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เหตุุผลที่่�ควรเลือก Cambridge International

Cambridge International เตรีียมนักัเรีียนัให้้พร้ีอมสํําห้รัีบอนัาคต ช่ว่ยให้้นักัเรีียนัพฒันัาความอยากร้้ีอยากเห้็นัทีี่�มีห้ลักัการี แลัะมีความกรีะห้ายใฝ่่

เรีียนัร้้ีตลัอดชี่วิต เรีาเป็็นัสํว่นัห้นั่�งของมห้าวิที่ยาลัยัเคมบริีดจ์์

Cambridge Pathway นํัาเสํนัอแนัวที่างทีี่�ช่ดัเจ์นัเพ่�อความสํําเร็ีจ์ที่างการีศึก่ษาของนักัเรีียนัอายตุั �งแต ่5 ถึง่ 19 ปี็ โรีงเรีียนัสํามารีถึป็รัีบห้ลักัสํต้รี ตาม

วิธีีทีี่�ต้องการีให้้นักัเรีียนัเรีียนัร้้ี ห้ลักัสํต้รีนีั �ป็รีะกอบด้วยวิช่าให้้เลั่อกเรีียนัทีี่�ห้ลัากห้ลัายแลัะวิธีีการีนํัาเสํนัอบที่เรีียนัทีี่�ย่ดห้ยุน่ั เพ่�อให้้นักัเรีียนัค้นัพบความ

สํามารีถึให้ม ่ๆ แลัะโลักทีี่�กว้างข่ �นั อีกที่ั �งยงัพฒันัาที่กัษะทีี่�นักัเรีียนัจํ์าเป็็นัต้องมีสํําห้รัีบอนัาคต เพ่�อให้้สํามารีถึป็รีะสํบความสํําเร็ีจ์ในัโรีงเรีียนั มห้าวิที่ยาลัยั 

แลัะการีทํี่างานั

โป็รีแกรีมแลัะคณุวฒิุของเรีาถ่ึอเป็็นัมาตรีฐานัเพ่�อการีศึก่ษานัานัาช่าติรีะดบัโลัก ได้รัีบการีออกแบบโดยผู้้้ เชี่�ยวช่าญในัแขนังนัั �นั ๆ อีกที่ั �งยงัข่ �นัช่่�อ 

ในัเร่ี�องความเข้มข้นัที่างวิช่าการี แลัะนํัาผู้ลัการีวิจ์ยัที่างการีศึก่ษาลัา่สํดุมาป็รีะกอบ โดยให้้พ่ �นัฐานัทีี่�มั�นัคงแก่นักัเรีียนัในัการีพฒันัาจ์ากรีะดบัห้นั่�ง 

ไป็สํ้ร่ีะดบัห้นั่�ง รีวมที่ั �งให้้การีสํนับัสํนันุัทีี่�ดีพร้ีอมสํําห้รัีบแห้ลัง่ข้อมล้ัในัการีเรีียนัการีสํอนั

พนััธีกิจ์ของเรีา ค่อการีนํัาเสํนัอข้อได้เป็รีียบที่างการีศึก่ษาผู้า่นัการีจ์ดัการีโป็รีแกรีมแลัะคณุวฒิุนัานัาช่าติเพ่�อการีศึก่ษาในัโรีงเรีียนั แลัะการีเป็็นัผู้้้ นํัารีะดบั

โลักในัด้านันีั � เรีาทํี่างานัร่ีวมกบัโรีงเรีียนัในัการีพฒันัาให้้ผู้้้ เรีียนัห้ลักัสํต้รีเคมบริีดจ์์มีความมั�นัใจ์ มีความรัีบผิู้ดช่อบ ไตร่ีตรีอง มีความคดิริีเริี�ม มีป็ฏิิสํมัพนััธ์ี 

ซึ่่�งจ์ะนํัาไป็สํ้ค่วามสํําเร็ีจ์ในัโลักยคุสํมยัให้มนี่ั �

ในัแตล่ัะปี็ ผู้้้ เรีียนัห้ลักัสํต้รีเคมบริีดจ์์เก่อบห้นั่�งล้ัานัคนัจ์ากโรีงเรีียนั 10,000 แห้ง่ในั 160 ป็รีะเที่ศึ เรีียนั Cambridge Pathway เพ่�อเตรีียมพร้ีอม 

สํําห้รัีบอนัาคต

“เราคดิว่าหลักสููตุรเคมบริดจ์์เป็็นการเตุร่ยมพร้อมที่่�ดเ่ย่�ยมสูำาหรับการเข้้าศึกึษาตุ่อในมหาวทิี่ยาลัย”
Christoph Guttentag, คณบดีฝ่่ายการีศึก่ษารีะดบัป็ริีญญาตรีีของมห้าวิที่ยาลัยัดุ�ก สํห้รัีฐอเมริีกา

การจ์ดัการคุณภาพ 

Cambridge International มุง่มั�นัให้้บริีการีทีี่�มีคณุภาพเป็็นัเลัศิึ แลัะเพ่�อให้้เป็็นัไป็ตามนีั � รีะบบจ์ดัการีคณุภาพในัด้านัการีนํัาเสํนัอคณุวฒิุแลัะ

โป็รีแกรีมการีศึก่ษานัานัาช่าตสิํําห้รัีบผู้้้ เรีียนัทีี่�มีอายรุีะห้วา่ง 5 ถึง่ 19 ปี็ของเรีาได้รัีบการีรัีบรีองจ์ากห้นัว่ยงานัอิสํรีะวา่มีคณุสํมบตั ิตามมาตรีฐานั 

ISO 9001:2015 ซึ่่�งเป็็นัทีี่�ยอมรัีบในัรีะดบัสํากลั ที่า่นัสํามารีถึศึก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเตมิได้ทีี่�   

www.cambridgeinternational.org/ISO9001

ลัิขสํิที่ธิี� © UCLES กนััยายนั 2562

Cambridge Assessment International Education เป็็นัสํ่วนัห้นั่�งของ Cambridge Assessment Group แลัะ Cambridge Assessment เป็็นัช่่�อที่างการีค้าของ 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ซึ่่�งเป็็นัแผู้นักห้นั่�งของมห้าวิที่ยาลัยัเคมบริีดจ์์ 

UCLES ถ่ึอสํิขสํิที่ธิี�ในัสํิ�งทีี่�พิมพ์ที่ั �งห้มด ศึน้ัย์ทีี่�ข่ �นัที่ะเบียนัแล้ัวสํามารีถึถ่ึายสํําเนัาเน่ั �อห้าของเอกสํารีฉบบันีั �เพ่�อใช้่งานัภายในั อย่างไรีก็ตาม  

เรีาไม่อนัญุาตให้้ศึน้ัย์ถ่ึายสํําเนัาสํิ�งพิมพ์ใด ๆ ให้้แก่บคุคลัทีี่�สําม แม้เพ่�อใช้่งานัภายในัศึน้ัย์ก็ตาม
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1 เหตุุผลที่่�ควรเลือกหลักสููตุรน่ �

ผู้ลัป็รีะโยช่น์ัห้ลักั

Cambridge IGCSE เป็็นัคณุวฒิุนัานัาช่าตสิําํห้รัีบนักัเรีียนัอาย ุ14 ถึง่ 16 ปี็ ทีี่�เป็็นัทีี่�ร้้ีจ์กัมากทีี่�สํดุ  

ที่ั �งนีั �นักัเรีียนัในัช่ว่งอายอุ่�นัก็สํามารีถึศึก่ษาได้ ห้ลักัสํต้รีนีั �ผู้า่นัการีที่ดลัอง ที่ดสํอบ  

แลัะได้รัีบความไว้วางใจ์

นักัเรีียนัสํามารีถึเลัอ่กเรีียนัจ์ากวิช่าที่ั �งห้มด 70 วชิ่า โดยเลัอ่กเรีียนัวิช่าใดรีวมกบัวชิ่าใดก็ได้ โรีงเรีียนักวา่ 

4,700 แห้ง่ในั 150 ป็รีะเที่ศึเปิ็ดสํอนัห้ลักัสํต้รีนีั �

โป็รีแกรีมของเรีาให้้ความสํมดลุัรีะห้วา่งความร้้ีอยา่งถีึ�ถ้ึวนัแลัะความเข้าใจ์ในัวิช่า  

