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บทนํา 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
ทางด้านวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตจะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร อาคารสิ่งก่อสร้าง  วัสดุ
ครุภัณฑ์ ทั้งน้ีสิ่งสําคัญในการบริหารงาน คือ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจหรือช้ีนําแนวทางในการพัฒนา
ของผู้บริหาร 
 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time 
Equivalent Student : FTES) นับว่าเป็นข้อมลูที่สําคัญต่อการบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีเพราะจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นหน่วยนักศึกษามาตรฐานที่ผ่านการประมวลผลตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดขึ้น เพ่ือให้นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาระงานสอนของ
อาจารย์ประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังอาจารย์ให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริง นอกจากน้ียังใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตาม
ผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอีกด้วย  
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นักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า 
(Full  Time  Equivalent  Student : FTES) 

 
  ในปัจจุบันจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าถูกใช้เป็นตัวเปรียบเทียบในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการประเมินหลายตัวบ่งช้ีหรือดัชนี  ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภายนอกของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา(สมศ.)  หรือการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่บุคลากรที่เก่ียวข้องจะได้ทราบความหมายที่แท้จริงของนักศึกษาเต็มเวลา หรือ(Full  Time  
Equivalent  Student : FTES)  โดยในที่น้ีจะได้กล่าวถึงความหมายในส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมดของการคํานวณ
ค่า FTES 
     การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเกิดขึ้นจากการท่ีนักศึกษาแต่ละโปรแกรมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ  ของคณะ/สาขาวิชาที่หลักสูตรกําหนด  การลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาก่อให้เกิดภาระงานการเรียนการสอน (Teaching  Load)  ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชา  จะต้อง
จัดการต่อไป  หน่วยวัดปริมาณงานการเรียนการสอนคิดเป็น หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit  Hour : 
SCH )   เช่น รายวิชา X   มี  3  หน่วยกิต  เป็นการสอนบรรยาย (lecture)  3  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา สมมุติ
ว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา X  จํานวน  30  คน  หน่วยกิตนักศึกษา (SCH )  =   30  x  3  =  90   
หน่วย/ภาคการศึกษา (ผลคูณระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา X  กับ  จํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชา X )   ซึ่งหน่วยของ  SCH  ยังไม่มีการกําหนดไว้  SCH  แต่ละรายวิชา จึงหมายถึง ผลคูณของจํานวน
หน่วยกิตกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ   อธิบายได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา X :  3  หน่วยกิต  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวน  30  คน   มีปริมาณงานการเรียนการสอนใน
รายวิชา  X  เท่ากับ   90  หน่วย/ภาคการศึกษา 
  เมื่อนํา SCH  ของทุกรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมารวมกันจะได้
ปริมาณงานการเรียนการสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นของคณะ/สาขาวิชา  ดังสูตร**  

   SCH  =       Σ  Ci Si 
เมื่อ     Ci    =    จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i   

     Si     =    จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ i  

 นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ีมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  และได้มีการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาน้ันตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการ
ลงทะเบียน กล่าวคือ 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา หรือ 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ  24  หน่วยกิตต่อปี  หรือ  12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ระดับปริญญาตรี  
  -  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละภาคการศึกษา  =   [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x 
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/18 
               หรือ   = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) ในภาคการศึกษา)]/18 

   -  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละปีการศึกษา   =  [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x  
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/36 
               หรือ   = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) ในภาคการศึกษา)]/36 

ระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) 
 -  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละภาคการศึกษา    = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x 
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/12 
               หรือ   = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) ในภาคการศึกษา)]/12 

   -  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละปีการศึกษา   =   [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x 
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/24 
               หรือ    = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) ในภาคการศึกษา)]/24 

การคํานวณนกัศึกษาเต็มเวลา 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  ใช้สูตรดังต่อไปน้ี** 

 ระดับปริญญาตรี  
     FTES (ภาคการศึกษา)     =     SCH / 18 
     FTES (ปีการศึกษา)        =     SCH / 36 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

     FTES (ภาคการศึกษา)     =     SCH / 12 
     FTES (ปีการศึกษา)        =     SCH / 24 

ความหมายของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 เป็นการปรับค่า FTES  ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ให้เป็นหน่วยวัดเดียวกับ 
FTES  ระดับปริญญาตรี โดยใช้เกณฑ์ของ สมศ. อ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา *  ดังน้ี   
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 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  หมายถึง  นักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและได้มี
การลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล  ข้อพิจารณาการนับรวมนักศึกษาภาคปกติกับนักศึกษาภาคพิเศษใน
การคํานวณค่าตัวบ่งช้ี   ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังน้ี  หากการสอนในช่วงเวลาพิเศษดังกล่าว  ได้มีการคํานวณเป็น
ภาระงานสอนของอาจารย์  และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษในการสอนนอกเวลา  ให้ถือว่านักศึกษาดังกล่าว
เป็นนักศึกษาภาคปกติ  แต่หากมิ  ได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  หรือได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับการสอนกังกล่าวเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน  ให้นับว่านักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษา
ภาคพิเศษ  ทั้งน้ี  สําหรับการนับจํานวนนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีให้นับได้ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือคิดภาระงานสอนของอาจารย์ตามจํานวนนิสิตเต็มเวลา ปีการศึกษาและปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 จําแนกตาม คณะ ภาควิชา และกลุ่มสาขาวิชา ที่ทําการสอน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนนิสิตเต็มเวลาของปีการศึกษาและปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับจํานวน
อาจารย์หัวจริงและนิสิตหัวจรงิในแต่ละคณะ  
 
ประโยชน์ของหน่วยกิตนักศกึษาและนักศกึษาเต็มเวลา 

1. เพ่ือนําเสนอภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับคณะ 
2. เป็นดัชนีตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. สามารถนําเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการวางแผน การบริหารงานภายใน คณะ  และ

สถาบัน 
 

ข้อตกลงในการเก็บข้อมูลและการคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ครั้งน้ีเป็นข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ทั้งหมดที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมภาคเรียนฤดูร้อน และนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเก็บจากเอกสารระบบ Management Information System (MIS)   
ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 (มิถุนายน พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(ตุลาคม พ.ศ. 2555 – กันยายน พ.ศ. 2556) 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. จํานวนนักศึกษาหัวจริง (Student by Head Count) คือ จํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรักษา

สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในแต่ละภาคการศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (Student by Subject Count) คือ จํานวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในที่น้ีจะมากกว่าหรือเท่ากับ
จํานวนนักศึกษาหัวจริง 

3. หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนกับจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน 

4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) คือ จํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐาน ในที่น้ีได้กําหนดหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการ
คํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในระดับการศึกษาต่างๆในกรณีจัดการศึกษาระบบทวิภาค ดังน้ี 

4.1 ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 19 หน่วยกิตต่อภาคเรียนปกติหรือ 38 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา 

4.2 ระดับปริญญาตรี จํานวน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ หรือ 36 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา 

4.3 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ หรือ 24 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา 

5. ภาคการศึกษา (ระบบทวิภาค) หมายถึง ระยะเวลาเรียนใน 1 ภาคเรียนปกติ หรือเทียบเท่า 16 
สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังน้ี 

5.1 ภาคการศึกษาที่ 1 หมายถึง ระยะเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง 
เดือนตุลาคมของทุกปี 

5.2 ภาคการศึกษาที่ 2 หมายถึง ระยะเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง 
เดือนมีนาคมของทุกปี 

6. การศึกษาภาคปกติ หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค โดย 
นักศึกษามีตารางเรียน จํานวน 2 ภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

7. การศึกษาภาค กศ.พช. หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน นอกเหนือจาก
เวลาทําการในระบบราชการ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และหลังเวลาราชการในวันจันทร์ 
วันพุธ วันศุกร์ โดยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีตารางเรียนจํานวน 3 ภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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สรุป 
 ข้อมูลที่สําคัญในการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  คือข้อมูลดิบในการลงทะเบียนของนักศึกษาท่ี
แยกรายวิชาตามหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งต้องมีข้อมูลรายวิชาและหน่วยกิตที่นักศึกษา
ลงทะเบียนจริง  เพ่ือให้การคํานวณได้ค่าที่ถูกต้องสมบูรณ์   และในการใช้จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
สําหรับเปรียบเทียบเพ่ือวัดคุณภาพตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการ
คํานวณโดยจะต้องทําการปรับค่านักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีก่อนนําไป
เปรียบเทียบ 
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การคํานวณและวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา 

แนวทางการคาํนวณนักศึกษาเต็มเวลา 
1) นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน กล่าวคือ 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา หรือ 18 
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา หรือ 12 
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

2) หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) แต่ละรายวิชา หมายถึง ผลคูณของจํานวน
หน่วยกิตกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน 
 
