
Cambridge IGCSE คืออะไร
Cambridge IGCSE เป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกส�าหรับ 
นักเรียนอายุ 14 ถึง 16 ปี โดยแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมมากกว่า 900,000 หมวดหมู่วิชา
จาก 140 ประเทศ

Cambridge IGCSE®
ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปกครอง

Cambridge IGCSE เป็นใบเบิกทางสู่ความก้าวหน้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย  
และผู้จ้างงานชั้นน�าทั่วโลกในด้านความสามารถทางวิชาการ

ความต้องการของบุตรหลานของท่าน 
ในฐานะผู้เรียน คือหัวใจของแนวทาง 
การศึกษาของเรา หลักสูตรและคุณวุฒิ 
ของเรามุ่งหวังที่จะปลูกฝังความรัก 
ในการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของท่าน 
ให้คงอยู่ตลอดไปทั้งในระดับโรงเรียน  
ระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้น แนวทางของเราสนับสนุนโรงเรียน 
ให้พัฒนาผู้เรียนที่:

• มีความเชื่อมั่น ในการท�างานกับข้อมูลและ
แนวคิด ทั้งของตัวเองและของผู้อื่น

• มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง มีความรู้จัก
รับผิดชอบและเคารพผู้อื่น

• ไตร่ตรองพิจารณา และพัฒนา 
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง

• มีความคิดริเริ่ม และเตรียมพร้อมต่อ 
ความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต

• มีส่วนร่วม ในการใช้สติปัญญาและทักษะ
ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์ และพร้อม 
ที่จะสร้างความแตกต่าง

Cambridge International Examinations เตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่การใช้ชีวิต ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความสนใจ 
ใฝ่หารู้และพัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เราเป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Assessment ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

คุณวุฒิระดับนานาชาติของเราเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงานชั้นน�าระดับโลกท�าให้นักเรียนมีทางเลือกที่ 
หลากหลายทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร เราจึงอุทิศทรัพยากรทางการศึกษา 
เพื่อน�าเสนอหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง

*ช่วงอายุใช้เป็นแนวทางเท่านั้น

Cambridge Primary
อายุ 5 ถึง 11 ปี*

Cambridge Secondary 1
อายุ 11 ถึง 14 ปี*

Cambridge Secondary 2
อายุ 14 ถึง 16 ปี*

Cambridge Advanced
อายุ 16 ถึง 19 ปี*
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ประโยชน์ที่บุตรหลานของท่านจะได้รับ
ผู้เรียนจะพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
ในวิชาแต่ละวิชาของ Cambridge IGCSE  
ที่เรียน และมีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การสืบค้นข้อเท็จจริงและการแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ เรามีวิชาให้เลือกมากกว่า 
70 วิชาในหมวดภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะและวิชาเฉพาะด้าน เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ซึ่งจะท�าให้บุตรหลานของท่านมีทางเลือก 
ในวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย

การประเมินผลระดับสากลของเรา 
ถูกออกแบบมาเพื่อให้บุตรหลานของท่าน 
แสดงความรู้และทักษะของพวกเขาได้ 
ในหลากหลายวิธี และเรายังมีทางเลือก 
ที่เหมาะสมต่อความสามารถที่แตกต่างกันไป
ของผู้เรียนด้วย

Cambridge IGCSE เหมาะส�าหรับผู้เรียน 
ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก ซึ่งวิชาทั้งหมด
จะพัฒนาทักษะในการท�างานและการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ เราได้จัดรางวัลกลุ่มส�าหรับ 
Cambridge IGCSE เรียกว่า Cambridge 
ICE อีกด้วย รางวัลนี้เป็นที่ยอมรับใน
สหรัฐอเมริกาและอเมริกาใต้ และได้รับรอง
ความส�าเร็จของนักเรียนที่ผ่านการสอบ 
Cambridge IGCSE อย่างน้อย 7 วิชาจาก 
5 หมวดหมู่วิชา

เปิดโอกาสสู่ทั่วโลก
คุณวุฒิ Cambridge IGCSE เป็นที่ยอมรับ
จากมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วโลก และผู้จ้างงาน
ก็ให้การยอมรับในเกียรติของประกาศนียบัตร
ว่าประกาศนียบัตรที่ได้รับนั้นมีคุณค่า 
ประโยชน์ แสดงถึงความส�าเร็จภายใต้ชื่อ 
ของ Cambridge เปิดโอกาสให้แก่บุตรหลาน
ของท่านไปทั่วโลก

Cambridge IGCSE เป็นที่ยอมรับใน 
สหราชอาณาจักรเทียบเท่ากับ GCSE  
ผู้ที่ได้คะแนนดี (เกรด C หรือสูงกว่า)  
จากวิชา Cambridge IGCSE English  
as a Second Language จะได้รับ 
การยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
หลายแห่งในสหราชอาณาจักร  
เสมือนเป็นหลักฐานแสดงความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยทั่วโลกหลายแห่งต้องการ
คุณวุฒิทั้ง Cambridge IGCSEs และ 
Cambridge International A Levels  
เป็นเงื่อนไขเพื่อรับเข้าศึกษา 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 มหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยสามารถก�าหนดเกณฑ์ 
ในการรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณวุฒิ 
ต่างประเทศได้เอง โดยทั่วไป นักเรียน
สามารถใช้ประกาศนียบัตรจาก Cambridge 
IGCSE ในการสมัครเข้าศึกษาใน 
ระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยทั่วไปมหาวิทยาลัย
ต้องการคะแนนจาก Cambridge IGCSEs 
อย่างน้อยห้าวิชา โดยมีคะแนนเกรด C 
หรือสูงกว่า ซึ่งจะต้องมีวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์
อย่างน้อยหนึ่งวิชา

ผู้เรียนสามารถตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัย 
ทั่วโลกแห่งใดที่ยอมรับคุณวุฒิจาก  
Cambridge จากฐานข้อมูลออนไลน์ของเรา
ที่ www.cie.org.uk/recognition

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม! ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Cambridge IGCSE เยี่ยมชมเวบไซต์  
www.cie.org.uk/igcse หรือติดต่อโรงเรียนของท่าน

ชุมชนการเรียนรู้รอบโลก
การเรียนในหลักสูตรและคุณวุฒิของ 
เคมบริดจ์ บุตรหลานของท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนผู้เรียนจากโรงเรียนกว่า 10,000 
แห่งในกว่า 160 ประเทศ เราออกแบบเนื้อหา
หลักสูตรและคุณวุฒิส�าหรับนักเรียนทั่วโลก 
แต่ก็ให้ความส�าคัญที่จะสอดแทรกบริบท 
ท้องถิ่นในเนื้อหาด้วย

ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคส�าหรับผู้เรียน 
โปรแกรมเคมบริดจ์จากทั่วโลก  
ชุมชนออนไลน์ของเราได้น�าให้เป็นที่ที่
โรงเรียนและผู้เรียนสามารถร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม
ของพวกเขา ด้วยการพัฒนาทัศนคติแบบ
โลกาภิวัตน์แก่ผู้เรียนโปรแกรมเคมบริดจ์  
เรามุ่งหวังที่จะเตรียมพวกเขาสู่ความส�าเร็จ 
ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Cambridge IGCSE – ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปกครอง ต่อ

® IGCSE เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
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มีการเขารวมโปรแกรม 
Cambridge IGCSE 

ในมากกวา 
145 ประเทศ

ในมากกวา 5,500
โรงเรียนทั่วโลก
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