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การคํานวณอาจารย์เต็มเวลา (Full Time Equivalent Teacher : FTET) 
คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

 
FTET  หมายถึง จํานวนอาจารย์ที่มีช่ัวโมงการสอนต่อสัปดาห์เท่ากับ 35 ชม.ต่อสัปดาห์ คิดเป็น 1 FTET ซึ่ง

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้ทุกคณะใช้ในการรายงาน AUN-QA ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา  สําหรับคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ปรับสูตรการคํานวณต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานจริง และอิงตามการ
คํานวณภาระงานงาน* (Teaching Load) ตามคู่มือบริหาร คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องกาารวิเคราะห์การบริหารอัตรา 
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ดังแสดงในตาราง 
 

  หน่วยชั่วโมง*/สัปดาห์  ชั่วโมงการสอน/สัปดาห์  
อัตราส่วน 100%  คิดอัตราส่วน 80%  อัตราส่วน 100%  คิดอัตราส่วน 80%  

ปริญญาตรี  1:10  1:8  1:35 (10*3.5)  1:28 (8*3.5)  
บัณฑิตศึกษา  1:6  1:4.8  1:21 (6*3.5)  1:16.8 (4.8*3.5)  

  *คิดภาระงานสอนเพียงร้อยละ 80 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้ทํางานวิจยัมากขึ้น  
 

 
สูตรการคํานวณ FTET 
 

        FTET รายวิชา =            จํานวนช่ัวโมงสอนในรายวิชาน้ันๆ(ชม./สัปดาห์)  
  35 ชม./สัปดาห์ 

 
จํานวนช่ัวโมงสอนรายวิชาต่างๆ ใช้สูตรต่างกันดังน้ี 

รายวิชา สูตรการคิดจํานวนชั่วโมงสอน 
วิชาบรรยายและปฏิบัติการ 
ภาควิชาที่ไม่ใช่พรีคลินิก 

(ช่ัวโมงบรรยาย*3.5)+(ช่ัวโมงปฏิบัติการ/2)*3.5 

วิชาบรรยายและปฏิบัติการ 
ภาควิชาทางพรีคลินิค** 

(ช่ัวโมงบรรยาย*3.5)+(ช่ัวโมงปฏิบัติการ/2)*(จํานวนนักศึกษา/15)*3.5) 

วิชา block (311-xxx) (ช่ัวโมงบรรยาย*3.5)+((ช่ัวโมงปฏิบัติการ/2)*(จํานวนนักศึกษา/15)*3.5) 
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 0.47 ช่ัวโมงบรรยาย(ต่อคน/สัปดาห์)*จํานวนนักศึกษา*3.5 
สัมมนา/หัวข้อเฉพาะทาง 0.083 ช่ัวโมงบรรยายต่อคน*จํานวนนักศึกษา*3.5 

วิชาโครงงาน กรณี 1 คน = 0.59 ช่ัวโมงบรรยาย*3.5 
กรณี 2 คน = 1.123 ช่ัวโมงบรรยาย*3.5 
กรณี 3 คน = 1.48 ช่ัวโมงบรรยาย*3.5 
กรณี 4 คน = 1.6573 ช่ัวโมงบรรยาย*3.5 
กรณี >= 5 คน = 1.3+(0.089*จํานวนนักศึกษา) ช่ัวโมงบรรยาย*3.5 

สหกิจศึกษา 70% ของวิชาโครงงาน 
ฝึกงาน 35% ของวิชาโครงงาน 

**วิชาบรรยายและปฏิบัติการ ภาควิชาทางพรีคลินิค คิดให้เฉพาะนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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การคํานวณภาระงานในรายวิชา โครงงาน สหกิจศึกษา และฝึกงาน 
 