ระดับปริญญาตรี  

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละภาคการศึกษา = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x 
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/18 หรือ = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา 
(SCH) ในภาคการศึกษา)]/18 

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละปีการศึกษา = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x จํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/36 หรือ = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) ใน
ภาคการศึกษา)]/36 
 
ระดับสูงกว่าปริญญาตร ี

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละภาคการศึกษา = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x 
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/12 หรือ = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา 
(SCH) ในภาคการศึกษา)]/12 

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในแต่ละปีการศึกษา = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิต x จํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา)]/24 หรือ = [ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) ใน
ภาคการศึกษา)]/24 

การปรับค่า FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้เป็นหน่วยวัดเดียวกับ FTES ระดับปริญญา
ตรี ใช้เกณฑ์ของ สมศ. โดยอ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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วิธีการคํานวณและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวม 

จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา จํานวนหน่วยกิตรายวิชา จํานวนกลุ่มของวิชาที่
เ ปิ ด ส อน  จํ า น วน วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อน  *ต ามปี ก า ร ศึ กษ า  พ .ศ .  2 5 5 6  คื อ  ภ าคก า ร ศึ ก ษ า ท่ี 
1/2556,2/2556,3/2556 ใช้ข้อมูลจากสํานักส่งเสริมและงานทะเบียน *ในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2555,3/2555,1/2556 ใช้ข้อมูลจากสํานักส่งเสริมและงานทะเบียน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายโปรแกรมวิชา และภาควิชา โดยใช้เกณฑ์และสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

2.1 คํานวณจํานวนหน่วยกิตของนักศึกษาแต่ละรายวิชา (Student Credit Hours : SCH) 
SCH หมายถึง ผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับจํานวน

นักศึกษาลงทะเบียน ในรายวิชาน้ันๆใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

 
 

เมื่อ   Ci    =    จํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา   

     Si     =    จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา 

                                                    i          =   รายวิชาที่ i……….n 

                                                    n         =    จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

2.2 คํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ตามเกณฑ์ของการศึกษา ดังน้ี  
- คํานวณต่อภาคการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 

FTES = จํานวนหน่วยกิตของนักศึกษาแต่ละรายวิชา (SCH) ในภาคการศึกษานั้นๆ 
 

 
- คํานวณต่อภาคการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

FTES = จํานวนหน่วยกิตของนักศึกษาแต่ละรายวิชา (SCH) ในภาคการศึกษานั้นๆ 
 

 
 

18 

12 
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- คํานวณต่อปีการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
FTES =  ผลรวมของ SCH ภาคการศึกษาที่ 1/2556,2/2556,3/2556 
 

 
- คํานวณต่อปีการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

FTES =  ผลรวมของ SCH ภาคการศึกษาที่ 1/2556,2/2556,3/2556 
 

 

 

 

 

ตารางการคํานวณค่า FTES 

ตัวอย่างที่ 1  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จํานวน

นิสิต 

SCH 

(1) x (2) 

FTES 

(3) / 18 

FTES 

(3) / 36 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้ 3 44 132 7.33 3.66 

เทคโนโลยีอินเตอร์เนต็และการพัฒนาเว็บไซต์ 3 138 414 23.00 11.50 

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3 96 288 16.00 8.00 

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3 105 315 17.50 8.75 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3 32 96 5.33 2.66 

ระบบการส่ือสารข้อมูล 3 74 222 12.33 6.16 

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3 38 114 6.33 3.16 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 71 213 11.83 5.91 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3 37 111 6.17 3.08 

ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจ 3 74 222 12.33 6.16 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 12 0.67 0.33 

รวม 2,139 118.83 59.37 

 

36 

24 

1 2 3 4 5 
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ตัวอย่างที่ 2  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จํานวน

นิสิต 

SCH 

(1) x (2) 

FTES 

(3) / 18 

อัตราพึงมี 

(4) / 20 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้ 3 44 132 7.33 0.37 

เทคโนโลยีอินเตอร์เนต็และการพัฒนาเว็บไซต์ 3 138 414 23.00 1.15 

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3 96 288 16.00 0.80 

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3 105 315 17.50 0.88 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3 32 96 5.33 0.27 

ระบบการส่ือสารข้อมูล 3 74 222 12.33 0.62 

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3 38 114 6.33 0.32 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 71 213 11.83 0.59 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3 37 111 6.17 0.31 

ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจ 3 74 222 12.33 0.62 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 12 0.67 0.03 

รวม 2,139 118.83 5.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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การแบ่งกลุม่สาขาวชิา 
 

การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาออกมาเป็น 6 กลุ่มสาขา โดยมี 16 สาขาย่อยดังรายละเอียดดังน้ี 
กลุ่มสาขาที่ 1 (Cluster 1) เป็นกลุ่มสาขาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ และ  

ศิลปศาสตร์ โดยมีสาขาย่อยอีก 5 สาขาดังน้ี 
1.1 นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์  
1.2 การจัดการ / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์  
1.3 สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / นิเทศศาสตร์  
1.4 ศิลปศาสตร์ / อักษรศาสตร์  
1.5 ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์  
กลุ่มสาขาที่ 2 (Cluster 2) เป็นกลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

โดยมี สาขาย่อยอีก 2 สาขาดังน้ี 
2.1 ศิลปกรรมศาสตร์  
2.2 สถาปัตยกรรมศาสตร์   
กลุ่มสาขาท่ี 3 (Cluster 3) เป็นกลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ โดยมีสาขาย่อยอีก 2 สาขาดังน้ี 
3.1 วิศวกรรมศาสตร์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาท่ี 4 (Cluster 4) เป็นกลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์เป็นหลักมี

รายละเอียดดังน้ี 
4.1 เกษตรศาสตร์ / ประมง / ทรัพยากรธรรมชาติ   
กลุ่มสาขาท่ี 5 (Cluster 5) เป็นกลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการบริการสาธารณสุขศาสตร์ 

โดยมีสาขาย่อยอีก 3 สาขาดังน้ี 
5.1 พยาบาลศาสตร์  
5.2 เภสัชศาสตร์  
5.3 เทคนิคการแพทย์ / สาธารณสุข / สหเวชศาสตร์ 
กลุ่มสาขาที่ 6 (Cluster 6) เป็นกลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการบริการทางการแพทย์ โดย

มีสาขาย่อยอีก 3 สาขาดังน้ี 
6.1 แพทยศาสตร์  
6.2 สัตวแพทยศาสตร์  
6.3 ทันตแพทยศาสตร์ 



กองนโยบายและแผน  หน้า 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตารางที่ 1 ตารางการคํานวณนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีการศึกษา 2556 

 
 

ปีการศึกษา / 
ปีงบประมาณ 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา รายชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

จํานวน นศ.
ลงทะเบียน 

SCH 
(7x8) 

FTES 
(9/36) 

ปริญญาตรี ภาคปกติ 

1/2556 1.1 นิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

นิติศาสตร์ PA 8408 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 

3 58 174 4.83 

    PA54604 ระบบเศรษฐกิจไทย 3 101 303 8.41 

รวม 6 159 477 13.24 

2/2556 1.2 การจัดการ 
การบริหาร 

เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาการจัดการ การตลาด 3541101 หลักการตลาด 3 1 3 0.08 

    3542302 การบริหารช่องทางการจัด
จําหน่าย 

3 1 3 0.08 

รวม 6 2 3 0.16 

3/2556 1.3 สังคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

วิทยาลัยมวยไทย
ศึ ก ษ า แ ล ะ
การแพทย์แผนไทย 

มวยไทยศึกษา ME54601 ประวัติศาสตร์มวยไทย 3 19 57 1.58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ปีการศึกษา / 
ปีงบประมาณ 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา รายชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

จํานวน นศ.
ลงทะเบียน 

SCH 
(7x8) 

FTES 
(9/36) 

     ME54602 ทักษะและเทคนิคมวยไทย 3 19 57 1.58 

รวม 6 38 114 3.16 

รวมทั้งสิ้น 18 199 594 16.56 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

1/2556 1.1 นิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

นิติศาสตร์ PA 8408 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 

3 58 174 4.83 

    PA54604 ระบบเศรษฐกิจไทย 3 101 303 8.41 

รวม 6 159 477 13.24 

รวมทั้งสิ้น 6 159 477 13.24 

ป.บัณฑิต 

1/2556 1.2 การจัดการ 
การบริหาร 

เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป GD 6103 การจัดการเรียนรู้ 2 83 166 4.61 

    GD 6106 การบริหารการจัดการชั้น
เรียน 

2 83 166 4.61 

รวม 4 166 332 9.22 

รวมทั้งสิ้น 
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ปีการศึกษา / 
ปีงบประมาณ 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา รายชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