เพ่�อให้้นักัเรีียนัสํามารีถึพฒันัาที่กัษะทีี่�จํ์าเป็็นัในัการีศึก่ษาตอ่ห้ร่ีอการีทํี่างานัในัอนัาคต

Cambridge IGCSE First Language Thai  
ได้รัีบการีออกแบบมาสํําห้รัีบผู้้้ เรีียนัทีี่�ใช้่ภาษาไที่ยเป็็นัภาษาห้ลักั ห้ลักัสํต้รีนีั �ทํี่าให้้ผู้้้ เรีียนัสํามารีถึ

 • พฒันัาความสํามารีถึในัการีสํ่�อสํารีด้านัการีเขียนัได้อยา่งช่ดัเจ์นั ถึก้ต้อง แลัะมีป็รีะสํทิี่ธิีภาพ 

 • เรีียนัร้้ีวิธีีใช้่คําศึพัท์ี่ทีี่�กว้างขวางแลัะห้ลัากห้ลัาย รีวมถึง่การีสํะกดคํา ใช้่เคร่ี�องห้มายวรีรีคตอนั แลัะไวยากรีณ์ทีี่�ถึก้ต้อง

 • พฒันัาร้ีป็แบบการีเขียนัของตนัเอง แลัะตรีะห้นักัถึง่กลัุม่ผู้้้อา่นัทีี่�เป็็นักลัุม่เป็า้ห้มายในัการีอา่นั

ผู้้้ เรีียนัยงัได้รัีบการีสํง่เสํริีมให้้อา่นังานัห้ลัากห้ลัายป็รีะเภที่ ที่ั �งเพ่�อความบนััเทิี่งสํว่นัตวัแลัะเพ่�อให้้ตรีะห้นักัถึง่วิธีีใช้่ภาษาไที่ย นัอกจ์ากนีั �ห้ลักัสํต้รี 

Cambridge IGCSE First Language Thai ยงัมุง่พฒันัาที่กัษะการีวิเครีาะห์้แลัะการีสํ่�อสํารีที่ั�วไป็ เช่น่ั การีสํงัเครีาะห์้ การีสํรุีป็  

แลัะความสํามารีถึในัการีเรีียงลัําดบัข้อเที่จ็์จ์ริีงแลัะนํัาเสํนัอความคิดเห้น็ัได้อยา่งมีป็รีะสํทิี่ธิีภาพ

Cambridge IGCSE First Language Thai ห้ลักัสํต้รีภาษาไที่ยนีั �จ์ะสํนับัสํนันุัให้้ผู้้้ เรีียนั 

ม่ความมั�นใจ์ ในัการีสํํารีวจ์แลัะป็รีะเมินัความคดิแลัะข้อพิสํจ้์น์ัในัเชิ่งวิเครีาะห์้วิจ์ารีณ์อยา่งมีแบบแผู้นั สํามารีถึถ่ึายที่อดแลัะป็กป็อ้งมมุมอง 

แลัะความคดิเห้น็ัของตนัเอง ตลัอดจ์นัเคารีพมมุมองแลัะความคดิเห้น็ัของผู้้้ อ่�นั

ม่ความรับผิดชอบ ในัการีทํี่าความเข้าใจ์วิธีีใช้่ภาษาในันัานัาบริีบที่แลัะด้วยจ์ดุป็รีะสํงค์ทีี่�แตกตา่งกนัั เพ่�อสํร้ีางอิที่ธิีพลัแลัะผู้ลักรีะที่บ 

ตอ่สํิ�งตา่ง ๆ รีอบตวั

ไตุร่ตุรอง ในัการีตรีวจ์สํอบผู้ลังานัของตนัเองอยา่งจ์ริีงจ์งั พร้ีอมเลัง็เห้น็ัรีะบแุนัวที่างการีพฒันัาป็รัีบป็รุีง แลัะพฒันัากลัยทุี่ธ์ีการีเรีียนัร้้ี 

ทีี่�ป็รีะสํบผู้ลัสํําเร็ีจ์ให้้กลัายเป็็นัที่กัษะ

ความคดิริเริ�ม การีป็รีะยกุต์ใช้่ความร้้ีแลัะความเข้าใจ์ในัการีรัีบม่อกบับที่ความแลัะร้ีป็แบบการีเขียนัทีี่�ห้ลัากห้ลัาย แลัะป็รีะยกุต์ใช้่ที่กัษะ 

เพ่�อตอบสํนัองตอ่งานัในับริีบที่ทีี่�แตกตา่งกนัั

ป็ฏิสัิูมพนัธ์์ ได้รัีบแรีงบนััดาลัใจ์แลัะมีความสํนัใจ์ในัภาษาตา่ง ๆ ทีี่�อย้ร่ีอบตวั อา่นัเชิ่งวิพากษ์วิจ์ารีณ์เรีียนัร้้ีจ์ากผู้้้ อ่�นั พร้ีอมทํี่าความเข้าใจ์วา่ 

การีเรีียนัร้้ีของเขาเห้มาะสํมกบับริีบที่ทีี่�กว้างข่ �นัได้อยา่งไรี

“จ์ดุแขง็ของคณุวฒิุ Cambridge IGCSE ก็ค่อได้รัีบการียอมรัีบจ์ากนัานัาช่าต ิ 

แลัะได้มอบเส้ํนัที่างการีศึก่ษาตอ่ที่ั�วโลักให้้แก่นักัเรีียนัของเรีา”
Gary Tan, ผู้้อํ้านัวยการีโรีงเรีียนัแลัะป็รีะธีานักรีรีมการีบริีห้ารีซีึ่อีโอของกลัุม่โรีงเรีียนันัานัาช่าตรัิีฟเฟิลัส์ํ ป็รีะเที่ศึอินัโดนีัเซีึ่ย

ผู้เรียนเคมบริดจ์

รับผิดชอบ
อย่างไตร่ตรองคิดริเริ่

ม

ปฏิ
สัม
พัน
ธ์

มั�นใจ์
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การียอมรัีบ

ความเชี่�ยวช่าญในัด้านัห้ลักัสํต้รี การีเรีียนัการีสํอนั แลัะการีป็รีะเมินัผู้ลัของเรีาถ่ึอเป็็นัพ่ �นัฐานัทีี่�ทํี่าให้้โป็รีแกรีมแลัะคณุวฒิุของเรีาเป็็นัทีี่�ยอมรัีบไป็ที่ั�วโลัก 

การีผู้สํมผู้สํานัความร้้ีแลัะที่กัษะในัห้ลักัสํต้รี Cambridge IGCSE First Language Thai ช่ว่ยให้้นักัเรีียนัมีพ่ �นัฐานัทีี่�มั�นัคงสํําห้รัีบการีศึก่ษาตอ่  

ผู้้้ เข้าสํอบทีี่�ได้เกรีด A* ถึง่ C ถ่ึอวา่มีความพร้ีอมทีี่�ดีสํําห้รัีบการีศึก่ษาตอ่ในัห้ลักัสํต้รีตา่ง ๆ รีวมถึง่ Cambridge International รีะดบัสํง้ AS แลัะ A

Cambridge IGCSEs ได้รัีบเกียรีตแิลัะการียอมรัีบจ์ากมห้าวิที่ยาลัยัแลัะผู้้้ จ้์างงานัช่ั �นันํัาที่ั�วโลัก ให้้เป็็นัห้ลักัฐานัแสํดงถึง่ความสํําเร็ีจ์ที่างวิช่าการี 

มห้าวิที่ยาลัยัห้ลัายแห้ง่ขอผู้ลัการีศึก่ษาจ์ากที่ั �งห้ลักัสํต้รี Cambridge International AS & A Levels แลัะ Cambridge IGCSEs ห้ร่ีอเทีี่ยบเที่า่ 

เพ่�อเป็็นัเง่�อนัไขในัการีสํมคัรีเข้าศึก่ษาตอ่

UK NARIC เป็็นัห้นัว่ยงานัเพ่�อการีรัีบรีองแลัะเทีี่ยบวฒิุการีศึก่ษาแลัะที่กัษะนัานัาช่าตขิองสํห้รีาช่อาณาจ์กัรี ได้จ์ดัทํี่าการีศึก่ษาเป็รีียบเทีี่ยบมาตรีฐานั  

ห้ลักัสํต้รี Cambridge IGCSE พบวา่มีมาตรีฐานัเทีี่ยบเที่า่กบัมาตรีฐานั GCSE ในัสํห้รีาช่อาณาจ์กัรี ซึ่่�งห้มายความวา่นักัเรีียนัสํามารีถึมั�นัใจ์ได้วา่ 

