGCSEs หรืือเทีียบเท่่า

เพื่่�อเป็็ นเงื่่�อนไขในการสมััครเข้้ าศึึกษาต่่อ

UK NARIC เป็็ นหน่ว่ ยงานเพื่่�อการรัับรองและเทีียบวุุฒิิการศึึกษาและทัักษะนานาชาติิของสหราชอาณาจัักร ได้้ จัดั ทํําการศึึกษาเปรีี ยบเทีียบมาตรฐาน
หลัักสููตร Cambridge IGCSE พบว่่ามีีมาตรฐานเทีียบเท่่ากัับมาตรฐาน GCSE ในสหราชอาณาจัักร ซึ่่ง� หมายความว่่านัักเรีี ยนสามารถมั่่�นใจได้้ ว่า่
คุุณวุุฒิิ Cambridge IGCSE เป็็ นที่่�ยอมรัับจากมหาวิิทยาลััยชั้้�นนํําทั่่�วโลกว่่าเทีียบเท่่าหลัักสููตร GCSE ของสหราชอาณาจัักร

ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/recognition

Cambridge Assessment International Education เป็็ นองค์์กรทางการศึึกษาที่่�เป็็ นกลางทางการเมืือง เนื้้ �อหาของหลัักสููตร

ข้้ อสอบ และเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้ องไม่่ได้้ สนัับสนุุนความคิิดทางการเมืืองใด ๆ เรามุ่่�งมั่่�นในการจััดเตรีี ยมกระบวนการสอบอย่่างเป็็ นกลาง

“Cambridge IGCSE เป็็นหนึ่ง่� ในคุุณวุุฒิที่ิ มี่� คี วามต้้องการและได้้รับ
ั การยอมรัับมากที่่สุ� ดุ ในโลก คุุณวุุฒินี้้ิ ไ� ด้้รับั ความนิิยม

มากในประเทศอีียิปต์
ิ ์ เนื่่อ� งจากเป็็นการเตรีียมความพร้้อมอย่่างสมบููรณ์์แบบเพื่่อ� ความสำำ�เร็็จในการศึกึ ษาระดัับขั้้�นสููงขึ้้น”
�
กรรมการผู้้�จัดั การของโรงเรีียนบริิติชิ ในประเทศอีียิปต์
ิ ์

กลับไปยังหน้าสารบัญ
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การสนัับสนุุนผู้้�สอน
เราจััดเตรีี ยมสื่่�อและแหล่่งข้้ อมููลที่่�หลากหลายใช้้ ได้้ จริิง คํําแนะนํําที่่�ละเอีียด รวมถึึงการฝึึกอบรมเชิิงนวััตกรรม และการพััฒนาวิิชาชีีพต่่าง ๆ มากมาย
เพื่่�อให้้ ท่า่ นเตรีี ยมความพร้้อมแก่่นักั เรีี ยนสํําหรัับหลัักสููตร Cambridge IGCSE ได้้ อย่่างดีีที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้
สื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนการสอน

สื่่�อสนัับสนุุนการเตรีียมการสอบ

•.ศููนย์์สนัับสนุุนโรงเรีียน (School Support Hub)

•.ข้้ อสอบ
•.เกณฑ์์การให้้ คะแนน
•.ตััวอย่่างคํําตอบของผู้้�เข้้ าสอบเพื่่�อช่่วยให้้ เข้้ าใจ
สิ่่�งที่่�ผู้� ต้ รวจข้้ อสอบต้้ องการในแต่่ละเกรดหลััก ๆ
•.รายงานของผู้้�ตรวจข้้ อสอบเพื่่�อพััฒนาการสอนในอนาคต

www.cambridgeinternational.org/support

•.หลัักสููตร
•.แผนการทํํางาน
•.คู่่�มืือผู้้�เรีียน
•.ฟอรััมสนทนาแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
•.สื่่อ� ข้้ อมููลที่ไ่� ด้้ รับั การรัับรอง

การอบรม
•.แนะนํําเบื้้ �องต้้ น – ตััวต่่อตััวหรืือออนไลน์์
•.ขยายเพิ่่�มเติิม – ตััวต่่อตััวหรืือออนไลน์์
•.บริิ บููรณ์์ – ตััวต่่อตััวหรืือออนไลน์์
•.การเรีี ยนการสอน – ออนไลน์์
•.คุุณวุุฒิิและประกาศนีียบััตรเพื่่�อพััฒนาอาชีีพ
ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่�

การสนัับสนุุน
Cambridge
IGCSE

เครืื อข่่ ายชุุมชน

ท่่านสามารถหาข้้ อมููลที่่�เป็็ นประโยชน์์
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและประสบประการณ์์กับั ผู้้�สอนท่่านอื่่�น ๆ
ได้้ ที่่�ช่อ่ งทางโซเชีียลมีีเดีีย และฟอรััมสนทนาของเรา
ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่�

www.cambridgeinternational.org/social-media

www.cambridgeinternational.org/profdev
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ภาพรวมของหลัักสููตร

เป้้าหมายของหลัักสููตร
เป้้าหมายของหลัักสููตรปรากฏอยู่่�ด้้านล่่างและอธิิบายถึึงจุุดประสงค์์ด้้านการศึึกษาของหลัักสููตรนี้้ �
หลัักสููตรมีีเป้้าหมายให้้ ผู้� เ้ รีี ยนสามารถ
•
•
•
•
•

