
Cambridge International AS และ A Levels คอือะไร
Cambridge International Advanced Subsidiary Level (AS Level) 
และ Cambridge International Advanced Level (A Level) เป ็นโปร
แกรมการศ ึกษาเช ิงฐานเน ื ้อหาว ิชา ซ ึ่งม ักเร ียนในช่วงสองป ีสุด
ท ้ายของการศ ึกษาระดับม ัธยมศ ึกษา Cambridge International 
AS Level เป ็นโปรแกรมการศ ึกษา ระยะเวลาหน ึ่งป ี ในขณะท ี ่
Cambridge International A Level โดยทั่วไปใช ้เวลาสองป ี และจะม ี
การสอบประเม ินช่วง ท ้ายโปรแกรม ว ิชาส่วนใหญ่สามารถเร ิ่มต ้น
ได ้ในหลักส ูตร Cambridge International AS Level และศ ึกษาต่อ
เพ ิ่มเต ิม ในหลักส ูตร Cambridge International A Level ได ้หลัก
ส ูตร เป ็นแบบนานาชาต ิแต่ม ีเน ื ้อหาเก ี่ยวข ้องกับท ้องถ ิ่น หลัก
ส ูตร ออกแบบข ึ ้นส�าาหร ับนักศ ึกษานานาชาต ิโดยเฉพาะ โด
ยม ีเน ื ้อหา ท ี่เหมาะกับสถาบ ันศ ึกษาหลากหลายและหล ีกเล ี่ยง
อคต ิทาง ด ้านวัฒนธรรม บร ิบทหร ือตัวอย่างท ี่ใช ้ในหลักส ูตร
และเอกสาร ค�าาถามในข ้อสอบเคารพวัฒนธรรมต่างๆ ในสภาพแวด
ล ้อมระดับ นานาชาต ิ

คุณสมบ ัต ิเหล่าน ี ้ได ้ร ับการบร ิหารจัดการตั ้งแต่ป ี1951 โดย 
Cambridge Assessment International Education ซ ึ่งเป ็นส่วนหน ึ่ง 
ของมหาว ิทยาลัยเคมบร ิดจ ์

ใครเร ียนหลกัส ูตร Cambridge International AS และ A Level

นักเร ียนกว่า 175,000 คนในมากกว่า 125 ประเทศในทุกป ีเล ือก 
หลักส ูตร Cambridge International AS และ A Level ซ ึ่งม กลุ่ม
เป ้าหมายท ี่นักเร ียนอาย ุ16–19 ป ีท ี่ก�าาลังจะเข ้าศ ึกษาใน มหา
ว ิทยาลัย ในสหราชอาณาจักร นักเร ียนระดับม ัธยมปลายป ีที่ 12 
และ 13 เร ียนหลักส ูตรเหล่านี้

ท�ำำไมจ ึงควรเล อืกโปรแกรม Cambridge 
International AS และ A Level

ร ูปแบบกำรพ ัฒนำทกัษะท ่ีม ีควำมจ�ำำเพำะ
หลักส ูตรน ี ้ม ีเป ้าหมายพ ัฒนาความร ู้ ความเข ้าใจและทักษะของ 
นักเร ียนผ่าน

• เน ื ้อหาว ิชาเช ิงล ึก
• การเร ียนร ู้ท ่ีจะท�าางานด ้วยตนเอง
• การประยุกต ์ใช ้ความร ู้และความเข ้าใจในสถานการณ์ใหม่ๆ 

และสถานการณ์ท ่ีคล ้ายคล ึง
• การจัดการและประเม ินแหล่งข ้อม ูลประเภทต่างๆ
• การค ิดอย่างม ีเหตุผลและการน�าาเสนอการโต ้แย ้งและการ 

อธ ิบายอย่างเป ็นข ้ันเป ็นตอนและต่อเน ่ือง
• การศ ึกษาและการส ่ือสารเป ็นภาษาอังกฤษ

ตวัเล อืกว ิชำท ่ีม ีควำมย ืดหยุน่
ม ีว ิชาให ้เล ือกมากกว่า 50 ว ิชา 
และสถาบ ันการศ ึกษาม ีอ ิสระในการเป ิดสอนว ิชาต่างๆ โดยบ ู
รณา การการเร ียนร ู้ได ้ ไม่ม ีว ิชาภาคบ ังคับโดยนักเร ียนสามา
รถเล ือก ศ ึกษาเฉพาะด ้านหร ือศ ึกษาสาขาว ิชาใดก ็ได ้