คณุวฒิุ Cambridge IGCSE เป็็นัทีี่�ยอมรัีบจ์ากมห้าวิที่ยาลัยัช่ั �นันํัาที่ั�วโลักวา่เทีี่ยบเที่า่ห้ลักัสํต้รี GCSE ของสํห้รีาช่อาณาจ์กัรี

ที่า่นัสํามารีถึศึก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเตมิได้ทีี่� www.cambridgeinternational.org/recognition

Cambridge Assessment International Education เป็็นัองค์กรีที่างการีศึก่ษาทีี่�เป็็นักลัางที่างการีเม่อง เน่ั �อห้าของห้ลักัสํต้รี  

ข้อสํอบ แลัะเอกสํารีทีี่�เกี�ยวข้องไมไ่ด้สํนับัสํนันุัความคดิที่างการีเม่องใด ๆ เรีามุง่มั�นัในัการีจ์ดัเตรีียมกรีะบวนัการีสํอบอยา่งเป็็นักลัาง

“Cambridge IGCSE เป็็นัห้นั่�งในัคณุวฒิุทีี่�มีความต้องการีแลัะได้รัีบการียอมรัีบมากทีี่�สํดุในัโลัก คณุวฒิุนีั �ได้รัีบความนิัยม 

มากในัป็รีะเที่ศึอียิป็ต์ เน่ั�องจ์ากเป็็นัการีเตรีียมความพร้ีอมอยา่งสํมบร้ีณ์แบบเพ่�อความสํําเร็ีจ์ในัการีศึก่ษารีะดบัขั �นัสํง้ข่ �นั”
กรีรีมการีผู้้จ้์ดัการีของโรีงเรีียนับริีตชิ่ ในัป็รีะเที่ศึอียิป็ต์

เห้ตผุู้ลัทีี่�ควรีเลั่อกห้ลักัสํต้รีนีั �
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การีสํนับัสํนันุัผู้้้สํอนั

เรีาจ์ดัเตรีียมสํ่�อแลัะแห้ลัง่ข้อมล้ัทีี่�ห้ลัากห้ลัายใช้่ได้จ์ริีง คําแนัะนํัาทีี่�ลัะเอียด รีวมถึง่การีฝ่่กอบรีมเชิ่งนัวตักรีรีม แลัะการีพฒันัาวิช่าชี่พตา่ง ๆ มากมาย 

เพ่�อให้้ที่า่นัเตรีียมความพร้ีอมแก่นักัเรีียนัสํําห้รัีบห้ลักัสํต้รี Cambridge IGCSE ได้อยา่งดีทีี่�สํดุเที่า่ทีี่�จ์ะเป็็นัไป็ได้

สืู�อสูนับสูนุนการเตุร่ยมการสูอบ

• ข้อสํอบ

• เกณฑ์์การีให้้คะแนันั 

•  ตวัอยา่งคําตอบของผู้้้ เข้าสํอบเพ่�อช่ว่ยให้้เข้าใจ์ 
สํิ�งทีี่�ผู้้้ตรีวจ์ข้อสํอบต้องการีในัแตล่ัะเกรีดห้ลักั ๆ

• รีายงานัของผู้้้ตรีวจ์ข้อสํอบเพ่�อพฒันัาการีสํอนัในัอนัาคต

 เครือข่้ายชุมชน  

ที่า่นัสํามารีถึห้าข้อมล้ัทีี่�เป็็นัป็รีะโยช่น์ั  

แลักเป็ลัี�ยนัความคดิเห้็นัแลัะป็รีะสํบป็รีะการีณ์กบัผู้้้สํอนัที่า่นัอ่�นั ๆ 

ได้ทีี่�ช่อ่งที่างโซึ่เชี่ยลัมีเดีย แลัะฟอรัีมสํนัที่นัาของเรีา

ที่า่นัสํามารีถึศึก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเตมิได้ทีี่�   

www.cambridgeinternational.org/social-media

การอบรม

• แนัะนํัาเบ่ �องต้นั – ตวัตอ่ตวัห้ร่ีอออนัไลัน์ั

• ขยายเพิ�มเตมิ – ตวัตอ่ตวัห้ร่ีอออนัไลัน์ั

• บริีบร้ีณ์ – ตวัตอ่ตวัห้ร่ีอออนัไลัน์ั

• การีเรีียนัการีสํอนั – ออนัไลัน์ั

• คณุวฒิุแลัะป็รีะกาศึนีัยบตัรีเพ่�อพฒันัาอาชี่พ

ที่า่นัสํามารีถึศึก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเตมิได้ทีี่�   

www.cambridgeinternational.org/profdev

สืู�อสูนับสูนุนการเร่ยนการสูอน

• ศึน้ัย์สํนับัสํนันุัโรีงเรีียนั (School Support Hub)
www.cambridgeinternational.org/support

• ห้ลักัสํต้รี

• แผู้นัการีทํี่างานั 

• ค้ม่่อผู้้้เรีียนั

• ฟอรัีมสํนัที่นัาแลักเป็ลัี�ยนัความคดิเห้น็ั 

• สํ่�อข้อมล้ัทีี่�ได้รัีบการีรัีบรีอง

การสูนับสูนุน
Cambridge

IGCSE

เห้ตผุู้ลัทีี่�ควรีเลั่อกห้ลักัสํต้รีนีั �
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2 ภาพรวมข้องหลักสููตุร

เป็า้ห้มายของห้ลักัสํต้รี

เป็า้ห้มายของห้ลักัสํต้รีป็รีากฏิอย้ด้่านัลัา่งแลัะอธิีบายถึง่จ์ดุป็รีะสํงค์ด้านัการีศึก่ษาของห้ลักัสํต้รีนีั �

ห้ลักัสํต้รีมีเป็า้ห้มายให้้ผู้้้ เรีียนัสํามารีถึ

 • อา่นับที่ความห้ลัากห้ลัายป็รีะเภที่ได้อยา่งคลัอ่งแคลัว่แลัะเข้าใจ์เน่ั �อห้าได้เป็็นัอยา่งดี ที่ั �งยงัเพลัดิเพลันิัแลัะช่่�นัช่มความห้ลัากห้ลัายของภาษา

 • อา่นับที่ความเชิ่งวิเครีาะห์้วิจ์ารีณ์แลัะนํัาความร้้ีทีี่�ได้จ์ากการีอา่นัมาเป็็นัข้อมล้ัแลัะใช้่พฒันัาการีเขียนัของตนัเอง

 • เขียนับที่ความได้อยา่งเทีี่�ยงตรีงแลัะมีป็รีะสํทิี่ธิีภาพโดยใช้่ภาษามาตรีฐานัทีี่�เห้มาะสํม

 • นํัาข้อมล้ัแลัะแนัวคดิตา่ง ๆ ในัภาษามาใช้่ โดยพฒันัาที่กัษะการีป็รีะเมินัเชิ่งวิจ์ารีณ์ การีวิเครีาะห์้ การีเป็รีียบเทีี่ยบ การีสํงัเครีาะห์้ รีวมถึง่การีสํรุีป็ 

 • เก็บเกี�ยวแลัะใช้่คําศึพัท์ี่ทีี่�ห้ลัากห้ลัาย พร้ีอมกบัความร้้ีแลัะความเข้าใจ์ในัคําศึพัท์ี่เฉพาะที่างไวยากรีณ์ แลัะแบบแผู้นัในัการีใช้่ภาษา

ภาพรีวมของเน่ั �อห้า

Cambridge IGCSE First Language Thai เปิ็ดโอกาสํให้้ผู้้้ เข้าสํอบตอบคําถึามจ์ากบที่ความห้ลัากห้ลัายป็รีะเภที่ ทีี่�นํัามาให้้อา่นั  

โดยให้้ผู้้้ เข้าสํอบใช้่ข้อมล้ัจ์ากบที่ความบางสํว่นัแลัะก่อให้้เกิดงานัเขียนัของตนัเอง แลัะเขียนับที่ความห้ลัากห้ลัายสํําห้รัีบกลัุม่ผู้้้อา่นัทีี่�แตกตา่งกนััไป็

บที่ความทีี่�ใช้่ครีอบคลัมุเน่ั �อห้าห้ลัากห้ลัายป็รีะเภที่แลัะช่นิัด รีวมถึง่งานัเขียนันัวนิัยายแลัะไมใ่ช่น่ัวนิัยาย แลัะอาจ์รีวมถึง่งานัเขียนัในัร้ีป็แบบอ่�นั   