อ่่านบทความหลากหลายประเภทได้้ อย่่างคล่่องแคล่่วและเข้้ าใจเนื้้ �อหาได้้ เป็็ นอย่่างดีี ทั้้�งยัังเพลิิดเพลิินและชื่่�นชมความหลากหลายของภาษา
อ่่านบทความเชิิงวิิเคราะห์์วิิจารณ์์และนํําความรู้� ้ที่่�ได้้ จากการอ่่านมาเป็็ นข้้อมููลและใช้้ พัฒ
ั นาการเขีียนของตนเอง
เขีียนบทความได้้ อย่่างเที่่�ยงตรงและมีีประสิิทธิิภาพโดยใช้้ ภาษามาตรฐานที่่�เหมาะสม
นํําข้้ อมููลและแนวคิิดต่่าง ๆ ในภาษามาใช้้ โดยพััฒนาทัักษะการประเมิินเชิิงวิิจารณ์์ การวิิเคราะห์์ การเปรีี ยบเทีียบ การสัังเคราะห์์ รวมถึึงการสรุุป
เก็็บเกี่่�ยวและใช้้ คํําศััพท์์ที่่�หลากหลาย พร้้อมกัับความรู้� ้และความเข้้ าใจในคํําศััพท์์เฉพาะทางไวยากรณ์์ และแบบแผนในการใช้้ ภาษา

ภาพรวมของเนื้้ �อหา
Cambridge IGCSE First Language Thai เปิิ ดโอกาสให้้ ผู้� เ้ ข้้ าสอบตอบคํําถามจากบทความหลากหลายประเภท ที่่�นํํามาให้้ อ่า่ น

โดยให้้ ผู้� เ้ ข้้ าสอบใช้้ ข้้อมููลจากบทความบางส่่วนและก่่อให้้ เกิิดงานเขีียนของตนเอง และเขีียนบทความหลากหลายสํําหรัับกลุ่่�มผู้้�อ่า่ นที่่�แตกต่่างกัันไป
บทความที่่�ใช้้ ครอบคลุุมเนื้้ �อหาหลากหลายประเภทและชนิิด รวมถึึงงานเขีียนนวนิิยายและไม่่ใช่่นวนิิยาย และอาจรวมถึึงงานเขีียนในรููปแบบอื่่�น
เช่่น ปกิิณกะ บทวิิจารณ์์ และบทความอื่่�น ๆ
ผู้้�เข้้ าสอบจะได้้ รัับการส่่งเสริิ มให้้ เป็็ นผู้้�อ่า่ นและผู้้�เขีียนที่่�เห็็นคุณ
ุ ค่่าและรู้�จั้ กั วิิจารณ์์งานเขีียนเป็็ นภาษาไทย

การสนัับสนุุนสํําหรัับ Cambridge IGCSE First Language Thai
ศููนย์์สนัับสนุุนโรงเรีี ยน เป็็ นเว็็บไซต์์ออนไลน์์ที่่�ปลอดภััยสํําหรัับผู้้�สอนหลัักสููตรเคมบริิ ดจ์์ เป็็ นแหล่่งที่่�ท่่านสามารถดููข้้ อมููลต่่าง ๆ
ที่่�ต้้องการใช้้ ในการสอนตามหลัักสููตรของเรา รวมถึึงแผนการทํํางาน ข้้ อสอบเก่่า เกณฑ์์การให้้ คะแนน และรายงานของผู้้�ตรวจข้้ อสอบ
ท่่านยัังสามารถทราบข้้ อมููลล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับเนื้้ �อหาวิิชาและเครืือข่่ายชุุมชนทั่่�วโลกของเคมบริิ ดจ์์ ผ่่านฟอรััมสนทนาทางออนไลน์์
www.cambridgeinternational.org/support
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ภาพรวมของการประเมิิน
ผู้้�เข้้ าสอบต้้ องทํําข้้ อสอบภาคบัังคัับสองส่่วน เกรดที่่�จะได้้ รัับคืือเกรด A* จนถึึงเกรด G
ข้้ อสอบที่่�ต้้องสอบ:

และ

ข้้ อสอบ 1
2 ชั่่�วโมง
การอ่่านและการเขีียนจากข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ
50%
50 คะแนน
คํําถามเกี่่�ยวกัับการเขีียนตามแบบแผนและแบบขยาย
คํําถามมาจากบทความภาษาไทยสามบทความ
บทความจะพิิมพ์์อยู่่�ในเอกสารแนบของข้้ อสอบ
ส่่วนนี้้ �จะได้้ รัับการประเมิินจากบุุคคลภายนอก

ข้้ อสอบ 2
การเขีียนเรีี ยงความ
50 คะแนน
งานเขีียนเรีี ยงความสองเรื่่�อง
ส่่วนนี้้ �จะได้้ รัับการประเมิินจากบุุคคลภายนอก

2 ชั่่�วโมง
50%

ข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับการให้้ บริิ การเข้้ าสอบอยู่่�ในส่่วน ก่่ อนที่่�จะเรีียน
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วััตถุุประสงค์์ของการประเมิิน
วััตถุุประสงค์์ของการประเมิิน (AO) คืือ
AO1 การอ่่ าน