การให ้นักศ ึกษาเล ือกเร ียนว ิชาท ่ีต ้องการเองช่วยสร ้างแรง
กระตุ้น ในการเร ียนตลอดหลักส ูตร โดยท่ัวไปนักเร ียนศ ึกษาส ี่ว ิ
ชาใน AS Level และสามว ิชาใน A Level ข ้อก�าาหนดมาตรฐานใน
การ ร ับนักเร ียนเข ้าเร ียนส�าาหร ับมหาว ิทยาลัยในสหราชอาณา
จักรค ือ A Level สาม ว ิชา

Cambridge International AS และ A Level  
ค ู่ม ือส�าาหร บัมหาว ิทยาลยั

Cambridge International AS และ A Level เป ็นท ่ียอมร ับว่าเป ็นหนังส ือเบ ิกทางส ู่ความ 
ส�าาเร ็จด ้านการศ ึกษา มหาว ิทยาลัย และการจ ้างงาน

  นกัเร ยีนของเรำท ่ีผำ่นหลกัส ูตร Cambridge International A Levels ม ีผลกำรเร ียนด ีมำกท ี่่ ่ว ทิยำเขต
ของเรำ พวกเขำม ีควำมพร ้อมเต ็มท ่ีส�ำำหร บัหลกัส ูตรของเรำและเรำร ู้ส กึวำ่พวกเขำม ีควำม ม ัน่ใจมำกและ
ย ังม ีควำมร ู้อยำ่งด ีและล กึซ ึ ้ง (และ) ควำมสำมำรถในกำรค ิดเช ิงว จิำรณแ์ละม หีลกักำ  
Stuart Schmill, คณบด ีฝ่ายคดัเล ือกนักศ ึกษา สถาบ ันเทคโนโลย ีแมสซาช ูเซตส ์ (MIT) สหร ัฐอเมร ิกา

กลุม่วชิำ Cambridge International AS และ A Level 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างๆ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี

สังคมศาสตร์ ศิลปะ การศึกษาทั่วไป
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Cambridge International AS และ A Level ค ู่ม ือส�าาหร ับมหาว ิทยาลัย

วชิำวจิยัวถิพีลโ
ว ิชาว ิจัยว ิถ ีพลโลก (Global Perspectives & Research – GPR) เป ็น
คุณสมบ ัต ติามทักษะท ่ีบุกเบ ิกไมม่ ีใครเหม ือนได ้ร ับ การเพ ่ิมลง
ในชดุ A Level ท ่ีม ีอย ู่เพ ่ือชว่ยให ส้มบ รูณ์ย ่ิงข ึ ้น

ว ิชา GPR ใช ว้ ิธ ที ีค่รอบคลมุหลายหลกัส ูตรในการเร ยีนร ู้ทักษะ 
ท ีจ่�าาเป น็ต่อความส�าาเร ็จในการศ กึษาระดับอดุมศ ึกษาและใน 
การท�าางาน การศ ึกษาป ญัหาระดับโลกท�าาให ้นักเร ียนสามารถ 
ส�าารวจมมุมองท ่ีต่างกันและบ่อยคร  ้ังข ดัแย ง้กัน เพ ่ือพ ฒันา 
ความสามารถของตนในค ิดส ังเคาระห แ์ยกแยะ การค ิดว ิเคราะห ์ 
สร ้างสรรค ์ และการสะท ้อนมมุมองผลกระทบต่อแนวค ิดของตนเอง 
วา่ม ีผลกระทบต่อมุมมองของตนอยา่งไรได ้ โปรแกรมการศ กึษาน ี ้ 
ประกอบด ้วยหลกัส ูตรทักษะท ่ีจะได ้ร ับการสอนหน ่ึงป ี และในป ีท ่ี 
สองจะเป น็ป ีของรายงานการว จัิยท ีใ่ช ้เวลาหน ่ึงป ี ซ ่ึงม ชี ่ือเร ียก 
วา่ Cambridge Research Report รายงานการว ิจัยน ี จ้ะชว่ย สง่เสร ิ
มการประยกุต ์ใช แ้ละพ ฒันาแนวค ดิท ่ีจ�าาเป ็นท ีส่อนในว ิชา ว ิถ ี
พลโลก (Global Perspectives) และชว่ยเตร ียมนักเร ียนให ้ พร ้อม
ส�าาหร ับการศ ึกษาในมหาว ทิยาลยั ส�าาหร บัข ้อม ูลเพ ่ิมเต ิม โป
รดเย ่ียมชม www.cambridgeinternational.org/gp