เช่น่ั ป็กิณกะ บที่วิจ์ารีณ์ แลัะบที่ความอ่�นั ๆ

ผู้้้ เข้าสํอบจ์ะได้รัีบการีสํง่เสํริีมให้้เป็็นัผู้้้อา่นัแลัะผู้้้ เขียนัทีี่�เห้น็ัคณุคา่แลัะร้้ีจ์กัวิจ์ารีณ์งานัเขียนัเป็็นัภาษาไที่ย

การสูนับสูนุนสูำาหรับ Cambridge IGCSE First Language Thai
ศึน้ัย์สํนับัสํนันุัโรีงเรีียนั เป็็นัเว็บไซึ่ต์ออนัไลัน์ัทีี่�ป็ลัอดภยัสํําห้รัีบผู้้้สํอนัห้ลักัสํต้รีเคมบริีดจ์์ เป็็นัแห้ลั่งทีี่�ที่่านัสํามารีถึดข้้อมล้ัต่าง ๆ  

ทีี่�ต้องการีใช้่ในัการีสํอนัตามห้ลักัสํต้รีของเรีา รีวมถึ่งแผู้นัการีทํี่างานั ข้อสํอบเก่า เกณฑ์์การีให้้คะแนันั แลัะรีายงานัของผู้้้ตรีวจ์ข้อสํอบ  

ที่่านัยงัสํามารีถึที่รีาบข้อมล้ัลั่าสํดุเกี�ยวกบัเน่ั �อห้าวิช่าแลัะเคร่ีอข่ายช่มุช่นัที่ั�วโลักของเคมบริีดจ์์ ผู้่านัฟอรัีมสํนัที่นัาที่างออนัไลัน์ั  

www.cambridgeinternational.org/support
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ภาพรีวมของการีป็รีะเมินั

ผู้้้ เข้าสํอบต้องทํี่าข้อสํอบภาคบงัคบัสํองสํว่นั เกรีดทีี่�จ์ะได้รัีบค่อเกรีด A* จ์นัถึง่เกรีด G

ข้้อสูอบที่่�ตุ้องสูอบ: และ

ข้้อสูอบ 1 2 ช่ั�วโมง 

การีอา่นัแลัะการีเขียนัจ์ากข้อมล้ัทีี่�ได้รัีบ  50%

50 คะแนันั

คําถึามเกี�ยวกบัการีเขียนัตามแบบแผู้นัแลัะแบบขยาย 

คําถึามมาจ์ากบที่ความภาษาไที่ยสํามบที่ความ 

บที่ความจ์ะพิมพ์อย้ใ่นัเอกสํารีแนับของข้อสํอบ 

สํว่นันีั �จ์ะได้รัีบการีป็รีะเมินัจ์ากบคุคลัภายนัอก

ข้้อสูอบ 2 2 ช่ั�วโมง 

การีเขียนัเรีียงความ 50%

50 คะแนันั

งานัเขียนัเรีียงความสํองเร่ี�อง

สํว่นันีั �จ์ะได้รัีบการีป็รีะเมินัจ์ากบคุคลัภายนัอก

ข้อมล้ัเกี�ยวกบัการีให้้บริีการีเข้าสํอบอย้ใ่นัสํว่นั ก่อนที่่�จ์ะเร่ยน
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วตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินั

วตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินั (AO) ค่อ

 AO1 การอ่าน  

ผู้้้ เข้าสํอบจ์ะได้รัีบการีป็รีะเมินัความสํามารีถึในัการี:

R1 รีะบแุลัะตีความข้อมล้ัทีี่�มีความห้มายโดยตรีงแลัะโดยนัยั รีวมที่ั �งที่ศัึนัคติ

R2 แสํดงความเข้าใจ์ถึง่วิธีีทีี่�ผู้้้ เขียนัใช้่ภาษาแลัะโครีงสํร้ีางเพ่�อสํร้ีางผู้ลักรีะที่บแลัะโน้ัมน้ัาวผู้้้อา่นั

R3 วิเครีาะห์้ ป็รีะเมินั แลัะพฒันัาข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวความคิด แลัะความคดิเห้น็ั

R4 เลั่อกแลัะสํงัเครีาะห์้ข้อมล้ัเพ่�อจ์ดุป็รีะสํงค์เฉพาะด้านั

AO2 การเข่้ยน  

ผู้้้ เข้าสํอบจ์ะได้รัีบการีป็รีะเมินัความสํามารีถึในัการี:

W1 สํ่�อสํารีได้อยา่งช่ดัเจ์นั มีป็รีะสํทิี่ธิีภาพ แลัะมีความสํร้ีางสํรีรีค์ 

W2 เรีียงลัําดบัข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ แลัะความคดิเห้น็ั

W3 ใช้่ศึพัท์ี่ทีี่�เห้มาะสํมแลัะห้ลัากห้ลัาย

W4 ใช้่นํั �าเสํียง ร้ีป็แบบ แลัะรีะดบัภาษาทีี่�เห้มาะสํมกบัผู้้้อา่นัแลัะบริีบที่ 

W5 สํะกดคํา ใช้่เคร่ี�องห้มายวรีรีคตอนั แลัะไวยากรีณ์ได้อยา่งถึก้ต้องแมน่ัยํา

นำ �าหนักการให้คะแนนตุามวัตุถุุป็ระสูงค์ข้องการป็ระเมนิ

นํั �าห้นักัการีให้้คะแนันัโดยป็รีะมาณทีี่�กรีะจ์ายตามวตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินั (AOs) แตล่ัะรีายการีสํามารีถึสํรุีป็ได้ดงัตารีางด้านัลัา่ง

จํ์านัวนัเป็อร์ีเซึ่น็ัต์ของวตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินัที่ั�วที่ั �งห้ลักัสํต้รี

วัตุถุุป็ระสูงค์การป็ระเมนิ นำ �าหนักใน IGCSE %

AO1 การีอา่นั 40

AO2 การีเขียนั 60

รีวม 100

จํ์านัวนัเป็อร์ีเซึ่น็ัต์ของวตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินัภายในัสํว่นัป็รีะกอบแตล่ัะสํว่นั

วัตุถุุป็ระสูงค์การป็ระเมนิ นำ �าหนักในสู่วนป็ระกอบ %

ข้้อสูอบ 1 ข้้อสูอบ 2

AO1 การีอา่นั 80 0

AO2 การีเขียนั 20 100

รีวม 100 100
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3 เนื �อหาหลักสููตุร

ในัการีเตรีียมตวัเข้าสํอบ ผู้้้ เข้าสํอบควรีศึก่ษาบที่ความห้ลัายป็รีะเภที่แลัะห้ลัายช่นิัดซึ่่�งรีวมถึง่ป็รีะเภที่นัวนิัยายแลัะงานัเขียนัทีี่�ไมใ่ช่น่ัวนิัยาย ป็กิณกะ 

บที่วิจ์ารีณ์รีวมถึง่บที่ความอ่�นั ๆ โดยควรีมุง่ศึก่ษาทีี่�วิธีีการีใช้่ภาษาแลัะร้ีป็แบบการีเขียนัของผู้้้ เขียนั รีวมถึง่วิธีีการีทีี่�ผู้้้ เขียนัใช้่ในัการีสํร้ีางผู้ลักรีะที่บแลัะ 

โน้ัมน้ัาวผู้้้อา่นั ผู้้้ เข้าสํอบควรีศึก่ษาวา่การีโน้ัมน้ัาวอาจ์รีวมถึง่การีใช้่ข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ มมุมอง ความคดิเห้น็ัแลัะอคติด้วย

ในัฐานัะนักัเขียนัทีี่�กําลังัฝ่่กพฒันัา ผู้้้ เข้าสํอบควรีได้เรีียนัร้้ีที่กัษะตา่ง ๆ ซึ่่�งรีวมถึง่ความสํามารีถึในัการีเป็รีียบเทีี่ยบ การีสํรุีป็ แลัะการีเป็ลัี�ยนัมมุมอง 

ผู้้้ เข้าสํอบควรีพฒันัาที่กัษะในัการีสํรุีป็ความภายในับริีบที่จ์ากงานัเขียนัป็รีะเภที่ตอ่ไป็นีั � จ์ดห้มาย รีายงานั รีายงานัขา่วในัห้นังัสํ่อพิมพ์ บที่ความในั 