ผู้้�เข้้ าสอบจะได้้ รัับการประเมิินความสามารถในการ:
R1.ระบุุและตีีความข้้ อมููลที่่�มีีความหมายโดยตรงและโดยนััย รวมทั้้�งทััศนคติิ
R2. แสดงความเข้้ าใจถึึงวิิธีีที่่�ผู้� เ้ ขีียนใช้้ ภาษาและโครงสร้้ างเพื่่�อสร้้ างผลกระทบและโน้้ มน้้ าวผู้้�อ่า่ น
R3.วิิเคราะห์์ ประเมิิน และพััฒนาข้้ อเท็็จจริิง แนวความคิิด และความคิิดเห็็น
R4. เลืือกและสัังเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อจุุดประสงค์์เฉพาะด้้ าน
AO2 การเขีียน

ผู้้�เข้้ าสอบจะได้้ รัับการประเมิินความสามารถในการ:
W1.สื่่�อสารได้้ อย่่างชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพ และมีีความสร้้ างสรรค์์
W2. เรีี ยงลำำ�ดัับข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
W3. ใช้้ ศัพ
ั ท์์ที่่�เหมาะสมและหลากหลาย
W4. ใช้้ น้ำำ ��เสีียง รููปแบบ และระดัับภาษาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�อ่า่ นและบริิ บท
W5.สะกดคำำ� ใช้้ เครื่่�องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์ได้้ อย่่างถููกต้้ องแม่่นยำำ�

น้ำำ�� หนัักการให้้ คะแนนตามวััตถุุประสงค์์ ของการประเมิิน
น้ำำ ��หนัักการให้้ คะแนนโดยประมาณที่่�กระจายตามวััตถุุประสงค์์ของการประเมิิน (AOs) แต่่ละรายการสามารถสรุุปได้้ ดังั ตารางด้้ านล่่าง

จํํานวนเปอร์์ เซ็็นต์์ของวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินทั่่ว� ทั้้�งหลัักสููตร
วััตถุุประสงค์์ การประเมิิน

น้ำำ�� หนัักใน IGCSE %

AO1 การอ่่าน

40

AO2 การเขีียน

60

รวม

100

จํํานวนเปอร์์ เซ็็นต์์ของวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินภายในส่่วนประกอบแต่่ละส่่วน
น้ำำ�� หนัักในส่่ วนประกอบ %

วััตถุุประสงค์์ การประเมิิน
ข้้ อสอบ 1

ข้้ อสอบ 2

AO1 การอ่่าน

80

0

AO2 การเขีียน

20

100

รวม

100

100

กลับไปยังหน้าสารบัญ
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3

เนื้้�อหาหลัักสููตร

ในการเตรีี ยมตััวเข้้ าสอบ ผู้้�เข้้ าสอบควรศึึกษาบทความหลายประเภทและหลายชนิิดซึ่่ง� รวมถึึงประเภทนวนิิยายและงานเขีียนที่่�ไม่่ใช่่นวนิิยาย ปกิิณกะ
บทวิิจารณ์์รวมถึึงบทความอื่่�น ๆ โดยควรมุ่่�งศึึกษาที่่�วิิธีีการใช้้ ภาษาและรููปแบบการเขีียนของผู้้�เขีียน รวมถึึงวิิธีีการที่่�ผู้� เ้ ขีียนใช้้ ในการสร้้ างผลกระทบและ
โน้้ มน้้ าวผู้้�อ่า่ น ผู้้�เข้้ าสอบควรศึึกษาว่่าการโน้้ มน้้ าวอาจรวมถึึงการใช้้ ข้้อเท็็จจริิง แนวคิิด มุุมมอง ความคิิดเห็็นและอคติิด้้วย
ในฐานะนัักเขีียนที่่�กํําลัังฝึึกพััฒนา ผู้้�เข้้ าสอบควรได้้ เรีี ยนรู้้�ทักั ษะต่่าง ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงความสามารถในการเปรีี ยบเทีียบ การสรุุป และการเปลี่่�ยนมุุมมอง
ผู้้�เข้้ าสอบควรพััฒนาทัักษะในการสรุุปความภายในบริิ บทจากงานเขีียนประเภทต่่อไปนี้้ � จดหมาย รายงาน รายงานข่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์ บทความใน
นิิตยสาร วารสาร สุุนทรพจน์์ นอกจากนั้้�นผู้้�เข้้ าสอบควรเรีี ยนรู้้�การเขีียนจดหมายหรืือบทความแบบอภิิปรายหรืือโต้้ แย้้ ง หรืือการเขีียนเรีี ยงความ
เชิิงพรรณนาหรืือบรรยายด้้ วย
ทัักษะที่่�ครอบคลุุมในหลัักสููตรนี้้ �ปรากฎอยู่่�ด้้านล่่างโดยแยกตามแขนงต่่าง ๆ ของภาษาที่่�ได้้ พัฒ
ั นาขึ้้ �น
AO1 การอ่่ าน
วััตถุุประสงค์์การประเมิิน

ผู้้�เข้้ าสอบควรจะสามารถ

• ระบุุและตีีความข้้ อมููลที่่�มีีความหมายโดยตรง
และโดยนััย รวมทั้้�งทััศนคติิ
• แสดงความเข้้ าใจถึึงวิิธีีที่่�ผู้� เ้ ขีียนใช้้ ภาษาและโครงสร้้ าง
เพื่่�อสร้้ างผลกระทบ และโน้้ มน้้ าวผู้้�อ่า่ น
• วิิเคราะห์์ ประเมิิน และพััฒนาข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด
และความคิิดเห็็น
• เลืือกและสัังเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อจุุดประสงค์์ เฉพาะด้้ าน