กำรเตร ียมตวัส�ำำหร บัมหำว ิทยำลยัเช งิล ึก
การค น้พบจากการศ ึกษาว จัิยจ�าานวนหน ่ึงช ี ้ให เ้ห น็วา่หลกัส ูตร 
Cambridge ชว่ยเตร ียมพร ้อมนักเร ียนส�าาหร ับการศ ึกษาใน มหาว ิ
ทยาลยัได ้อย่างด ี ส�าาหร ับข ้อม ูลเพ ่ิมเต ิม โปรดเย ีย่มชม  
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf

กำรให ค้ะแนนและกำรประเม ินผล 
คะแนนท ่ีเป น็ท ่ียอมร ับระดับนานาชาต ิของ Cambridge จะได้ ร ับ
การรายงานพร ้อมแนวทางท ่ีช ดัเจน เพ ่ือชว่ยอธ ิบายมาตรฐาน 
ความส�าาเร จ็ Cambridge International A Level จะรายงานเป ็น เกรด 
A* (ส ูงสดุ) ถ งึ E (ผลการเร ยีนต�า่าสดุท ่ีต อ้งได ้ร บั) ไมม่ เีกรด A* 
ส�าาหร ับ Cambridge International AS Level ซ ึง่จะรายงาน เป น็
เกรด A ถ ึง E เท่านั ้น จะให ้คะแนนแต่ละว ชิาแยกกันและไมม่  ีการ
ค�าานวณผลการเร ยีนเฉล ่ีย จะออกใบประกาศน ียบัตรให ส้�าาหร ับ 
การสอบแต่ละชดุ และจะให ค้ะแนนส�าาหร บัว ิชาท ่ีผ ู้สมคัรสอบผา่น 
เท่านั ้น

Percentage Uniform Mark
Percentage Uniform Mark (PUM) ค ือคะแนนในร ูปแบบตัวเลข ท ่ี
เสนอให ้ส�าาหร ับบางประเทศนอกเหน ือไปจากเกรดส�าาหร ับแต่ละ 
ว ิชา  ผลการสอบของนักเร ียนจะถ ูกค�าานวณออกมาในร ูปการ 
ประเม ินท่ัวไป ซ ่ึงจะบ่งช ี ้ระดับผลการศ ึกษาของนักเร ียนในช่วง 
เกรดนั ้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากนักเร ียนได ้ร ับคะแนน 79 คะแนน 
น่ัน หมายความว่า ผลการศ ึกษาของนักเร ียนอย ู่ในระดับส ูงของ
ช่วง เกรด บ 

กำรประเมนิผลเป็นระยะและเชงิเสน้

ใบประกำศน ียบ ัตร Cambridge AICE

จะม ีการออกใบประกาศน ียบ ัตรเม ่ือสอบผา่นว ิชาท ่ีเล อืกจาก -สาม
หมวดหม ู่หลกัส ูตรใน Cambridge International AS และ A Level 
หมวดหม ู่หลกัส ูตรประกอบด ้วยคณ ิตศาสตร ์และ ว ิทยาศาสตร ์ 
ภาษาศาสตร ์ และศ ิลปะและมนุษยศาสตร ์ แต่ละ AS Level จะได ร้ ับ  
1 เครด ิตและ A Level ท ่ีจบสมบ ูรณ์จะได ้ร ับ 2 เครด ิต ตั ้งแต่ป ี 
2017 เป ็นต ้นไป นักเร ียนจ�าาเป ็นต ้องได ้ร ับ อย่างน ้อย 7 เครด ิต 
รวมถ ึง AS ใน ว ิชาว ิจัยว ิถ ีพลโลก (Global Perspectives and 
Research) ท ่ีเป ็นว ิชาภาคบ ังคับ สว่นใหญ่ AICE Diploma ม กัจะ
สอบกันในสหร ัฐอเมร ิกา ส�าาหร ับข ้อม ูล เพ ่ิมเต ิม โปรดเย ีย่มชม   
www.cambridgeinternational.org/aice