1. รายวิชาโครงงาน 
 กําหนดสูตรการคํานวณตามจํานวนนักศึกษาภายใต้การดูแลอาจารย์รายบุคคล โดยกําหนดค่านํ้าหนัก*ดังน้ี  
 A. มีนักศึกษาภายใต้การดูแล 1 คน = 0.59 ชม.บรรยาย –-> (0.59)(3.5) = 2.07 ชม.การทํางาน/สัปดาห์ 
 B. มีนักศึกษาภายใต้การดูแล 2 คน = 1.123 ชม.บรรยาย –-> (1.123)(3.5) = 3.93 ชม.การทํางาน/สัปดาห์ 
 C. มีนักศึกษาภายใต้การดูแล 3 คน = 1.48 ชม.บรรยาย –-> (1.48)(3.5) = 5.18 ชม.การทํางาน/สัปดาห์ 
 D. มีนักศึกษาภายใต้การดูแล 4 คน = 1.657 ชม.บรรยาย –-> (1.657)(3.5) = 5.80 ชม.การทํางาน/สัปดาห์ 
 E. มีนักศึกษาภายใต้การดูแล 5 คน = 1.745 ชม.บรรยาย –-> (1.745)(3.5) = 6.11 ชม.การทํางาน/สัปดาห์ 
 F.กรณีมีมากกว่า 5 คน จะคํานวณภายใต้สูตร {1.3+(0.089*จน.นักศึกษาภายใต้การดูแล)}*3.5 ค่าที่ได้ 
มีหน่วยเป็น ชม.การทํางาน/สัปดาห์ 
 ทั้งน้ีภาควิชา/หลักสูตร ต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล อาจารย์ และจํานวนนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
แต่ละคน (ยอดรวมนักศึกษาต้องไม่เกินจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนจากระบบ SIS)จากน้ันนําผลการคํานวณของ
อาจารย์แต่ละคนมาสรุปรวม จึงจะได้ FTE ของทั้งรายวิชาโครงงาน  
*ค่านํ้าหนัก อิงจากบัญชีเทียบ Load 
 
2. รายวิชาสหกิจศึกษา 
 การคํานวณรายวิชาสหกิจศึกษาจะคิดเทียบจากรายวิชาโครงงาน โดยกําหนดภาระงานท่ีเกิดจากรายวิชาสหกิจ
คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายวิชาโครงงาน จะคิดในภาพรวมท้ังของรายวิชา จากจํานวนนักศึกลงทะเบียนทั้งหมด ตาม
แสดงใน สูตรที่ 1 
 
 

[หน่วย : ชม.การทํางาน/สัปดาห์] 
 

จากน้ันแบ่งภาระงานที่คิดได้ตามสูตรที่ 1 ออกเป็น 3 ส่วน ตามลักษณะภารกิจที่ต้องดูแล แยกคิดรายบุคคล ดังน้ี 
 2.1 อาจารย์ทีป่รึกษาวิชาสหกิจศึกษา (ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจ) คิดเป็นร้อยละ 50 โดยคํานวณจากจํานวน
นักศึกษาที่รับผิดชอบ จะได้สูตรการคํานวณดังน้ี (แยกคาํนวณรายบุคคลตามจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ) 
  

 
[หน่วย : ชม.การทํางาน/สัปดาห์] 

 2.2 อาจารย์นิเทศงานสหกิจคิดเป็นร้อยละ 10 โดยคํานวณจากสูตร (แยกคํานวณรายบุคคลตามจํานวน
นักศึกษาที่รับผิดชอบ)  
 

 [หน่วย : ชม.การทํางาน/สัปดาห์] 
 

 
 
 
 

(สูตรที่ 1)(0.1)(จน.นศ.ที่รับผดิชอบ/จน.นศ.ลงทะเบียน) 

(สูตรที่ 1)(0.5)(จน.นศ.ที่รับผดิชอบ/จน.นศ.ลงทะเบียน) 

(ค่าข้อ 1 ตามเง่ือนไข A-F)(0.7)  _____ สูตรที่ 1 
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 2.3 อาจารย์ผู้จัดการรายวิชาสหกิจศึกษาคิดเป็นร้อยละ 10 (แยกคาํนวณรายบุคคลตามจํานวนนักศึกษาที่
รับผิดชอบ) 
 

[หน่วย : ชม.การทํางาน/สัปดาห์] 
 

 ทั้งน้ีภาควิชา/หลักสูตร ต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศ และจํานวน
นักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์แต่ละคน (ยอดรวมนักศึกษาต้องไม่เกินจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนจากระบบ SIS) 
เพ่ือแยกคิดภาระงานให้กับอาจารย์รายบุคคล 
 
3. รายวิชาฝึกงาน 
 การคํานวณรายวิชาสหกิจศึกษาจะคิดเทียบจากรายวิชาโครงงาน โดยกําหนดภาระงานท่ีเกิดจากรายวิชาสหกิจ
คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายวิชาโครงงาน จะคิดในภาพรวมท้ังของรายวิชา จากจํานวนนักศึกลงทะเบียนทั้งหมด ตาม
แสดงใน สูตรที่ 2 
 
 

