
 

    

 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เร่ือง  แนวทางการคํานวณคาภาระงานเทียบเทาเต็มเวลาของอาจารย (FTE) และคาภาระการเรียนของผูเรียน 
(FTE of Student) ตามเกณฑ AUN-QA 

------------------------------------------ 
 

  เพ่ือใหหลักสูตรมีแนวทางการคํานวณคาภาระงานเทียบเทาเต็มเวลาของอาจารย (Full-Time 
Equivalent : FTE) และคาภาระการเรียนของผู เรียน (FTE of Student) ตามเกณฑ คุณภาพเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงานระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ใน
การประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี  ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  กําหนดแนวทางการคํานวณคา FTE ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เร่ือง แนวทางการคํานวณ
คาภาระงานเทียบเทาเต็มเวลาของอาจารย (FTE) และคาภาระการเรียนของผูเรียน (FTE of Student) ตามเกณฑ 
AUN-QA” 

  ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
  ขอ ๓ ในประกาศน้ี 

 “หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  ขอ ๔ การคํานวณคาภาระงานเทียบเทาเต็มเวลาของอาจารย (FTE) ของหลักสูตร  กําหนดให 
ภาระงานของอาจารย ๑๕ ชั่วโมงตอสัปดาห เทากับ ๑ FTE  โดยใหเฉล่ียภาระงานของอาจารยแตละทานตาม
จํานวนภาคการศึกษาท่ีมีภาระงานในปการศึกษาท่ีรับตรวจประเมิน และใหนับรวมช่ัวโมงภาระงาน ดังน้ี 

๔.๑ ภาระงานสอน 

๔.๒ ภาระงานนิเทศนฝกประสบการณวิชาชีพผูเรียน 

  ขอ ๕ การคํานวณคาภาระการเรียนของผูเรียน (FTE of Student) ของหลักสูตร กําหนดให 
ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนจํานวน ๒๒ หนวยกิตตอภาคการศึกษา เทากับ ๑ FTE of Student  โดยใหเฉล่ียจํานวน
หนวยกิตของผูเรียนแตละทานตามจํานวนภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในปการศึกษาท่ีรับตรวจประเมิน 

ตัวอยางการคํานวณตามเอกสารแนบทาย ๑ 
 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

               
ประกาศ ณ วันท่ี 14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 
 

ตัวอย่างการค านวณค่าภาระงานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) และ 
ค่าภาระการเรียนของผู้เรียน (FTE of Student) 

 
 
๑. การค านวณค่าภาระงานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้  ๑ FTE  เท่ากับ  อาจารย์ที่มีภาระงาน ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 หลักสูตร A มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด ๕ ท่าน แต่ละท่านมีภาระงานเฉลี่ย เท่ากับ ๑๒, ๑๔, ๑๑, ๑๖ 
และ ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามล าดับ 

 การค านวณ อาจารย์ท่านที ่๑ มีค่า FTE  คือ  (๑๒ x ๑)/๑๕  เท่ากับ  ๐.๘๐ FTE 
   อาจารย์ท่านที่ ๒ มีค่า FTE  คือ  (๑๔ x ๑)/๑๕  เท่ากับ  ๐.๙๓ FTE 
   อาจารย์ท่านที่ ๓ มีค่า FTE  คือ  (๑๑ x ๑)/๑๕  เท่ากับ  ๐.๗๓ FTE 
   อาจารย์ท่านที่ ๔ มีค่า FTE  คือ  (๑๖ x ๑)/๑๕  เท่ากับ  ๑.๐๗ FTE 
   อาจารย์ท่านที่ ๕ มีค่า FTE  คือ  (๑๕ x ๑)/๑๕  เท่ากับ  ๑.๐๐ FTE 

 ดังนั้น หลักสูตร A มีค่า FTE  ของอาจารย์ทั้งหลักสูตร เท่ากับ ๐.๘๐+๐.๙๓+๐.๗๓+๑.๐๗+๑.๐๐ 
            หรือเท่ากับ  ๔.๕๓ FTEs 
 
๒. การค านวณค่าภาระการเรียนของผู้เรียน (FTE of Student) 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้  ๑ FTE of Student เท่ากับ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน ๒๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 
 หลักสูตร A  มีผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๘ ท่าน แบ่งเป็นชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๒ ท่าน, ชั้นปี
ที่ ๒ จ านวน ๑ ท่าน, ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๓ ท่าน และชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๒ ท่าน ซึ่งผู้เรียนแต่ละท่านมีจ านวน
หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ ๒๐, ๒๐, ๒๒, ๑๘, ๑๘, ๑๘, ๒๑ และ ๒๑ ตามล าดับ 

 การค านวณ ผู้เรียนคนที่ ๑ มีค่า FET  คือ  (๒๐ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๐.๙๑ FTE 
   ผู้เรียนคนที่ ๒ มีค่า FET  คือ  (๒๐ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๐.๙๑ FTE 
   ผู้เรียนคนที่ ๓ มีค่า FET  คือ  (๒๒ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๑.๐๐ FTE 
   ผู้เรียนคนที่ ๔ มีค่า FET  คือ  (๑๘ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๐.๘๒ FTE 
   ผู้เรียนคนที่ ๕ มีค่า FET  คือ  (๑๘ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๐.๘๒ FTE 
   ผู้เรียนคนที่ ๖ มีค่า FET  คือ  (๑๘ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๐.๘๒ FTE 
   ผู้เรียนคนที่ ๗ มีค่า FET  คือ  (๒๑ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๐.๙๕ FTE 
   ผู้เรียนคนที่ ๘ มีค่า FET  คือ  (๒๑ x ๑)/๒๒  เท่ากับ  ๐.๙๕ FTE 

 ดังนั้น หลักสูตร A มีค่า FTE ของผู้เรียนทั้งหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เท่ากับ ๐.๙๑+๐.๙๑+ 
๑.๐๐+๐.๘๒+๐.๘๒+๐.๘๒+๐.๙๕+๐.๙๕  หรือเท่ากับ  ๗.๑๘ FTEs 
 