นิัตยสํารี วารีสํารี สํนุัที่รีพจ์น์ั นัอกจ์ากนัั �นัผู้้้ เข้าสํอบควรีเรีียนัร้้ีการีเขียนัจ์ดห้มายห้ร่ีอบที่ความแบบอภิป็รีายห้ร่ีอโต้แย้ง ห้ร่ีอการีเขียนัเรีียงความ  

เชิ่งพรีรีณนัาห้ร่ีอบรีรียายด้วย

ที่กัษะทีี่�ครีอบคลัมุในัห้ลักัสํต้รีนีั �ป็รีากฎอย้ด้่านัลัา่งโดยแยกตามแขนังตา่ง ๆ ของภาษาทีี่�ได้พฒันัาข่ �นั

AO1 การอ่าน

วตัถึปุ็รีะสํงค์การีป็รีะเมินั

 • รีะบแุลัะตีความข้อมล้ัทีี่�มีความห้มายโดยตรีง 

แลัะโดยนัยั รีวมที่ั �งที่ศัึนัคติ

 • แสํดงความเข้าใจ์ถึง่วิธีีทีี่�ผู้้้ เขียนัใช้่ภาษาแลัะโครีงสํร้ีาง  

เพ่�อสํร้ีางผู้ลักรีะที่บ แลัะโน้ัมน้ัาวผู้้้อา่นั

 • วิเครีาะห์้ ป็รีะเมินั แลัะพฒันัาข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ  

แลัะความคดิเห้น็ั

 • เลั่อกแลัะสํงัเครีาะห์้ข้อมล้ัเพ่�อจ์ดุป็รีะสํงค์ เฉพาะด้านั

ผู้้้ เข้าสํอบควรีจ์ะสํามารีถึ

 • แสํดงความเข้าใจ์ความห้มายโดยตรีงแลัะโดยนัยั  

แลัะมมุมองในัเน่ั �อห้า

 • รีะบแุลัะวิจ์ารีณ์ลักัษณะเฉพาะของการีใช้่ภาษา ร้ีป็แบบ  

แลัะโครีงสํร้ีางทีี่�ผู้้้ เขียนัใช้่สํร้ีางความป็รีะที่บัใจ์ให้้ผู้้้อา่นั

 • ให้้คําตอบทีี่�ลัก่ซึ่่ �งแลัะเกี�ยวโยงกบัข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ  

แลัะความคดิเห้น็ัในัเน่ั �อห้า

 • รีะบแุนัวคดิ ข้อมล้ั แลัะ/ห้ร่ีอคณุลักัษณะเฉพาะที่าง 

ในัเน่ั �อห้าได้อยา่งแมน่ัยํา ที่ั �งยงัพฒันัาตอ่ไป็เพ่�อ 

จ์ดุป็รีะสํงค์ทีี่�เฉพาะเจ์าะจ์งด้วย

AO2 การเข่้ยน

วตัถึปุ็รีะสํงค์การีป็รีะเมินั

 • สํ่�อสํารีได้อยา่งช่ดัเจ์นั มีป็รีะสํทิี่ธิีภาพแลัะมีความสํร้ีางสํรีรีค์

 • เรีียงลัําดบัข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ แลัะความคดิเห้น็ั

 • ใช้่ศึพัท์ี่ทีี่�เห้มาะสํมแลัะห้ลัากห้ลัาย

 • ใช้่นํั �าเสํียง ร้ีป็แบบ แลัะรีะดบัภาษาทีี่�เห้มาะสํม 

กบัผู้้้อา่นัแลัะบริีบที่

 • สํะกดคํา ใช้่เคร่ี�องห้มายวรีรีคตอนั แลัะไวยากรีณ์ 

ได้อยา่งถึก้ต้องแมน่ัยํา

ผู้้้ เข้าสํอบควรีจ์ะสํามารีถึ

 • ผู้ลัติเน่ั �อห้าทีี่�ช่ดัเจ์นัแลัะเช่่�อมโยงสํอดคล้ัองกนัั เพ่�อใช้่สํ่�อสํารีได้อยา่ง 

มีป็รีะสํทิี่ธิีภาพ โดยคงความสํนัใจ์ของผู้้้อา่นัได้ตลัอดเวลัา

 • วางโครีงสํร้ีางของเน่ั �อห้าเพ่�อสํร้ีางลัาํดบัเห้ตกุารีณ์แลัะการีพฒันัา 

แนัวคิดทีี่�ช่ดัเจ์นั สํําห้รัีบผู้้้อา่นั

 • เลัอ่กคําศึพัท์ี่เพ่�อสํร้ีางผู้ลักรีะที่บทีี่�เห้มาะกบัจ์ดุมุง่ห้มายแลัะผู้้้อา่นั

 • ใช้่ร้ีป็แบบแลัะสํไตล์ัทีี่�เห้มาะกบัจ์ดุมุง่ห้มายแลัะผู้้้อา่นั

 • เขียนัเป็็นัยอ่ห้น้ัาโดยใช้่โครีงสํร้ีางป็รีะโยคทีี่�ห้ลัากห้ลัาย  

แลัะแสํดงถึง่ความสํามารีถึในัการีใช้่วากยสํมัพนััธ์ีแลัะไวยากรีณ์ 

ได้อยา่งชํ่านัาญ แลัะใช้่ตวัสํะกด รีวมถึง่เคร่ี�องห้มายวรีรีคตอนั 

ได้อยา่งถึก้ต้อง
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4 รายละเอ่ยดการป็ระเมนิ

ข้อสํอบ 1 – การีอา่นัแลัะการีเขียนัจ์ากข้อมล้ัทีี่�ได้รัีบ

ข้อสํอบเขียนัตอบ 2 ช่ั�วโมง 50 คะแนันั

ห้ามใช้่พจ์นัานักุรีมในัห้้องสํอบ 

ผู้้้ เข้าสํอบต้องตอบคําถึามที่กุข้้อในัสํว่นับงัคบัสํองสํว่นั

บที่ความจ์ะพิมพ์อย้ใ่นัเอกสํารีแนับของข้อสํอบ

ตุอนที่่� 1 ความเข้้าใจ์และการใช้ภาษา (25 คะแนน)

สํว่นันีั �ป็รีะกอบไป็ด้วยคําถึามยอ่ยตา่ง ๆ ทีี่�เกี�ยวกบับที่ความ 1 ซึ่่�งเป็็นับที่ความป็รีะเภที่นัวนิัยาย แลัะผู้้้ เข้าสํอบจ์ะต้องตอบ โดยจ์ะมีคําถึาม 

ทีี่�เกี�ยวกบัความเข้าใจ์ในับที่ความรีวมเป็็นัคะแนันัที่ั �งห้มด 16 คะแนันั แลัะอีก 9 คะแนันั เป็็นัคําถึามทีี่�เกี�ยวกบัการีใช้่ภาษาแลัะโครีงสํร้ีาง 

ของผู้้้ เขียนับที่ความ แลัะผู้ลักรีะที่บทีี่�สํ่�อ

บที่ความ 1 จ์ะมีความยาวป็รีะมาณ 850–950 คํา แลัะมาจ์ากบที่ความในัช่ว่งศึตวรีรีษทีี่� 20 ห้ร่ีอ 21

คําถึามสํว่นันีั �ต้องการีที่ดสํอบวตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินัด้านัการีอา่นัตอ่ไป็นีั � (25 คะแนันั)

R1 รีะบแุลัะตีความข้อมล้ัทีี่�มีความห้มายโดยตรีงแลัะโดยนัยั รีวมที่ั �งที่ศัึนัคติ

R2 แสํดงความเข้าใจ์ถึง่วิธีีทีี่�ผู้้้ เขียนัใช้่ภาษาแลัะโครีงสํร้ีางภาษา เพ่�อสํร้ีางผู้ลักรีะที่บแลัะโน้ัมน้ัาวผู้้้อา่นั

สู่วนที่่� 2 การเข่้ยนจ์ากข้้อมูลที่่�ได้รับ (25 คะแนน)

ผู้้้ เข้าสํอบตอบคําถึามบงัคบัจํ์านัวนัห้นั่�งข้อในับที่ความทีี่�ไมใ่ช่บ่ที่ความป็รีะเภที่นัวนิัยาย ได้แก่ บที่ความทีี่� 2 แลัะ 3 ผู้้้ เข้าสํอบใช้่แลัะป็รีะเมินัข้อมล้ั  