• แสดงความเข้้ าใจความหมายโดยตรงและโดยนััย
และมุุมมองในเนื้้ �อหา
• ระบุุและวิิจารณ์์ลักั ษณะเฉพาะของการใช้้ ภาษา รููปแบบ
และโครงสร้้ างที่่�ผู้� เ้ ขีียนใช้้ สร้้างความประทัับใจให้้ ผู้�อ่้ า่ น
• ให้้ คํําตอบที่่�ลึึกซึ้้ �งและเกี่่�ยวโยงกัับข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด
และความคิิดเห็็นในเนื้้ �อหา
• ระบุุแนวคิิด ข้้ อมููล และ/หรืือคุุณลัักษณะเฉพาะทาง
ในเนื้้ �อหาได้้ อย่่างแม่่นยํํา ทั้้�งยัังพััฒนาต่่อไปเพื่่�อ
จุุดประสงค์์ที่่�เฉพาะเจาะจงด้้ วย

AO2 การเขีียน
วััตถุุประสงค์์การประเมิิน

ผู้้�เข้้ าสอบควรจะสามารถ

•
•
•
•

• ผลิิตเนื้้ �อหาที่่�ชัดั เจนและเชื่่�อมโยงสอดคล้้ องกััน เพื่่�อใช้้ สื่่�อสารได้้ อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ โดยคงความสนใจของผู้้�อ่า่ นได้้ ตลอดเวลา
• วางโครงสร้้ างของเนื้้ �อหาเพื่่�อสร้้ างลํําดัับเหตุุการณ์์และการพััฒนา
แนวคิิดที่่�ชัดั เจน สํําหรัับผู้้�อ่า่ น
• เลืือกคํําศััพท์์เพื่่อ� สร้้ างผลกระทบที่เ่� หมาะกัับจุุดมุ่่�งหมายและผู้้�อ่า่ น
• ใช้้ รููปแบบและสไตล์์ที่่�เหมาะกัับจุุดมุ่่�งหมายและผู้้�อ่า่ น
• เขีียนเป็็ นย่อ่ หน้้ าโดยใช้้ โครงสร้้ างประโยคที่่�หลากหลาย
และแสดงถึึงความสามารถในการใช้้ วากยสััมพัันธ์์และไวยากรณ์์
ได้้ อย่่างชํํานาญ และใช้้ ตัวั สะกด รวมถึึงเครื่่�องหมายวรรคตอน
ได้้ อย่่างถููกต้้ อง

สื่่�อสารได้้ อย่่างชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพและมีีความสร้้ างสรรค์์
เรีี ยงลํําดัับข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
ใช้้ ศัพั ท์์ที่่�เหมาะสมและหลากหลาย
ใช้้ น้ำำ ��เสีียง รููปแบบ และระดัับภาษาที่่�เหมาะสม
กัับผู้้�อ่า่ นและบริิ บท
• สะกดคํํา ใช้้ เครื่่�องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์
ได้้ อย่่างถููกต้้ องแม่่นยํํา
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รายละเอีียดการประเมิิน

ข้้ อสอบ 1 – การอ่่านและการเขีียนจากข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ
ข้้ อสอบเขีียนตอบ 2 ชั่่�วโมง 50 คะแนน
ห้้ ามใช้้ พจนานุุกรมในห้้ องสอบ
ผู้้�เข้้ าสอบต้้ องตอบคํําถามทุุกข้้ อในส่่วนบัังคัับสองส่่วน
บทความจะพิิมพ์์อยู่่�ในเอกสารแนบของข้้ อสอบ

ตอนที่่� 1 ความเข้้ าใจและการใช้้ ภาษา (25 คะแนน)
ส่่วนนี้้ �ประกอบไปด้้ วยคํําถามย่่อยต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับบทความ 1 ซึ่่ง� เป็็ นบทความประเภทนวนิิยาย และผู้้�เข้้ าสอบจะต้้ องตอบ โดยจะมีีคํําถาม
ที่่�เกี่่�ยวกัับความเข้้ าใจในบทความรวมเป็็ นคะแนนทั้้�งหมด 16 คะแนน และอีีก 9 คะแนน เป็็ นคํําถามที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้ ภาษาและโครงสร้้ าง
ของผู้้�เขีียนบทความ และผลกระทบที่่�สื่่�อ
บทความ 1 จะมีีความยาวประมาณ 850–950 คํํา และมาจากบทความในช่่วงศตวรรษที่่� 20 หรืือ 21
คํําถามส่่วนนี้้ �ต้้ องการทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินด้้านการอ่่านต่่อไปนี้้ � (25 คะแนน)
R1	ระบุุและตีีความข้้ อมููลที่่�มีีความหมายโดยตรงและโดยนััย รวมทั้้�งทััศนคติิ
R2 แสดงความเข้้ าใจถึึงวิิธีีที่่�ผู้� เ้ ขีียนใช้้ ภาษาและโครงสร้้ างภาษา เพื่่�อสร้้ างผลกระทบและโน้้ มน้้ าวผู้้�อ่า่ น