AS Level 
grade

PUM 
range

a 80–100

b 70–79

c 60–69

d 50–59

e 40–49

A Level 
grade

PUM 
range

  A* 90–100

A 80–89

B 70–79

C 60–69

D 50–59

E 40–49

นักเร ียนลงเร ียนหลักส ูตร Cambridge International AS Level 
เท่านั ้น เน ื ้อหาหลักส ูตรของ Cambridge International AS Level 
ครอบคลุมคร ึ่งหน ึ่งของโปรแกรม Cambridge International A Level

ตวัเลอืกที ่1

Cambridge International AS Level (AS เดี่ยว)

นักเรียนเรียน Cambridge International AS Level ในปีแรก และ
ส�าาเร็จเนื้อหาของ Cambridge International A Level ในปี ที่สอง

ตวัเลอืกที ่2

Cambridge International AS Level  
(AS ครอบคลุมครึ่งแรกของ A Level)

Cambridge International A Level (เนื้อหา A Level ที่เหลือ)

นักเร ียนท�าาข ้อสอบทั ้งหมดของหลักส ูตร Cambridge 
International A Level ในข ้อสอบชุดเด ียวกัน ซ ึ่งโดยปกต ิจะ เป ็น
ช่วงปลายป ีท ี่สองของการศ ึกษา

ตวัเลอืกที ่3

Cambridge International A Level

  เรำประทบัใจในควำมร ู้แนวล ึกและแนวกว ้ำง 
ของนกัศ ึกษำท ่ีผำ่นกำรเร ยีนหลกัส ตูรเคมบร ิดจ 
นกัศ ึกษำเหลำ่น ี ้เข ำ้เร ียนท ่ีมหำว ิทยำลยัด ้วย 
ควำมพร ้อมเต ็มท ่ีและต ่ืนเต ้นกบักำรเร ียนร ู ้ไม่
วำ่ จะมำจำกประเทศใดในโลกกต็ำม   
Greg Roberts, คณบด ีฝ่ายร ับนักศ ึกษา มหาว ิทยาลยัเวอร ์จ ิเน ีย สหร ัฐอ
เมร ิกา



ใครยอมร บั Cambridge International A Level

คุณวฒุ ิของ Cambridge เป ็นท ่ียอมร บัในบรรดามหาว ิทยาลยัและ 
ผ ูจ้ ้างงานท่ัวโลก Cambridge International AS และ A Level  
ได ้ร ับการยอมร บัจาก UCAS มหาว ทิยาลยัในสหราชอาณาจักร และ
สถาบันในต่างประเทศวา่ม ีมาตรฐานและการให ้คะแนนเหม ือน กับ 
AS และ A Level ท ่ีนักเร ียนในสหราชอาณาจักรสอบ นักเร ียน ใช ้ 
Cambridge International AS และ A Level เพ ่ือเข ้าส ู่มหาว ิทยาลยั
ช ั ้นน�าาท่ัวโลก เชน่ ในสหราชอาณาจักร ไอร ์แลนด์ สหร ัฐอเมร ิกา 
แคนาดา ออสเตรเล ีย น ิวซ ีแลนด์ อ ินเด ีย ส ิงคโปร  ์อ ีย ิปต์ จอร ์
แดน แอฟร ิกาใต ้ เนเธอร ์แลนด์ เยอรมน ี และสเปน

ในประเทศเชน่สหร ัฐอเมร ิกาและแคนาดา เกรดท ่ีด ีในว ิชาท ่ีเล ือก 
อย่างด ีจากหลกัส ูตร Cambridge International A Level อาจ ชว่ยให ้
นักเร ียนได ้ร ับเครด ิตในหลกัส ูตรของมหาว ิทยาลยัได ้ถ ึง หน ่ึงป 

ทั ้งใบประกาศน ียบ ัตรและใบแจ ้งผลการประเม ินเป ็นหลักฐานผล 
การเร ียนอย่างเป ็นทางการจาก Cambridge