ทีี่�อย้ใ่นับที่ความที่ั �งสํองบที่ความ เพ่�อเขียนัจ์ดห้มายห้ร่ีอบที่ความเชิ่งอภิป็รีายห้ร่ีอโต้แย้ง โดยให้้เขียนัตอบป็รีะมาณ 250-350 คํา

บที่ความ 2 แลัะ 3 จ์ะมีจํ์านัวนัคํารีวมกนััไมเ่กินั 950 คํา แลัะมาจ์ากบที่ความยคุศึตวรีรีษทีี่� 20 ห้ร่ีอ 21 ห้ร่ีอจ์ากที่ั �งสํองช่ว่งเวลัา  

ซึ่่�งแก่นัของเร่ี�องจ์ะเกี�ยวข้องกนัั

คําถึามสํว่นันีั �จ์ะใช้่ที่ดสํอบวตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินัในัด้านัการีเขียนัตอ่ไป็นีั � (10 คะแนันั)

W1 สํ่�อสํารีได้อยา่งช่ดัเจ์นั มีป็รีะสํทิี่ธิีภาพ แลัะมีความสํร้ีางสํรีรีค์

W2 เรีียงลัําดบัข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ แลัะความคดิเห้น็ั 

W3 ใช้่ศึพัท์ี่ทีี่�เห้มาะสํมแลัะห้ลัากห้ลัาย

W4 ใช้่นํั �าเสํียง ร้ีป็แบบ แลัะรีะดบัภาษาทีี่�เห้มาะสํมกบัผู้้้อา่นัแลัะบริีบที่ 

W5 สํะกดคํา ใช้่เคร่ี�องห้มายวรีรีคตอนั แลัะไวยากรีณ์ได้อยา่งถึก้ต้องแมน่ัยํา

นัอกจ์ากนัั �นั คําถึามนีั �ยงัใช้่ที่ดสํอบวตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินัด้านัการีอา่นัตอ่ไป็นีั �ด้วย (15 คะแนันั)

R3 วิเครีาะห์้ ป็รีะเมินัแลัะพฒันัาข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ แลัะความคดิเห้น็ั

R4 เลั่อกแลัะสํงัเครีาะห์้ข้อมล้ัเพ่�อจ์ดุป็รีะสํงค์เฉพาะด้านั
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ข้อสํอบ 2 – การีเขียนัเรีียงความ

ข้อสํอบข้อเขียนั 2 ช่ั�วโมง 50 คะแนันั  

ห้ามใช้่พจ์นัานักุรีม

ผู้้้ เข้าสํอบต้องตอบคําถึามสูองข้อ ซึ่่�งแตล่ัะข้อจ์ะมาจ์ากแตล่ัะตอนั

คําถึามสํว่นันีั �จ์ะใช้่ที่ดสํอบวตัถึปุ็รีะสํงค์ของการีป็รีะเมินัในัด้านัการีเขียนัตอ่ไป็นีั � (50 คะแนันั)

W1 สํ่�อสํารีได้อยา่งช่ดัเจ์นั มีป็รีะสํทิี่ธิีภาพแลัะมีความสํร้ีางสํรีรีค์

W2 เรีียงลัําดบัข้อเที่จ็์จ์ริีง แนัวคดิ แลัะความคดิเห้น็ั

W3 ใช้่ศึพัท์ี่ทีี่�เห้มาะสํมแลัะห้ลัากห้ลัาย

W4 ใช้่นํั �าเสํียง ร้ีป็แบบ แลัะรีะดบัภาษาทีี่�เห้มาะสํมกบัผู้้้อา่นัแลัะบริีบที่ 

W5 สํะกดคํา ใช้่เคร่ี�องห้มายวรีรีคตอนั แลัะไวยากรีณ์ได้อยา่งถึก้ต้องแมน่ัยํา

ตุอนที่่� 1 การเข่้ยนเชงิโตุ้แย้ง/อภปิ็ราย (25 คะแนน)

เชงิโตุ้แย้ง:

เรีียงความเชิ่งโต้แย้งเป็็นัการีพยายามแสํดงให้้เห้น็ัจ์ดุย่นัทีี่�ช่ดัเจ์นัเกี�ยวกบัห้วัข้อเร่ี�อง เพ่�อให้้ที่ั �งความร้้ีแลัะโน้ัมน้ัาวผู้้้อา่นัในัมมุมองใดมมุมองห้นั่�ง  

ซึ่่�งอาจ์มุง่เป็า้ไป็ยงักลัุม่ผู้้้อา่นัทีี่�ตอ่ต้านัมมุมองห้ร่ีอข้อความนัั �นั

เชงิอภปิ็ราย:

เรีียงความเชิ่งอภิป็รีายเป็็นัการีเขียนัวิเครีาะห์้ห้วัข้อเร่ี�องอยา่งเป็็นักลัางแลัะไมล่ัําเอียง อยา่งไรีก็ตามไมจํ่์าเป็็นัต้องเป็็นักลัางอยา่งช่ดัเจ์นัก็ได้  

เรีียงความนีั �ควรีแสํดงให้้เห้น็ัมมุมองจ์ากที่ั �งสํองฝ่่ายของการีอภิป็รีาย

ผู้้้ เข้าสํอบเลั่อกตอบคําถึามหนึ�งข้อจ์ากห้วัข้อที่ั �งห้มดสํี�ห้วัข้อซึ่่�งเป็็นัเชิ่งโต้แย้งจํ์านัวนัสํองห้วัข้อ แลัะเชิ่งอภิป็รีายจํ์านัวนัสํองห้วัข้อ

ผู้้้ เข้าสํอบใช้่ห้วัข้อนัั �นัแตง่เรีียงความ

ผู้้้ เข้าสํอบเขียนับที่ความยาวป็รีะมาณ 350-450 คํา

สู่วนที่่� 2 เร่ยงความเชิงพรรณนาและบรรยาย (เรื�องแตุ่ง) (25 คะแนน)

เชงิพรรณา:

เรีียงความเชิ่งพรีรีณาจ์ะอธิีบายความขยายความเกี�ยวกบับคุคลั สํถึานัทีี่� ห้ร่ีอสํถึานัการีณ์ด้วยคําพด้ทีี่�ทํี่าให้้ผู้้้อา่นัเห้น็ัภาพได้

เชงิบรรยาย (เรื�องแตุ่ง)

เรีียงความเชิ่งบรีรียายจ์ะบอกเลัา่เร่ี�องรีาวทีี่�มีช่ดุเห้ตกุารีณ์ตอ่เน่ั�อง ซึ่่�งอาจ์เป็็นัเร่ี�องจ์ริีงห้ร่ีอเร่ี�องแตง่ก็ได้

ผู้้้ เข้าสํอบเลั่อกตอบคําถึามหนึ�งข้อจ์ากห้วัข้อที่ั �งห้มดสํี�ห้วัข้อซึ่่�งเป็็นัเชิ่งพรีรีณนัาจํ์านัวนัสํองห้วัข้อ แลัะเชิ่งบรีรียายจํ์านัวนัสํองห้วัข้อ

ผู้้้ เข้าสํอบใช้่ห้วัข้อนัั �นัแตง่เรีียงความ

 ผู้้้ เข้าสํอบเขียนับที่ความยาวป็รีะมาณ 350–450 คํา



Cambridge IGCSE First Language Thai 0518 หลักัสูตูรสูำ�หรับก�รสูอบปีีพ.ศ. 2565 2566 แลัะ 2567 

11www.cambridgeinternational.org/igcseกลัับไป็ยังห้นั้าสํารีบัญ

5 ข้้อมูลอื�น ๆ

สํว่นันีั �ค่อภาพรีวมของข้อมล้ัอ่�นั ๆ ทีี่�ที่า่นัจํ์าเป็็นัต้องที่รีาบ แลัะแจ้์งให้้เจ้์าห้น้ัาทีี่�ฝ่่ายจ์ดัการีสํอบของที่า่นัที่รีาบ เพ่�อให้้เจ้์าห้น้ัาทีี่�มีความร้้ี 

ความเข้าใจ์เม่�อที่า่นัต้องการีความช่ว่ยเห้ลั่อ กรุีณาศึก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการีบริีห้ารีจ์ดัการีสํอบของเรีาได้ทีี่�   

www.cambridgeinternational.org/eoguide

ก่อนัทีี่�จ์ะเรีียนั 

การศึกึษาก่อนหน้าน่ � 

เรีาแนัะนํัาให้้ผู้้้ ทีี่�จ์ะเรีียนัห้ลักัสํต้รีนีั �มีที่กัษะภาษาไที่ยเทีี่ยบเที่า่กบัภาษาห้ลักัของตนัเอง