ส่่ วนที่่� 2 การเขีียนจากข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ (25 คะแนน)
ผู้้�เข้้ าสอบตอบคำำ�ถามบัังคัับจำำ�นวนหนึ่่ง� ข้้ อในบทความที่่�ไม่่ใช่่บทความประเภทนวนิิยาย ได้้ แก่่ บทความที่่� 2 และ 3 ผู้้�เข้้ าสอบใช้้ และประเมิินข้้อมููล
ที่่�อยู่่�ในบทความทั้้�งสองบทความ เพื่่�อเขีียนจดหมายหรืือบทความเชิิงอภิิปรายหรืือโต้้ แย้้ ง โดยให้้ เขีียนตอบประมาณ 250-350 คำำ�
บทความ 2 และ 3 จะมีีจํํานวนคํํารวมกัันไม่่เกิิน 950 คํํา และมาจากบทความยุุคศตวรรษที่่� 20 หรืือ 21 หรืือจากทั้้�งสองช่่วงเวลา
ซึ่่ง� แก่่นของเรื่่�องจะเกี่่�ยวข้้ องกััน
คํําถามส่่วนนี้้ �จะใช้้ ทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินในด้้ านการเขีียนต่่อไปนี้้ � (10 คะแนน)
W1.สื่่�อสารได้้ อย่่างชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพ และมีีความสร้้ างสรรค์์
W2. เรีี ยงลำำ�ดัับข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
W3. ใช้้ ศัพ
ั ท์์ที่่�เหมาะสมและหลากหลาย
W4. ใช้้ น้ำำ ��เสีียง รููปแบบ และระดัับภาษาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�อ่า่ นและบริิ บท
W5.สะกดคํํา ใช้้ เครื่่�องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์ได้้ อย่่างถููกต้้ องแม่่นยํํา

นอกจากนั้้�น คํําถามนี้้ �ยัังใช้้ ทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินด้้านการอ่่านต่่อไปนี้้ �ด้้ วย (15 คะแนน)
R3.วิิเคราะห์์ ประเมิินและพััฒนาข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
R4. เลืือกและสัังเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อจุุดประสงค์์เฉพาะด้้ าน

กลับไปยังหน้าสารบัญ
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ข้้ อสอบ 2 – การเขีียนเรีี ยงความ
ข้้ อสอบข้้ อเขีียน 2 ชั่่�วโมง 50 คะแนน
ห้้ ามใช้้ พจนานุุกรม
ผู้้�เข้้ าสอบต้้ องตอบคำำ�ถามสองข้้ อ ซึ่่ง� แต่่ละข้้ อจะมาจากแต่่ละตอน
คํําถามส่่วนนี้้ �จะใช้้ ทดสอบวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินในด้้ านการเขีียนต่่อไปนี้้ � (50 คะแนน)
W1.สื่่�อสารได้้ อย่่างชััดเจน มีีประสิิทธิิภาพและมีีความสร้้ างสรรค์์
W2. เรีี ยงลํําดัับข้้ อเท็็จจริิง แนวคิิด และความคิิดเห็็น
W3. ใช้้ ศัพ
ั ท์์ที่่�เหมาะสมและหลากหลาย
W4. ใช้้ น้ำำ ��เสีียง รููปแบบ และระดัับภาษาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�อ่า่ นและบริิ บท
W5.สะกดคํํา ใช้้ เครื่่�องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์์ได้้ อย่่างถููกต้้ องแม่่นยํํา

ตอนที่่� 1 การเขีียนเชิิงโต้้ แย้้ ง/อภิิปราย (25 คะแนน)
เชิิงโต้้ แย้้ ง:
เรีี ยงความเชิิงโต้้ แย้้ งเป็็ นการพยายามแสดงให้้ เห็็นจุดุ ยืืนที่่�ชัดั เจนเกี่่�ยวกัับหััวข้้ อเรื่่�อง เพื่่�อให้้ ทั้้ �งความรู้� ้และโน้้ มน้้ าวผู้้�อ่า่ นในมุุมมองใดมุุมมองหนึ่่ง�
ซึ่่ง� อาจมุ่่�งเป้้าไปยัังกลุ่่�มผู้้�อ่า่ นที่่�ต่อ่ ต้้ านมุุมมองหรืือข้้ อความนั้้�น

เชิิงอภิิปราย:
เรีี ยงความเชิิงอภิิปรายเป็็ นการเขีียนวิิเคราะห์์หัวั ข้้ อเรื่่�องอย่่างเป็็ นกลางและไม่่ลํําเอีียง อย่่างไรก็็ตามไม่่จํําเป็็ นต้้องเป็็ นกลางอย่่างชััดเจนก็็ได้้
เรีี ยงความนี้้ �ควรแสดงให้้ เห็็นมุมุ มองจากทั้้�งสองฝ่่ ายของการอภิิปราย
ผู้้�เข้้ าสอบเลืือกตอบคํําถามหนึ่่�งข้้ อจากหััวข้้ อทั้้�งหมดสี่่�หัวั ข้้ อซึ่่ง� เป็็ นเชิิงโต้้ แย้้ งจํํานวนสองหััวข้้ อ และเชิิงอภิิปรายจํํานวนสองหััวข้้ อ
ผู้้�เข้้ าสอบใช้้ หัวั ข้้ อนั้้�นแต่่งเรีี ยงความ
ผู้้�เข้้ าสอบเขีียนบทความยาวประมาณ 350-450 คํํา

ส่่ วนที่่� 2 เรีียงความเชิิงพรรณนาและบรรยาย (เรื่่� องแต่่ ง) (25 คะแนน)
เชิิงพรรณา:
เรีี ยงความเชิิงพรรณาจะอธิิบายความขยายความเกี่่�ยวกัับบุุคคล สถานที่่� หรืือสถานการณ์์ด้้วยคํําพููดที่่�ทํําให้้ ผู้�อ่้ า่ นเห็็นภาพได้้

