
วิธีคิดคะแนน กสพท. 

         แบ่ง Step การคิดเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
Step 1 : คิดคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์  30% 
         วิชาเฉพาะแพทย์คือ 30% คิดตรงๆ เป็น 30 คะแนน (เต็ม 100)  วิชาเฉพาะแพทย์สอบทั้งหมด 3 ฉบับ ฉบับละ 
100 คะแนน เป็น 300 คะแนน น าคะแนนที่เราได้มาหาร 10 ได้เลยค่ะ เช่น  ได้ 195 คะแนน ก็คือ 19.50  คะแนนนั่นเอง 
 

Step 2 : คิดคะแนนวิชาสามัญ   
         วิชาสามัญแต่ละวิชาใช้สัดส่วนไม่เท่ากัน คะแนนของแต่ละวิชาต้องคิดเทียบตามสัดส่วนของวิชานั้นๆ แยกเป็น  
วิทย์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40% คณิต 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมฯ 10% คิดเทียบตามนี้ได้เลย 

 ตัวอย่าง 

วิชาสามัญ สัดส่วน คะแนนที่
สอบได้ วิธีคิด คะแนนปรับตาม

สัดส่วน 
วิทย์ (เคมี ชีว ฟิสิกส์) 40% 165 (165 คูณ 40) หาร 300 22.00 
คณิตศาสตร์ 1 20% 60 (60 คูณ 20) หาร 100 12.00 
ภาษาอังกฤษ 20% 42 (42 คูณ 20) หาร 100 8.40 
ภาษาไทย 10% 76 (76 คูณ 10) หาร 100 7.60 
สังคมศึกษา 10% 58 (58 คูณ 10) หาร 100 5.80 
 100%   55.80 

 

Step 3 : แปลงคะแนน (อีกรอบ) 
          หลังจากที่ได้คะแนนทั้ง 2 ส่วนแล้ว น าคะแนนมาแปลงอีกรอบ ตามสัดส่วนที่ กสพท ก าหนดคือ วิชาเฉพาะ
แพทย์ 30% และ วิชาสามัญ 70%   
 
  ขั้นตอนนี้ สามารถเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้เลย  100% คือ 55.80 คะแนน แล้ว 70% เป็นก่ีคะแนน-->       
(55.80 คูณ 70) หาร 100 = 39.06 คะแนน  
 

จากนั้นน าคะแนนไปรวมกับคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ใน Step 1 คือ 19.50 คะแนน เป็น 19.50 + 39.06 
= 58.56  คะแนน ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นคะแนน กสพท.  
  
 

หมายเหตุ   ต้องได้คะแนน O-NET และมีคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 



คะแนน กสพท.ของผู้สมัคร (ชื่อ.........................................................) 

 

Step 1 : คิดคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ 30%      ได้เท่ากับ ............................ คะแนน 

ฉบับที่ 1 ได้ .................คะแนน 
ฉบับที่ 2 ได้ .................คะแนน 
ฉบับที่ 3 ได้ .................คะแนน 

 

Step 2 : คิดคะแนนวิชาสามัญ 
 

วิชาสามัญ สัดส่วน คะแนน
ที่สอบได้ วิธีคิด คะแนนปรับตามสัดส่วน 

วิทย์ (เคมี ชีว ฟิสิกส์) 40%   (คะแนนที่ได้ คูณ 40) หาร 300   
คณิตศาสตร์ 1 20%   (คะแนนที่ได้ คูณ 20) หาร 100   
ภาษาอังกฤษ 20%   (คะแนนที่ได้ คุณ 20) หาร 100   
ภาษาไทย 10%   (คะแนนที่ได้ คูณ 10) หาร 100   
สังคมศึกษา 10%   (คะแนนที่ได้ คูณ 10) หาร 100   
 100%     

 

Step 3 : แปลงคะแนน (อีกรอบ) 
          หลังจากที่ได้คะแนนทั้ง 2 ส่วนแล้ว น าคะแนนมาแปลงอีกรอบ ตามสัดส่วนที่ กสพท. ก าหนดคือ วิชาเฉพาะ
แพทย์ 30%  และ วิชาสามัญ 70%   

         ขั้นตอนนี้ สามารถน าคะแนนวิชาสามัญที่ได้จาก Step ที่ 3 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ คือ  100% เท่ากับ ........... 
คะแนน แล้ว 70% เป็นก่ีคะแนน-->     

น าคะแนนไปรวมกับคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ใน Step 1  ( คือ ..................คะแนน) และคะแนนวิชาสามัญใน  

Stepที่ 3 (คือ.............คะแนน) มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนน กสพท. คือ ................ คะแนน 
 

 