จํานวน นศ.
ลงทะเบียน 

SCH 
(7x8) 

FTES 
(9/36) 

ปริญญาโท 

1/2556 1.2 การจัดการ 
การบริหาร 

เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป MB 1252 เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จัดการ 

3 1 3 0.08 

    MB 2222 การศึกษาอิสระ 3 55 165 4.58 

รวม 6 56 168 4.66 

รวมทั้งสิ้น 6 56 168 4.66 

ปริญญาเอก 

1/2556 1.3 สังคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ 

วิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและ

การแพทย์แผนไทย 

มวยไทยศึกษา 1045204 การวิจัยขั้นสูงเพื่อการ
พัฒนามวยไทย 

3 11 33 0.91 

    1045205 การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภาพ
มวยไทย 

3 11 33 0.91 

รวม 6 22 66 1.82 

รวมทั้งสิ้น 6 22 66 1.82 
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ตารางที่ 2 จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และจํานวนนักศกึษาเต็มเวลา (FTES) จําแนกตามคณะและภาคเรียน 

คณะ/สาขาวิชา 

1/2556 2/2556 SCH ทั้งปีการศึกษา FTES ทั้งปีการศึกษา 

SCH     
ในคณะ 

SCH    
นอกคณะ 

SCH     
ในคณะ 

SCH    
นอกคณะ 

ในคณะ นอกคณะ รวม ในคณะ นอกคณะ รวม 
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ตารางที่ 3 จํานวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และจํานวนนักศกึษาเต็มเวลา (FTES) จําแนกตามคณะ ระดบัการศึกษา สาขาวิชา และภาคเรียน 
 
ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ

คณะ/สาขาวิชา 

คณะที่ให้บริการ (SCH) 
เท่ากับผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตนักศึกษากับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา รวม SCH 

FTES 
2556 

ครุฯ มนุษย์ฯ วิทย์ฯ วิทยาการจัดการ วมพ. 

1/56 2/56 1/56 2/56 1/56 2/56 1/56 2/56 1/56 2/56 1/56 2/56  

คณะวิทย์ฯ              

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์              

วิทยาลัยมวยไทยฯ              

สาขาวิชามวยไทยศึกษา              

คณะวิทยาการจัดการ              

สาขาวิชาการตลาด              

คณะครุศาสตร์              

สาขาวิชาพลศึกษา              

คณะมนุษย์ฯ              

สาขาวิชานิติศาสตร์              

รวม              
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การปรับค่า FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเทียบสัดสว่นอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
ระดับบณัฑิตศึกษาตามเกณฑ์การจัดกลุม่สาขาวิชามาตรฐาน  

( International  Standard  Classification  of  Education : ISCED) 
 

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     ให้นับรวมถึงนักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  และ
นักศึกษานอกเวลา   ในการคํานวณนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้อง
ปรับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพ่ือให้อยู่ในหน่วยวัด (SCALE) 
เดียวกัน  ซึ่งจะทําให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของคณะได้  การปรับค่าดังกล่าวมีวิธีการโดยคํานวณ
จากสัดส่วนเกณฑ์มาตรฐานระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี  กับสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน ( International  Standard  
Classification  of  Education : ISCED) ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางการปรับค่า FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ให้เปน็หน่วยวัดเดียวกับ FTES ระดับปริญญาตร ี 

สาขา 

เกณฑ์มาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญา
ตรี ต่อจํานวนอาจารย์  

ตัวปรับคา่ 
(นําไปคูณกับค่า FTES 
ระดับบณัฑิตศึกษา) 

1.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1  :  8 1 

2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  :  20 2 

3.  วิศวกรรมศาสตร์ 1  :  20 2 

4.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1  :  8 1 

5.  บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์  บัญชี การจัดการ  
การท่องเที่ยว  เศรษฐศาสตร ์

1  :  25 1.8 

6.  ศลิปกรรมศาสตร์  วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 1  :  8 1.8 

7.  สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 1  :  25 1.8 
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ตัวอย่างในการปรับค่านักศกึษาเต็มเวลาระดับบณัฑิตศึกษาเป็นระดับปริญญาตร ี
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตร ี

1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =    FTES ระดับปริญญาตรี +  FTES  ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

=    FTES ระดับปริญญาตรี +  ( 2 x  FTES  ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3.  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

=    FTES ระดับปริญญาตรี + ( 1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

อ้างอิงจาก  เอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) 

 