เชิิงบรรยาย (เรื่่� องแต่่ ง)
เรีี ยงความเชิิงบรรยายจะบอกเล่่าเรื่่�องราวที่่�มีีชุดุ เหตุุการณ์์ต่อ่ เนื่่�อง ซึ่่ง� อาจเป็็ นเรื่่�องจริิ งหรืือเรื่่�องแต่่งก็็ได้้
ผู้้�เข้้ าสอบเลืือกตอบคํําถามหนึ่่�งข้้ อจากหััวข้้ อทั้้�งหมดสี่่�หัวั ข้้ อซึ่่ง� เป็็ นเชิิงพรรณนาจํํานวนสองหััวข้้ อ และเชิิงบรรยายจํํานวนสองหััวข้้ อ
ผู้้�เข้้ าสอบใช้้ หัวั ข้้ อนั้้�นแต่่งเรีี ยงความ
ผู้้�เข้้ าสอบเขีียนบทความยาวประมาณ 350–450 คํํา
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ข้้ อมููลอื่่�น ๆ

ส่่วนนี้้ �คืือภาพรวมของข้้ อมููลอื่่�น ๆ ที่่�ท่า่ นจํําเป็็ นต้้องทราบ และแจ้้ งให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายจััดการสอบของท่่านทราบ เพื่่�อให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�มีีความรู้� ้
ความเข้้ าใจเมื่่�อท่่านต้้ องการความช่่วยเหลืือ กรุุณาศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการบริิ หารจััดการสอบของเราได้้ ที่่�
www.cambridgeinternational.org/eoguide

ก่่อนที่่�จะเรีี ยน
การศึึกษาก่่ อนหน้้ านี้้�
เราแนะนํําให้้ ผู้� ที่้ ่�จะเรีี ยนหลัักสููตรนี้้ �มีีทักั ษะภาษาไทยเทีียบเท่่ากัับภาษาหลัักของตนเอง

ชั่่�วโมงเรีียนที่่�มีีผู้้�สอน
หลัักสููตร Cambridge IGCSE ได้้ รัับการออกแบบให้้ ผู้� เ้ รีี ยนมีีเวลาเรีี ยนแบบมีีผู้�ส้ อนประมาณ 130 ชั่่�วโมงต่่อหนึ่่ง� วิิชาในการเรีี ยนหนึ่่ง� ภาคเรีี ยน
อย่่างไรก็็ตามจํํานวนชั่่�วโมงดัังกล่่าวใช้้ เพื่่�อเป็็ นแนวทางเท่่านั้้�น จํํานวนชั่่�วโมงที่่�ผู้� เ้ รีี ยนจํําเป็็ นต้้องเรีี ยนเพื่่�อบรรลุุคุณ
ุ วุุฒิิ อาจแตกต่่างกัันไปขึ้้ �นอยู่่�กัับ
แนวทางปฏิิบัติั ท้ิ ้ องถิ่่�นและประสบการณ์์ที่่�ผู้� เ้ รีี ยนสั่่�งสมมาในวิิชานั้้�น ๆ

ตารางเวลาการให้้ บริิการ
โรงเรีี ยนเคมบริิ ดจ์์ทั้้ �งหมดจะถููกจััดสรรให้้ อยู่่�ในเขตบริิ หารใดบริิ หารหนึ่่ง� ในทั้้�งหมดหกเขตบริิ หาร โดยแต่่ละเขตบริิ หารจะมีีตารางเวลาที่่�เฉพาะเจาะจง
หลัักสููตรนี้้�ไม่่ ได้้ ให้้ บริิการในทุุกเขตบริิหาร ท่่านสามารถตรวจสอบการให้้ การบริิ การได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/igcse
ท่่านสามารถดููตารางเวลาสํําหรัับเขตบริิ หารของท่่านได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/timetables
ท่่านสามารถส่่งผู้้�เข้้ าสอบเข้้ าสอบในชุุดเดืือนมิิถุนุ ายน
กรุุณาตรวจสอบการใช้้ หลัักสููตรของปีี การศึึกษาให้้ ตรงกัับหลัักสููตรที่่�ใช้้ ในการเข้้ าสอบของปีี นั้้ �น ๆ
ผู้้�เข้้ าสอบอิิสระสามารถสมััครสอบหลัักสููตรนี้้ �ได้้

การสอบพร้้ อมกัับหลัักสููตรอื่่�น
ผู้้�เข้้ าสอบสามารถสอบหลัักสููตรนี้้ � พร้้อมกัับหลัักสููตรอื่่�น ๆ ของ Cambridge International ในชุุดสอบเดีียวกัันได้้ ยกเว้้ นเฉพาะ
• หลัักสููตรที่่�มีีชื่่�อเดีียวกัันและระดัับเดีียวกััน
Cambridge IGCSE, Cambridge IGCSE (9–1) และ Cambridge O Level เป็็ นหลัักสููตรระดัับเดีียวกััน

ประกาศนีียบััตร Cambridge ICE
Cambridge ICE (International Certificate of Education) เป็็ นประกาศนีียบััตรกลุ่่�มวิิชาสํําหรัับหลัักสููตร Cambridge IGCSE