ชั�วโมงเร่ยนที่่�ม่ผู้สูอน 

ห้ลักัสํต้รี Cambridge IGCSE ได้รัีบการีออกแบบให้้ผู้้้ เรีียนัมีเวลัาเรีียนัแบบมีผู้้้สํอนัป็รีะมาณ 130 ช่ั�วโมงตอ่ห้นั่�งวิช่าในัการีเรีียนัห้นั่�งภาคเรีียนั 

อยา่งไรีก็ตามจํ์านัวนัช่ั�วโมงดงักลัา่วใช้่เพ่�อเป็็นัแนัวที่างเที่า่นัั �นั จํ์านัวนัช่ั�วโมงทีี่�ผู้้้ เรีียนัจํ์าเป็็นัต้องเรีียนัเพ่�อบรีรีลัคุณุวฒิุ อาจ์แตกตา่งกนััไป็ข่ �นัอย้ก่บั  

แนัวที่างป็ฏิิบตัิท้ี่องถิึ�นัแลัะป็รีะสํบการีณ์ทีี่�ผู้้้ เรีียนัสํั�งสํมมาในัวิช่านัั �นั ๆ

ตุารางเวลาการให้บริการ

โรีงเรีียนัเคมบริีดจ์์ที่ั �งห้มดจ์ะถึก้จ์ดัสํรีรีให้้อย้ใ่นัเขตบริีห้ารีใดบริีห้ารีห้นั่�งในัที่ั �งห้มดห้กเขตบริีห้ารี โดยแตล่ัะเขตบริีห้ารีจ์ะมีตารีางเวลัาทีี่�เฉพาะเจ์าะจ์ง 

หลักสููตุรน่ �ไม่ได้ให้บริการในที่กุเข้ตุบริหาร ที่า่นัสํามารีถึตรีวจ์สํอบการีให้้การีบริีการีได้ทีี่� www.cambridgeinternational.org/igcse

ที่า่นัสํามารีถึดต้ารีางเวลัาสํําห้รัีบเขตบริีห้ารีของที่า่นัได้ทีี่� www.cambridgeinternational.org/timetables

ที่า่นัสํามารีถึสํง่ผู้้้ เข้าสํอบเข้าสํอบในัช่ดุเด่อนัมิถึนุัายนั

กรุีณาตรีวจ์สํอบการีใช้่ห้ลักัสํต้รีของปี็การีศึก่ษาให้้ตรีงกบัห้ลักัสํต้รีทีี่�ใช้่ในัการีเข้าสํอบของปี็นัั �นั ๆ

ผู้้้ เข้าสํอบอิสํรีะสํามารีถึสํมคัรีสํอบห้ลักัสํต้รีนีั �ได้

การสูอบพร้อมกับหลักสููตุรอื�น 

ผู้้้ เข้าสํอบสํามารีถึสํอบห้ลักัสํต้รีนีั � พร้ีอมกบัห้ลักัสํต้รีอ่�นั ๆ ของ Cambridge International ในัช่ดุสํอบเดียวกนััได้ ยกเว้นัเฉพาะ

 • ห้ลักัสํต้รีทีี่�มีช่่�อเดียวกนััแลัะรีะดบัเดียวกนัั

Cambridge IGCSE, Cambridge IGCSE (9–1) แลัะ Cambridge O Level เป็็นัห้ลักัสํต้รีรีะดบัเดียวกนัั

ป็ระกาศึน่ยบตัุร Cambridge ICE

Cambridge ICE (International Certificate of Education) เป็็นัป็รีะกาศึนีัยบตัรีกลัุม่วิช่าสํําห้รัีบห้ลักัสํต้รี Cambridge IGCSE  

ซึ่่�งเปิ็ดโอกาสํให้้โรีงเรีียนันํัาเสํนัอห้ลักัสํต้รีการีเรีียนัทีี่�กว้างแลัะมีความสํมดลุั โดยให้้การีรัีบรีองความสํําเร็ีจ์ของผู้้้ เรีียนัทีี่�สํอบผู้า่นัวิช่าตา่ง ๆ 

ที่า่นัสํามารีถึห้าข้อมล้ัเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั Cambridge ICE ได้ทีี่� www.cambridgeinternational.org/cambridgeice
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การีสํมคัรีสํอบ

เจ้์าห้น้ัาทีี่�ฝ่่ายการีสํอบมีห้น้ัาทีี่�สํง่เร่ี�องการีสํมคัรีสํอบให้้ Cambridge International เรีาแนัะนํัาให้้เจ้์าห้น้ัาทํี่างานัร่ีวมกบัที่า่นัอยา่งใกล้ัชิ่ด  

เพ่�อให้้มั�นัใจ์วา่ ที่างเจ้์าห้น้ัาทีี่�ได้สํง่จํ์านัวนัผู้้้ เข้าสํอบ พร้ีอมสํว่นัป็รีะกอบของห้ลักัสํต้รีตา่ง ๆ ทีี่�รีวมเข้าด้วยกนััอยา่งถึก้ต้อง รีห้สัํการีสํอบ  

แลัะข้อแนัะนํัาในัการีสํง่เร่ี�องการีสํมคัรีสํอบอย้ใ่นัค้ม่่อ Cambridge Guide to Making Entries โดยเจ้์าห้น้ัาทีี่�ฝ่่ายการีสํอบของที่า่นัจ์ะมี 

ค้ม่่อนีั �ห้นั่�งเลัม่

การบริหารจ์ดัการการสูอบ

เพ่�อรัีกษาความป็ลัอดภยัของข้อสํอบ เรีาได้จ์ดัทํี่าคําถึามสํําห้รัีบพ่ �นัทีี่�ตา่ง ๆ ที่ั�วโลัก ตามทีี่�ร้้ีจ์กักนััในัช่่�อวา่ “เขตบริีห้ารี” ซึ่่�งจํ์าแนักโรีงเรีียนั 

เคมบริีดจ์์อย้ใ่นัเขตบริีห้ารีเขตใดเขตห้นั่�ง ข่ �นัอย้ก่บัสํถึานัทีี่�ตั �ง แตล่ัะเขตจ์ะมีตารีางเวลัาสํอบเฉพาะของตนัเอง บางห้ลักัสํต้รีอาจ์มีตวัเลั่อก 

การีป็รีะเมินัให้้ผู้้้ เข้าสํอบทีี่�แตกตา่งกนััไป็ โดยเรีามีรีห้สัํตวัเลั่อกการีสํมคัรีสํอบ ใช้่เพ่�อรีะบสุํว่นัป็รีะกอบทีี่�ผู้้้ เข้าสํอบจ์ะทํี่าการีสํอบตามเขต 

บริีห้ารี แลัะตวัเลั่อกการีป็รีะเมินัทีี่�มีให้้บริีการี

การสูนับสูนุนเจ้์าหน้าที่่�ฝ่่ายการสูอบ

เรีาที่รีาบถึง่ความสํําคญัของเจ้์าห้น้ัาทีี่�ฝ่่ายการีสํอบตอ่การีดําเนิันัการีสํอบให้้ป็รีะสํบผู้ลัสํําเร็ีจ์ เรีาจ์ะให้้การีสํนับัสํนันุัเจ้์าห้น้ัาทีี่� 

ในัการีสํง่เร่ี�องการีสํมคัรีสํอบ เพ่�อสํามารีถึจ์ดัสํง่การีสํมคัรีสํอบได้ตรีงเวลัา เจ้์าห้น้ัาทีี่�ฝ่่ายการีสํอบของที่า่นัสํามารีถึศึก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเตมิ  

แลัะคําแนัะนํัาสํําห้รัีบที่กุขั �นัตอนัในัการีสํอบของเคมบริีดจ์์ได้ทีี่� www.cambridgeinternational.org/eoguide

การเข้้าสูอบใหม่ 

ผู้้้เข้าสํอบสํามารีถึเข้าสํอบคณุวฒิุที่ั �งห้มดให้มกี่�ครัี �งก็ได้ตามต้องการี เน่ั�องจ์ากคณุวฒิุนีั �เป็็นัคณุวฒิุทีี่�เกี�ยวเน่ั�องกนัั ดงันัั �นัผู้้้ เข้าสํอบไมส่ํามารีถึเข้าสํอบ 