คุณลักษณะด ้านความปลอดภัยท ี่ซ่อนอย ู่อ ื่นๆ จะปรากฎอย ู่บน 
เอกสารทางการของ Cambridge ด ้วย

CIE Direct

CIE Direct เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ สามารถ 
ตรวจสอบผลการเรียน Cambridge ของผู้สมัครทางออนไลน์ได้ 
หากต้องการสมัครเพื่อดูผลการเรียนดังกล่าว โปรดส่งอีเมลไปยัง 
recognitions@cambridgeinternational.org

ว ิธ ีกำรประเม ิน – ตวัอยำ่งใบประกำศน ียบ ตัรและใบแจ ้งผลกำรประเม ิน

ลายน�้าา

จ�าานวนหลกัสตูร 
ที่เรียน

การรายงานคะแนนที่ได้รับด้วยตัว 
อักษรใหญ่และเล็ก 

A Level ประกาศผลเป็นตัวอักษร 
ใหญ่ตามด้วยตัวอักษรเล็ก A(a)

หมายเลยประจ�าาศูนย์ / หมายเลขผู้สมัคร

ภาพสามมิติ
หมายเลขอนุกรม

ลายเซ็นรอง 
ประธานมหา 
วิทยาลัยเคม 
บริดจ์

รายละเอียดผู้สมัคร 
รวมหมายเลขผู้สมัคร

หมายเลขของ 
หลักสูตร

Percentage 
Uniform Mark 
(PUM) 

AS Level ประกาศผลเป็นตัวอักษร 
เล็ก 2 ตัว a(a)
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Cambridge International AS และ A Level ค ู่ม ือส�าาหร ับมหาว ิทยาลัย

ตวัอยำ่งกำรยอมร ับจำกท ัว่โลก
มหำว ิทยำลัย Yale ยอมร ับ Cambridge International A Level ใน
การลงทะเบ ียนเข ้าเร ียน และจะให ้เครด ิตส�าาหร ับเกรด A หร ือ B 
นักเร ียนท ่ีลงเร ียนโปรแกรม A Level สามารถใช ้ผลของ A Level ท ่ี
ส�าาเร ็จแทน SAT II Subject Test แบบว ิชาต่อว ิชาได ้ มหาว ิทยา
ลัย Yale จะให ้เครด ิตส�าาหร ับ A Level เม ื่อได ้ร ับการ อนุมัต ิจาก
ท ี่ปร ึกษาทางว ิชาการของนักเร ียน

มหำว ทิยำลยัอ ๊อกซฟอร ์ดย ินด ีต ้อนร ับนักเร ียนท ่ีม ี 
Cambridge International A Level อ อ๊กซฟอร ์ดได ้ยอมร ับ 
Cambridge International A Level วา่เป ็นคุณวฒุ ทิ ่ีเหมาะสม กับเง ื ่
อนไขในการเข ้าเร ียนในมหาว ิทยาลยัมาหลายป ีแล ว้ คุณวฒุ น ี ้ 
เตร ียมนักเร ยีนให ้ม ีความร ู้เหมาะสมเก ่ียวกับว ชิาท ีเ่ร ียน ถ ึง 
แม ว้า่การสมคัรเข ้าเร ียนท ่ีม ีการแขง่ขนัส ูงจะหมายความวา่ความ 
ส�าาเร ็จใน A Level อยา่งเด ียวไมไ่ด ้ท�าาให ้นักเร ยีนได ้ร ับท ่ีเร ียน 
ก ต็าม 

มหำว ทิยำลยัแห่งชำต ิของส ิงคโปร ์ย นิด ีต ้อนร ับใบสม ัคร
จาก นักเร ียนท ่ีสอบผา่น Cambridge International A Level ได  ้
ด ีอยา่งน อ้ยสามว ิชา ผ ูส้ม ัครหลายคนย ่ืนใบสอบ A Level ท ่ีม ี 
คะแนนด ีส ่ีว ชิาข ึ น้ไป อนุญาตให ้ใช ค้ะแนนจากทุกว ิชารวมกัน 
ในการสอบสองคร ั ้งท ่ีหา่งกันไมเ่ก ิน 12 เด อืน