ซึ่่ง� เปิิ ดโอกาสให้้ โรงเรีี ยนนำำ�เสนอหลัักสููตรการเรีี ยนที่่�กว้้ างและมีีความสมดุุล โดยให้้ การรัับรองความสำำ�เร็็ จของผู้้�เรีี ยนที่่�สอบผ่่านวิิชาต่่าง ๆ
ท่่านสามารถหาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ Cambridge ICE ได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/cambridgeice
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การสมััครสอบ
เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบมีีหน้้าที่่�ส่ง่ เรื่่�องการสมััครสอบให้้ Cambridge International เราแนะนํําให้้ เจ้้ าหน้้ าทํํางานร่่วมกัับท่่านอย่่างใกล้้ ชิิด
เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่า ทางเจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ ส่ง่ จํํานวนผู้้�เข้้ าสอบ พร้้อมส่่วนประกอบของหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�รวมเข้้ าด้้ วยกัันอย่่างถููกต้้ อง รหััสการสอบ
และข้้ อแนะนํําในการส่่งเรื่่�องการสมััครสอบอยู่่�ในคู่่�มืือ Cambridge Guide to Making Entries โดยเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบของท่่านจะมีี
คู่่�มืือนี้้ �หนึ่่ง� เล่่ม

การบริิหารจััดการการสอบ
เพื่่�อรัักษาความปลอดภััยของข้้ อสอบ เราได้้ จัดั ทํําคำำ�ถามสํําหรัับพื้้ �นที่่�ต่า่ ง ๆ ทั่่�วโลก ตามที่่�รู้�จั้ กั กัันในชื่่�อว่่า “เขตบริิ หาร” ซึ่่ง� จํําแนกโรงเรีี ยน
เคมบริิ ดจ์์อยู่่�ในเขตบริิ หารเขตใดเขตหนึ่่ง� ขึ้้ �นอยู่่�กัับสถานที่่�ตั้้ �ง แต่่ละเขตจะมีีตารางเวลาสอบเฉพาะของตนเอง บางหลัักสููตรอาจมีีตัวั เลืือก
การประเมิินให้้ ผู้� เ้ ข้้ าสอบที่่�แตกต่่างกัันไป โดยเรามีีรหัสตั
ั วั เลืือกการสมััครสอบ ใช้้ เพื่่�อระบุุส่ว่ นประกอบที่่�ผู้� เ้ ข้้ าสอบจะทํําการสอบตามเขต
บริิ หาร และตััวเลืือกการประเมิินที่่�มีีให้้ บริิ การ

การสนัับสนุุนเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบ
เราทราบถึึงความสํําคััญของเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบต่่อการดํําเนิินการสอบให้้ ประสบผลสํําเร็็ จ เราจะให้้ การสนัับสนุุนเจ้้ าหน้้ าที่่�
ในการส่่งเรื่่�องการสมััครสอบ เพื่่�อสามารถจััดส่่งการสมััครสอบได้้ ตรงเวลา เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายการสอบของท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิม
และคํําแนะนํําสํําหรัับทุุกขั้้�นตอนในการสอบของเคมบริิ ดจ์์ได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/eoguide

การเข้้ าสอบใหม่่
ผู้้�เข้้ าสอบสามารถเข้้ าสอบคุุณวุุฒิทั้้ิ �งหมดใหม่่กี่่�ครั้้�งก็็ได้้ ตามต้้ องการ เนื่่อ� งจากคุุณวุุฒินี้้ิ �เป็็ นคุณ
ุ วุุฒิที่ิ เ่� กี่่�ยวเนื่่อ� งกััน ดัังนั้้�นผู้้�เข้้ าสอบไม่่สามารถเข้้ าสอบ
เพีียงส่่วนประกอบใดส่่วนประกอบหนึ่่ง� เท่่านั้้�น

ความเท่่ าเทีียมกัันและการมีีส่่ วนร่่ วม
เราให้้ ความสํําคััญกัับการเตรีี ยมหลัักสููตรและเอกสารการประเมิินเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความลํําเอีียงและอคติิใด ๆ และเพื่่�อให้้ เป็็ นไปตามกฎหมาย
ความเท่่าเทีียมกัันของสหราชอาณาจัักร (ค.ศ. 2010) เราได้้ ออกแบบคุุณวุุฒิินี้้ �โดยมุ่่�งเน้้ นการหลีีกเลี่่�ยงการเลืือกปฏิิบัติั ิทั้้ �งทางตรงและทางอ้้ อม
การจััดการประเมิินผลตามมาตรฐานปกติิอาจมีีข้้อจํํากััดที่่�ไม่่จํําเป็็ นสํําหรัับผู้้�เข้้ าสอบที่่�ทุพุ พลภาพหรืือมีีปััญหาด้้ านการเรีี ยนรู้้� ผู้้�จัดั สอบสามารถจััดการ
เพื่่�อให้้ ผู้� เ้ ข้้ าสอบเหล่่านี้้ �สามารถเข้้ าถึึงการประเมิินและได้้ รัับการยอมรัับในด้้ านความสํําเร็็ จ การจััดการการเข้้ าถึึงนี้้ �จะไม่่ได้้ รัับอนุุมัติั ิ หากการจััดการนั้้�น
ทํําให้้ ผู้� เ้ ข้้ าสอบได้้ เปรีี ยบอย่่างไม่่ยุติุ ิธรรมเหนืือผู้้�เข้้ าสอบคนอื่่�น หรืือหากการจััดการนั้้�น ๆ ทํําให้้ มาตรฐานที่่�กํําลัังประเมิินไม่่เป็็ นไปตามหลัักสููตร
ผู้้�เข้้ าสอบที่่�ไม่่สามารถเข้้ าถึึงการประเมิินในบางส่่วน อาจได้้ รัับสิิทธิิได้้ รัับคะแนนโดยคํํานวณจากการประเมิินส่ว่ นอื่่�น ๆ ที่่�ได้้ ทํําไปแล้้ ว
ข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับการจััดการการเข้้ าถึึงอยู่่�ในหนัังสืือคู่่�มืือเคมบริิ ดจ์์ Cambridge Handbook ใน
www.cambridgeinternational.org/eoguide

