ข้ อมูลฉบับแปลภาษาไทย
ครั้งที่ 3 : วันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่ อง “เปรียบเทียบหลักสู ตรอินเตอร์ ”
UTalk”เพร็บ)”
“เปรียบเทียบหลักสู ตรอินเตอร์ ”
เปรียบเทียบหลักสู ตรม.ปลาย 2 ปี สุ ดท้ ายของระบบอินเตอร์

“เปรียบเทียบหลักสู ตรอินเตอร์ ”

ขอบข่ ายการนาเสนอ
- ความแตกต่างของหลักสูตรอินเตอร์ช้ นั ม.ปลาย (2 ปี สุดท้าย)
- หลักสูตร A Levels ของประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร IB
- หลักสูตรอเมริ กนั
- นักเรี ยนที่มาจากแต่ละหลักสูตรจะสมัครเข้าเรี ยนมหาวิทยาลัยได้อย่างไร?

หลักสู ตร A Levels ของประเทศอังกฤษ
- เรี ยน 2 ปี คือ Year 12 – Year 13 (ม.5-ม.6)
- เรี ยนเพียง 3-4 วิชาเท่านั้น
- นักเรี ยนสามารถเลือกวิชาได้อย่างอิสระ ขึ้นอยูก่ บั เกรดที่สอบได้ในหลักสูตร
IGCSE ว่าจะต้องสอบได้เกรดไม่ต่ากว่า B ถึงจะสามารถเลือกเรี ยนต่อวิชานั้นๆ
ในหลักสูตร A Levels ได้

- ในชั้น Year 12 เลือกเรี ยนได้ 3-5 วิชา และจะมีการสอบเมื่อ
เรี ยนจบปี การศึกษา
- ในชั้น Year 13 เรี ยนต่อในวิชาที่เลือกเรี ยนในชั้น Year 12 แต่อาจลด
วิชาเรี ยนลงมาเหลือ 3-4 วิชาก็ได้ และจะมีการสอบเมื่อเรี ยนจบ 1 ปี
การศึกษา
- การตัดเกรด คือ (A* - E)

จุดเด่ นของหลักสู ตร A Levels ของประเทศอังกฤษ
- นักเรี ยนมีความกดดันน้อยในการเตรี ยมตัวสอบเพราะต้องอ่าน
หนังสื อเตรี ยมตัวสอบเพียงไม่กี่วชิ าที่ตนเองเลือกเรี ยนเท่านั้น
- หากนักเรี ยนสอบไม่ผา่ น ก็สามารถสอบซ่อมเพื่อแก้ไขเกรดให้ดีข้ ึน
ได้
- หลักสูตร A Levels เป็ นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทัว่ โลก
- นักเรี ยนจะได้เลือกเรี ยนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดเท่านั้น ไม่ตอ้ งเรี ยน
ทุกวิชา
- มีวชิ าให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนมากมายทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก

หลักสู ตร IB Diploma
- มีวชิ าให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยน 6 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชา Standard (วิชาทัว่ ไป) มี 3 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชา Higher (วิชาระดับสูง) มี 3 กลุ่มวิชา
- สอบวัดผลเมื่อเรี ยนจบหลักสูตร 2 ปี
- คะแนนเต็ม 45 คะแนน

รายวิชาในหลักสู ตร IB Diploma มี 6 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. Literature

เรี ยนภาษาและวรรณคดีองั กฤษ

2. Second Language เรี ยนภาษาที่สอง เช่น ฝรั่งเศส จีน ไทย
เยอรมัน อิตาเลี่ยน
3. Individuals and Societies เช่น จิตวิทยา ปรัชญา
เศรษฐศาสตร์ และการจัดการธุรกิจ
4. Experimental Sciences เช่น ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา
5. Mathematics and Computer Science เช่น คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ระดับกลางและระดับสูง
6. Arts เช่นกลุ่มวิชาศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร ทัศนศิลป์
นอกจากนีน้ กั เรียนจะต้ องผ่านการเรียนอีก 3 รายวิชา คือ
1. Theory of Knowledge
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติและสังคม
2. Extended Essay
เขียนเรี ยงความทารายงานหัวข้อที่ตนเองสนใจไม่
ต่ากว่า 4,000 คา
3. CAS
ทากิจกรรมเพื่อสังคมนอกโรงเรี ยนไม่ต่ากว่า 50
ชัว่ โมง

จุดเด่ นของหลักสู ตร IB Diploma
- นักเรี ยนได้เรี ยนหลายวิชาและได้ทากิจกรรมที่หลากหลาย
- หลักสูตร IB เป็ นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทัว่ โลก

หลักสู ตร อเมริกนั
- หากเรี ยนจบปี การศึกษาจนถึง Grade 12 ก็จะได้วฒ
ุ ิ ม.6
- วัดผลโดยการนับจานวนหน่วยกิตที่เรี ยน
- นักเรี ยนต้องมีเวลาเข้าเรี ยน 90%
- มีการตัดเกรดเป็ นค่าเฉลี่ย GPA เหมือนหลักสูตรโรงเรี ยนไทย

- นักเรี ยนได้เรี ยนและได้ทากิจกรรมที่หลากหลาย
กสูเป็ตรนทีGED
- หลักสูตหลั
ร IB
่ยอมรัคือบอะไร?
จากมหาวิทยาลัยทัว่ โลก
GED คือ General Educational Development เป็ นการสอบที่
เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย
ตามหลักสู ตรการศึกษาของสหรัฐอเมริ กา เป็ นที่ยอมรับใน
การศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ
(International Program) นักเรี ยนอาจจะรู ้จกั GED ในคาอื่น
เช่น High School Diploma, Equivalent M.6, Accredited
เป็ นต้น เหมาะสาหรับนักเรี ยนที่ไม่ได้เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนใน
ระบบ
ข้ อสอบ GED สาหรับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ทีไ่ ม่ ใช่
สหรัฐอเมริกามีท้งั หมด 5 วิชา คือ
1) Mathematics
2) Language Arts, Reading
3) Language Arts, Writing (including Essay)
4) Science และ
5) Social Studies
ซึ่งแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 410
คะแนน ในแต่ละวิชา

