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การคิดคะแนน TCAS รอบท่ี 4 

 

 

 

 

 

 องค์ประกอบท่ี 1  GPAX เรียกอย่างสั้นๆเข้าใจได้ง่ายว่า “เกรดเฉลี่ยรวม” นั่นเอง ซึ่งจะให้ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 20  

 องค์ประกอบท่ี 2  O-NET จัดสอบในวิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

,ภาษาอังกฤษ  

 องค์ประกอบท่ี 3 GAT  คือ การวัดศักยภาพในการเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความส้าเร็จ มี 2 ส่วน *สอบ1

ครั้งต่อปี คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

• ความสามรถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา  150 คะแนน 

• ความสามรถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 150 คะแนน 

 องค์ประกอบท่ี 4  PAT คือความถนัดในวิชาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนในวิชานั้น กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชา

นั้นๆให้ประสบความส้าเร็จ มีทั้งหมด 7 อย่าง  *สอบ1ครั้งต่อปี คะแนนเต็ม 300 คะแนน ต่อวิชา 

 PAT  1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์              PAT  2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์         PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 PAT 5 ความถนัดทางครู                         PAT 6  ความถนัดทางศิลปะ 

      PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ  (เวลาสอบเลือกได้ภาษาเดียวเท่านั้น)*ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส  

เยอรมัน บาลี อาหรับ เกาหลี* 

•    แต่ละPATจะประกอบด้วย 2 ส่วน 1.ความรู้ที่จะเรียนต่อในคณะนั้น 2.ความถนัดในการเรียนคณะ

นั้นให้ประสบความส้าเร็จในมหาวิทยาลัย 
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การคิดคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GPAX : 1.น้าเกรดเฉลี่ยรวมรวมทั้งหมด  × 75 เพ่ือให้ผลการเรียนเฉลี่ยเป็นเต็ม 300คะแนน 

                      2. น้าคะแนนที่ได้จากการ × ค่าน้้าหนัก (ร้อยละ 20 ) จะได้คะแนนเต็ม 6,000คะแนน  

ตัวอย่างอิงอิง ได้เกรดเฉลี่ยรวม(GPAX)  3.25 

           น้าGPAX อิงอิง× 75 เพ่ือให้เต็ม 300 :  3.25 × 75  =  243.75  คะแนน 

           น้า คะแนนที่ได้ 243.75  คะแนน ×     กับค่าน้้าหนัก 20 เพ่ือจะหาคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน                         

243.75    ×  20  =  4,875  คะแนน 

  สรุปอิงอิงจะได้ GPAX   4,875    คะแนน  จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน 

 O-NET    1.น้าคะแนนสอบO-NET แต่ละวิชา มาคูณ 3 ตัวอย่าง  คะแนนO-NETอิงอิงได้คะแนนในแต่ละรหัส

วิชา ดังนี้ 

                               รหสัวิชา 01 ได้  60 น้ามาคูณ 3 จะได้ = 180 คะแนน 

                               รหสัวิชา 02 ได้  68 น้ามาคูณ 3 จะได้ =  204 คะแนน 

                          รหัสวิชา 03 ได้  74 น้ามาคูณ 3จะได้  =  222 คะแนน 

                               รหสัวิชา 04 ได้  65 น้ามาคูณ 3 จะได้ = 195 คะแนน 

                               รหสัวิชา 05 ได้  83  น้ามาคูณ 3 จะได้ = 249 คะแนน 

2. ต่อจากนั้นน้าคะแนนที่ได้จากการคูณ 3 ไปคูณด้วย 6 อีกครั้งเพ่ือจะได้ค่าน้้าหนักแต่ละวิชา  รวมทั้งหมด 5 รหัส

วิชาจะได้ทั้งหมด จะได้ค่าน้้าหนักร้อยละ 30 ของO-NET คือ 9,000 คะแนน (ตกวิชาละ 1,800 คะแนน) 

รหัสวิชา 01   ภาษาไทย     180 × 6 จะได้  1,080      (คะแนน เต็มวิชาละ 1,800) 

รหัสวิชา 02   สังคมศึกษา  204 × 6 จะได้  1,224   คะแนน 

รหัสวิชา 03   อังกฤษ         222 × 6 จะได้  1,332   คะแนน 

รหัสวิชา 04   คณิตศาสตร์ 195 × 6 จะได้  1,170      คะแนน 

รหัสวิชา 05   วิทยาศาสตร์ 249 × 6 จะได้  1,494   คะแนน 

3.น้าคะแนนที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน จะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 9,000 คะแนน  จากตัวอย่างจะได้ 6,300 คะแนน 
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ตัวอย่างอิงอิงจะได้คะแนนO-NET 6,300  คะแนน จาก 9,000  คะแนน 

GAT – PAT  2 องค์ประกอบนี้จะอิงตามค่าน้้าหนัก (เปอร์เซ็น) ตามที่คณะก้าหนดไว้  

ตัวอย่างอิงอิงเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งใช้ค่าน้้าหนัก 

GAT 10% และ PAT4  40% 

สมมติ อิงอิงได้ GAT 242 × ค่าน้้าหนัก 10  จะได้   2,420     คะแนน 

     PAT4 255 ×  ค่าน้้าหนัก 40  จะได้  10,200     คะแนน 

     รวม   12,620   คะแนน 

   การคิดคะแนนรวม 

ให้น้า คะแนน GPAX + O-NET + GAT + PAT (บางวิชาใช้GATอย่างเดียวก็ข้ามPAT ไป) 
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กรณี อิงอิงเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

คณะ/

ประเภท

วิชา 

  

    วิชา 

GPAX O-NET GAT PAT คะแนนรวม 

01 02 03 04 05  PAT4 

ค่าน ้าหนัก 20 % 6% 6% 6% 6% 6%  40% 100 % 20 % 

  คะแนนเต็ม 6000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800  3000 12000 30000 

คะแนนที่ได ้ 4,875 1,080 1,224 1,332 1,170 1,494  2,420 10,200 23,796 
คะแนน 

  คิดเป็นร้อยละ 79.31 

กรณีตี๋เลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

สูงสุด   ต่้าสุด 

24,026.2000  22,579.6000 

สรุปอิงอิงจะผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนเป็น + 1,222.4 (โดยหักลบจากคะแนนต่้าสุดของปีนั น) 
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