มหำว ทิยำลยัซ ิดน ีย ์ย ินด ีต ้อนร บัผ ูส้ม คัรท ่ีจบว ิชาของ A 
Level สามว ชิาในหน ่ึงป ีการศ ึกษา หลกัส ูตรท ่ีม ีการแขง่ข ันส ูง 
มากอาจจ�าาเป ็นต อ้งขอส ่ีว ิชาถ ึงจะเข ้าเร ียนได  ้จะไมย่อมร ับว ิ 
ชา AS แทนว ิชา A Level แต่ผลการเร ียนจากว ิชา AS อาจชว่ยเพ ิม่ 
ความสามารถในการแขง่ข ันของผ ู้สม ัครท ่ีม ีคุณสมบ ัต ิเหมาะสม

ฐำนข ้อม ูลแสดงกำรยอมร บัในสถำบ ัน
ฐานข ้อม ูลแสดงการยอมร ับในสถาบันเป ็นสารบบสถาบันทั่วโลก 
ในระบบออนไลน์ ท ี่ให ้การยอมร ับคุณวุฒ ิของ Cambridge อย่าง
เป ็นทางการเป ็นลายลักษณ์อักษร ม ีการปร ับปรุงสารบบน ี ้ สม�่าา
เสมอโดยเพ ิ่มค�าากล่าวแสดงการยอมร ับใหม่ๆ ท ี่ท�าาให ้นักเร ียน 
Cambridge เห ็นว่าท ี่ไหนบ ้างยอมร ับคุณวุฒ ิ Cambridge ของตน 
สารบบน ี ้เป ็นแหล่งข ้อม ูลแรกให ้นักเร ียน ผ ู้ปกครองและ โรงเร  ี
ยนตรวจด ูว่าสถาบันหน ึ่งจะพ ิจารณาใบสมัครจากนักเร ียน ท ี ่
ม ีคุณวุฒ ิ Cambridge หร ือไม่ จากนั ้นนักเร ียนเข ้าเย ี่ยมชม เว ็บ
ไซต์ของมหาว ิทยาลัยเองเพ ื่อรับข้อมูลเพ ิ่มเต ิม

ฐำนข ้อม ูลน ี เ้ต ิบโตข  ้ึนเร ่ือยๆ: ต ้ังแตป่ ี 2012 จ�ำำนวนผ เย ่ี
ยมชมฐำนข ้อม ูลเพ ิม่ข ึ ้นถ ึงร ้อยละ 45 
ฐานข ้อม ูลน ี ้ม ีผ ู้เย ี่ยมชมท ี่ไม่ซ ้ำาากันมากกว่า 50,000 คนใน 
แต่ละป ี ป ัจจุบันน ี ้สถาบันกว่า 950 แห่งทั่วโลกม ีนโยบาย การ
ยอมร ับส�าาหร ับ A Levels ท ี่ม ีรายช ื่ออย ู่ในฐานข ้อม ูล ของเรา 
เพ ิ่มช ื่อสถาบันของคุณโดยใช้ลิงก์จากฐานข้อมูล  
www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch

นโยบายการยอมร ับท ี่ให ้ข ้อม ูลอย่างด ีบนฐานข ้อม ูลของเราจะ
ช่วย ให ้นโยบายของคุณโดดเด่นเหน ือสถาบันอ ื่นอย่างแท ้จร ิง

  เรำย ินด ีต ้อนร บัใบสมคัรของผ ู้สมคัร
ท ีม่ ีคณุวฒุ ิ Cambridge International 
จำก ประสบกำรณข์องเรำแล ้ว คณุวฒุ ิของ 
Cambridge Advanced เชน่ Cambridge 
International AS และ A Level ม ีประส ิทธ ิภำพ
ท ีค่งตวัและน่ำเช ่ือ ถ อื และย งัเตร ียมควำมพร ้อม
ของนกัเร ียนส ู่กำร ศ ึกษำข ั ้นอดุมศ ึกษำ  
Katherine Hind, ผ ู้จดัการอาวโุสแผนกร ับนักเร ียนเข ้าเร ียนระดบัปร ิญญา 
ตร ี มหาว ิทยาลยัน ิวแคสเซ ิล