ภาษา
หลัักสููตรและเอกสารการประเมิินที่่�เกี่่�ยวข้้ องจััดทํําขึ้้ �นเป็็ นภาษาอัังกฤษและภาษาไทย
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หลัังการสอบ
การให้้ คะแนนและการรายงานผล
ผลการสอบ Cambridge IGCSE แสดงผลด้้ วยอัักษรใดอัักษรหนึ่่ง� ดัังต่่อไปนี้้ � A*, A, B, C, D, E, F หรืือ G เพื่่�อระบุุมาตรฐานที่่�ผู้� เ้ ข้้ าสอบได้้ รัับ
เกรด A* คืือเกรดที่่�สููงสุุดและ G คืือเกรดที่่�ต่ำำ��สุดุ ทั้้�งนี้้ � “Ungraded” หมายถึึงคะแนนของผู้้�เข้้ าสอบไม่่ถึงึ ระดัับมาตรฐานที่่�จะได้้ เกรด G โดย
“Ungraded” จะปรากฏในรายงานผลการสอบแต่่จะไม่่ปรากฏในใบประกาศนีียบััตร นอกจากนี้้ �อัักษรข้้ างล่่างนี้้ � อาจปรากฏในรายงานผลการสอบ
• Q (รอผลการสอบ)
• X (ไม่่มีีผล)
• Y (รอการออกผล)
แต่่อักั ษรนี้้ �จะไม่่ปรากฏในใบประกาศนีียบััตร

วิิธีีการนํําคะแนนไปใช้้ สํําหรัับผู้้�เรีี ยนและผู้้�สอน
การประเมิินผลที่่� Cambridge IGCSE มีีจุดุ ประสงค์์ 2 ประการ คืือ
• เพื่่�อวััดการเรีี ยนและผลสํําเร็็จ
การประเมิิน
– ยืืนยัันผลสํําเร็็จและผลการศึกึ ษาในด้้านความรู้� ้ ความเข้้าใจ และทัักษะตามที่ร่� ะบุุในหลัักสููตรตามระดัับที่พ่� บ ในคํําอธิิบายคะแนน
• เพื่่�อแสดงระดัับความสํําเร็็ จในอนาคตที่่�เป็็ นไปได้้
	ผลลััพธ์์
– ช่่วยคาดเดาว่่านัักเรีียนคนใดมีีความพร้้อมสํําหรัับวิิชาหรืืออาชีีพใด และ/หรืือ นัักเรีียนคนใดมีีความเป็็นไปได้้ที่จ�่ ะประสบความสํําเร็็จ
– ช่่วยให้้นักั เรีียนเลืือกวิิชาหรืืออาชีีพที่เ่� หมาะกัับตนเองที่สุ่� ดุ

คํําอธิิบายการให้้ คะแนนหรืือเกรด
คํําอธิิบายเกรดมีีไว้้ เพื่่�อแสดงมาตรฐานของผลสำำ�เร็็จที่่�ผู้� เ้ ข้้ าสอบได้้ รัับตามเกณฑ์์ของแต่่ละเกรดที่่�กํําหนดไว้้ หากคะแนนการสอบไม่่ดีีในส่่วนหนึ่่ง� อาจ
ใช้้ คะแนนการสอบในส่่วนอื่่�นที่่�ดีีกว่่าในการถััวเฉลี่่�ย
การอธิิบายเกรดสํําหรัับ Cambridge IGCSE First Language Thai จะเผยแพร่่หลัังการประเมิินครั้้�งแรกของหลัักสููตรนี้้ �ในปีี พ.ศ. 2565
ท่่านสามารถศึึกษาข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ ที่่� www.cambridgeinternational.org/igcse

กลับไปยังหน้าสารบัญ
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Cambridge IGCSE First Language Thai 0518 หลัักสููตรสำำ�หรัับการสอบปีี พ.ศ. 2565 2566 และ 2567 ข้ อมูลอื่น ๆ

การเปลี่่�ยนแปลงในหลัักสููตรนี้้ � สํําหรัับการสอบปีี พ.ศ. 2565 2566 และ 2567
เราได้้ ปรัับเปลี่่�ยนรููปลัักษณ์์และการใช้้ งานของเอกสารฉบัับนี้้ � ซึ่่ง� เป็็ นเวอร์์ ชันั ที่่� 1 ตีีพิิมพ์์เมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 เนื้้ �อหาวิิชายัังคงเหมืือนเดิิม
เพีียงแต่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้ อยในการใช้้ ภาษาในบางส่่วนเพื่่�อให้้ มีีความชััดเจนยิ่่�งขึ้้ �น
ขอแนะนํําให้้ ท่่านศึึกษาหลัักสููตรทั้้�งหมดก่่ อนวางแผนการเรีียนสอน
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“ขณะศึึกษาหลัักสููตร Cambridge IGCSE และ Cambridge International A Levels นัักเรีียนมีี โอกาสเปิิ ด
โลกทััศน์ข์ องตนเองผ่่านมุุมมองในระดัับสากล และพััฒนาความกระตืือรืือร้้ นใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ”
Zhai Xiaoning, รองผู้้�อําํ นวยการโรงเรีียนมััธยมศึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิจีนี เหริินหมิิน
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