เพียงสํว่นัป็รีะกอบใดสํว่นัป็รีะกอบห้นั่�งเที่า่นัั �นั

ความเท่ี่าเที่ย่มกันและการม่สู่วนร่วม 

เรีาให้้ความสํําคญักบัการีเตรีียมห้ลักัสํต้รีแลัะเอกสํารีการีป็รีะเมินัเพ่�อห้ลัีกเลัี�ยงความลัําเอียงแลัะอคตใิด ๆ แลัะเพ่�อให้้เป็็นัไป็ตามกฎห้มาย 

ความเที่า่เทีี่ยมกนััของสํห้รีาช่อาณาจ์กัรี (ค.ศึ. 2010) เรีาได้ออกแบบคณุวฒิุนีั �โดยมุง่เน้ันัการีห้ลัีกเลัี�ยงการีเลั่อกป็ฏิิบตัิที่ั �งที่างตรีงแลัะที่างอ้อม

การีจ์ดัการีป็รีะเมินัผู้ลัตามมาตรีฐานัป็กตอิาจ์มีข้อจํ์ากดัทีี่�ไมจํ่์าเป็็นัสํําห้รัีบผู้้้ เข้าสํอบทีี่�ที่พุพลัภาพห้ร่ีอมีปั็ญห้าด้านัการีเรีียนัร้้ี ผู้้้จ์ดัสํอบสํามารีถึจ์ดัการี 

เพ่�อให้้ผู้้้ เข้าสํอบเห้ลัา่นีั �สํามารีถึเข้าถึง่การีป็รีะเมินัแลัะได้รัีบการียอมรัีบในัด้านัความสํําเร็ีจ์ การีจ์ดัการีการีเข้าถึง่นีั �จ์ะไมไ่ด้รัีบอนัมุตั ิห้ากการีจ์ดัการีนัั �นั  

ทํี่าให้้ผู้้้ เข้าสํอบได้เป็รีียบอยา่งไมย่ตุิธีรีรีมเห้น่ัอผู้้้ เข้าสํอบคนัอ่�นั ห้ร่ีอห้ากการีจ์ดัการีนัั �นั ๆ ทํี่าให้้มาตรีฐานัทีี่�กําลังัป็รีะเมินัไมเ่ป็็นัไป็ตามห้ลักัสํต้รี

ผู้้้ เข้าสํอบทีี่�ไมส่ํามารีถึเข้าถึง่การีป็รีะเมินัในับางสํว่นั อาจ์ได้รัีบสํทิี่ธิีได้รัีบคะแนันัโดยคํานัวณจ์ากการีป็รีะเมินัสํว่นัอ่�นั ๆ ทีี่�ได้ทํี่าไป็แล้ัว

ข้อมล้ัเกี�ยวกบัการีจ์ดัการีการีเข้าถึง่อย้ใ่นัห้นังัสํ่อค้ม่่อเคมบริีดจ์์  Cambridge Handbook ใน 

www.cambridgeinternational.org/eoguide

ภาษา

ห้ลักัสํต้รีแลัะเอกสํารีการีป็รีะเมินัทีี่�เกี�ยวข้องจ์ดัทํี่าข่ �นัเป็็นัภาษาองักฤษแลัะภาษาไที่ย
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ห้ลังัการีสํอบ

การให้คะแนนและการรายงานผล 

ผู้ลัการีสํอบ Cambridge IGCSE แสํดงผู้ลัด้วยอกัษรีใดอกัษรีห้นั่�งดงัตอ่ไป็นีั � A*, A, B, C, D, E, F ห้ร่ีอ G เพ่�อรีะบมุาตรีฐานัทีี่�ผู้้้ เข้าสํอบได้รัีบ

เกรีด A* ค่อเกรีดทีี่�สํง้สํดุแลัะ G ค่อเกรีดทีี่�ตํ�าสํดุ ที่ั �งนีั � “Ungraded” ห้มายถึง่คะแนันัของผู้้้ เข้าสํอบไมถ่ึง่รีะดบัมาตรีฐานัทีี่�จ์ะได้เกรีด G โดย   

“Ungraded” จ์ะป็รีากฏิในัรีายงานัผู้ลัการีสํอบแตจ่์ะไมป่็รีากฏิในัใบป็รีะกาศึนีัยบตัรี นัอกจ์ากนีั �อกัษรีข้างลัา่งนีั � อาจ์ป็รีากฏิในัรีายงานัผู้ลัการีสํอบ

• Q (รีอผู้ลัการีสํอบ)

• X (ไมมี่ผู้ลั)

• Y (รีอการีออกผู้ลั)

แตอ่กัษรีนีั �จ์ะไมป่็รีากฏิในัใบป็รีะกาศึนีัยบตัรี

วิธีีการีนํัาคะแนันัไป็ใช้่สํําห้รัีบผู้้้ เรีียนัแลัะผู้้้สํอนั 

การีป็รีะเมินัผู้ลัทีี่� Cambridge IGCSE มีจ์ดุป็รีะสํงค์ 2 ป็รีะการี ค่อ 

 • เพ่�อวดัการีเรีียนัแลัะผู้ลัสํําเร็ีจ์ 

 การีป็รีะเมินั

 – ย่นัยนััผู้ลัสําํเร็ีจ์แลัะผู้ลัการีศึก่ษาในัด้านัความร้้ี ความเข้าใจ์ แลัะที่กัษะตามทีี่�รีะบใุนัห้ลักัสํต้รีตามรีะดบัทีี่�พบ ในัคําอธิีบายคะแนันั 

 • เพ่�อแสํดงรีะดบัความสํําเร็ีจ์ในัอนัาคตทีี่�เป็็นัไป็ได้  

 ผู้ลัลัพัธ์ี

 – ช่ว่ยคาดเดาวา่นักัเรีียนัคนัใดมีความพร้ีอมสําํห้รัีบวชิ่าห้ร่ีออาชี่พใด แลัะ/ห้ร่ีอ นักัเรีียนัคนัใดมีความเป็็นัไป็ได้ทีี่�จ์ะป็รีะสํบความสําํเร็ีจ์

 – ช่ว่ยให้้นักัเรีียนัเลัอ่กวชิ่าห้ร่ีออาชี่พทีี่�เห้มาะกบัตนัเองทีี่�สํดุ

คําอธิีบายการีให้้คะแนันัห้ร่ีอเกรีด

คําอธิีบายเกรีดมีไว้เพ่�อแสํดงมาตรีฐานัของผู้ลัสํําเร็ีจ์ทีี่�ผู้้้ เข้าสํอบได้รัีบตามเกณฑ์์ของแตล่ัะเกรีดทีี่�กําห้นัดไว้ ห้ากคะแนันัการีสํอบไมดี่ในัสํว่นัห้นั่�งอาจ์

ใช้่คะแนันัการีสํอบในัสํว่นัอ่�นัทีี่�ดีกวา่ในัการีถึวัเฉลัี�ย

การีอธิีบายเกรีดสํําห้รัีบ Cambridge IGCSE First Language Thai จ์ะเผู้ยแพร่ีห้ลังัการีป็รีะเมินัครัี �งแรีกของห้ลักัสํต้รีนีั �ในัปี็ พ.ศึ. 2565

ที่า่นัสํามารีถึศึก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเตมิได้ทีี่� www.cambridgeinternational.org/igcse
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การีเป็ลัี�ยนัแป็ลังในัห้ลักัสํต้รีนีั � สํําห้รัีบการีสํอบปี็ พ.ศึ. 2565 2566 แลัะ 2567 

เรีาได้ป็รัีบเป็ลัี�ยนัร้ีป็ลักัษณ์แลัะการีใช้่งานัของเอกสํารีฉบบันีั � ซึ่่�งเป็็นัเวอร์ีช่นััทีี่� 1 ตีพิมพ์เม่�อเด่อนักนััยายนั พ.ศึ. 2562 เน่ั �อห้าวิช่ายงัคงเห้ม่อนัเดมิ

เพียงแตมี่การีเป็ลัี�ยนัแป็ลังเลัก็น้ัอยในัการีใช้่ภาษาในับางสํว่นัเพ่�อให้้มีความช่ดัเจ์นัยิ�งข่ �นั

ข้อแนะนำาให้ท่ี่านศึกึษาหลักสููตุรที่ั �งหมดก่อนวางแผนการเร่ยนสูอน
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