[หน่วย : ชม.การทํางาน/สัปดาห์] 
 จากน้ันแบ่งภาระงานที่คิดได้ตามสูตรที่ 2 ออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะภารกิจที่ต้องดูแล แยกคิดรายบุคคล ดังน้ี 
 

 3.1 ผู้ประสานงานการฝึกงาน คิดเป็นร้อยละ 25 โดยคํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่รบัผิดชอบ จะได้สูตรการ
คํานวณดังน้ี 
 
 

[หน่วย : ชม.การทํางาน/สัปดาห์] 
 

 3.2 เย่ียมสถานที่ฝึกงานคิดเป็นร้อยละ 10 โดยคํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ จะได้สูตรการคํานวณ
ดังน้ี 
 
 

[หน่วย : ชม.การทํางาน/สัปดาห์] 
 

 ทั้งน้ีภาควิชา/หลักสูตร ต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล อาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้เย่ียมชมสถานที่ฝึกงาน 
และจํานวนนักศึกษา (ยอดรวมนักศึกษาต้องไม่เกินจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนจากระบบ SIS) เพ่ือแยกคิดภาระงาน
ให้กับอาจารย์รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สูตรที่ 1)(0.1)(จน.นศ.ที่รับผดิชอบ/จน.นศ.ลงทะเบียน) 

(สูตรที่ 2)(0.25) (จน.นศ.ที่รบัผิดชอบ/จน.นศ.ลงทะเบียน) 

(สูตรที่ 2)(0.1) (จน.นศ.ที่รับผิดชอบ/จน.นศ.ลงทะเบียน) 

(ค่าข้อ 1 ตามเง่ือนไข A-F)(0.35)  _____ สตูรที่ 2 
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คําอธิบายและตัวอย่างการใชต้าราง excel แสดงค่า FTES และ FTET แต่ละรายวิชา 
 
ในไฟล์ excel ของแต่ละภาควิชา ประกอบด้วย 3 sheet คือ 

1)   Sheet ที่ 1 เป็นไฟล์คํานวณภาระงานรวม FTES  และ FTET ทุกรายวิชาของภาควิชา 
2)   Sheet ที่ 2 เป็น sheet คํานวณ  FTET  แยกเป็นรายคน โดยภาควิชาต้องกรอกช่ัวโมงภาระงานของ 

   แต่ละคน ซึง่ได้ใส่สูตรคํานวณให้เป็นตัวอย่างแล้ว 1 รายวิชา 1 ตอน 
3)   Sheet ที่ 3 สําหรับคํานวณภาระงานรายวิชาโครงงาน สหกิจ และ ฝึกงาน  ซึ่งแยกอออกมาต่างหาก  

   เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลไม่เหมือนกับ sheet ที่ 2 
 
หมายเหตุ :   
       รายช่ืออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่แสดงใน sheet ที่ 2 อาจจะไม่ถูกต้อง เน่ืองจากภาควิชาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือผู้สอน ดังน้ัน ภาควิชา/หลักสูตร สามารถปรับข้อมูลช่ือผู้สอนได้ตามข้อมูลจริง 
 
 

ตัวอย่างการคํานวณ 
 
Sheet 1 

 
 
             รายวิชา 324-101 มี 3 ตอน แต่ละตอนมีค่า FTET = 0.30 
 
Sheet 2 
 รายวิชา 324-101 ตอน 1 มีผู้สอน 5 คน (1) ค่า FTET ของทั้งรายวิชา คือ 0.30 (2) หลักสูตรต้องใส่จํานวน
ช่ัวโมงสอนของแต่ละคน (3) ตามท่ีรับผิดชอบจริง  และกําหนดสูตรในช่อง FTET รายคน (4) เพ่ือคํานวณแยกคนได้ 
 หรือใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ ว่า รายวิชาน้ี มีช่ัวโมงรวมท้ังหมดเท่าไร ถ้าค่า FTET ของรายวิชา  
(จาก sheet 1) เป็นเท่าน้ี แต่ละคนจะมี FTET เท่าไร 
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Sheet  3 
 เป็นการคิดค่า FTET ของรายวิชาโครงงาน สหกิจ และฝึกงาน ซึ่งมีเง่ือนไขตามเอกสารในหน้า 2-3 โดยงาน
นโยบายฯ ได้ใส่สูตรการคํานวณไว้แล้ว เช่น 
 
รายวิชาโครงงาน 

 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
30 เม.ย.2561 


