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บทสรุป 

 รายงานการวิเคระห์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2564  การวิเคระห์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
วิเคราะห์แนวโน้มแผนการเรียนของนักศึกษาในการจัดท าภาระงานสอน/จัดจ้างบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงปีการศึกษา 2564) วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการอัตราก าลังสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในช่วงปีการศึกษา 2564  ในการน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
อัตราก าลังและความต้องการบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีประชากรใน
การศึกษา คือ 1) จ านวนนักศึกษาภาคปกติที่เข้าปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในช่วงปีการศึกษา 
2564) จ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในช่วงปี
การศึกษา 2564 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคระห ์พบว่า การวิเคราะห์อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี
จ านวน 313.95 คน จ าแนกรายคณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ มีจ านวน 82.91 คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีจ านวน 67.60 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวน 54.75 คน คณะวิทยาการจัดการ 
มีจ านวน 55.76 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวน 52.93 คน 
ตามล าดับดังนี้ 

1) คณะอัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่
สังกัดคณะครุศาสตร์ มากท่ีสุด คือ สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 11.01 คน รองลงมา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 10.76 คน และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป น้อยที่สุด จ านวน 9.33 คน 

2) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จ านวน 9.34 คน 
รองลงมา คือ สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จ านวน 8.88 คน และสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ น้อยที่สุด จ านวน 4.00 คน 

3) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ จ านวน 11.31 คน รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ านวน 7.69 คน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบโอน) น้อยที่สุด จ านวน 3.20 คน 

4) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ มากที่สุด คือ สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 8.64 คน รองลงมา 
คือ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต จ านวน 8.21 คน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ น้อยที่สุด จ านวน 3.14 คน 



ง 

5) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มากท่ีสุด คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร จ านวน 6.09 คน รองลงมา คือ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) จ านวน 5.11 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) น้อยที่สุด จ านวน 0.67 คน 
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ค าน า 

 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระ
งานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2564 ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วย
ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้
อนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบงานวิเคราะห์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ และข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรสาย
วิชาการให้สอดคล้องกับภาระงานสอนและสะท้อนถึงข้อมูลความเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับการสอน 
และใช้ในการวางแผนอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป 

   

          ธรรมนูญ  จูทา 
         กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
          กรกฏาคม 2564 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีพันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) ผลิต
บัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 2) วิจัย บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 3) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 4) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธกิจข้อ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพนั้น จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการจัดการและองค์ประกอบที่เหมาะสม  โดย
ผู้เรียน ผู้สอน การเรียน การสอน คือ องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพ แต่ในปัจจุบันผู้เรียนที่มีจ านวนลดน้อยลงท าให้เกิดภาวะการแข่งขันในการหาผู้เข้าศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีการปรับตัว มีการปรังปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน หรือแนวทางในการจ้างงาน ด้วยปัญหาและ
เหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านจ านวนผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชาต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย แม้กระทั่งตัวอาจารย์ผู้สอนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ด้วยงานหลักของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย คือ ภาระงานสอน 

 ในการก าหนดอัตราก าลังสายวิชาการในระยะที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงบประมาณ ให้สถาบันการศึกษาสามารถขอก าหนดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานสอน
ได้ โดยหน่วยที่ใช้เทียบอัตราส่วนต่อจ านวนอาจารย์ที่ควรจะมี เรียกว่า จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(Full Time Equivalent Student) หรือ FTES ได้ก าหนดอัตราสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ไว้ให้
เทียบเคียงแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถน าเกณฑ์สัดส่วนนั้นไป
ใช้ในการขอก าหนดอัตราก าลังให้เพียงพอกับภาระงานที่มีอยู่ 

 ดังนั้น ความต้องการอัตราก าลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัย จ านวนอัตราก าลังของอาจารย์ที่พึงมีจึง
มีความส าคัญและความจ าเป็น จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
เป็นการก าหนดแนวทางการจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการให้สอดคล้องกับภาระงานสอนและ
สะท้อนถึงข้อมูลความเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับการสอน และใช้ในการวางแผนอัตราก าลังของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มแผนการเรียนของนักศึกษาในการจัดท าภาระงานสอน/จัดจ้างบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงปีการศึกษา 2564 ตามแผนการเรียนนักศึกษา 
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 2) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการอัตราก าลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในช่วงปีการศึกษา 2564 ในการน าไปใช้ประกอบการพิจารณาอัตราก าลังและความต้องการบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เพ่ือทราบแนวโน้มแผนการเรียนของนักศึกษาเพ่ือการจัดท าภาระงานสอน/จัดจ้างบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงปีการศึกษา 2564 
 2) เพ่ือทราบแนวโน้มความต้องการอัตราก าลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในช่วง
ปีการศึกษา 2564เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลังและความต้องการบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับ
ปริญญาตรี ในช่วงปีการศึกษา 2564 
 2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCCH : Student Course Credit Hours) 
จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES : Full Time Equivalent) เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในช่วง
ปีการศึกษา 25664 โดยค านวณภาระงานที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เพ่ือใช้ประมาณ
การแนวโน้มความต้องการอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ในช่วงปี 2564 วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะนักศึกษาใน
หลักสูตรปกติ ทุกระดับการศึกษา 

1.5 ค าจ ากัดความ 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะ หมายถึง คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดงันี้ 
1) คณะครุศาสตร์ 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4) คณะวิทยาการจัดการ 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรียบร้อยแล้ว และเข้าศึกษาใน วัน เวลา ท าการปกติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

แผนการเรียนนักศึกษา หมายถึง จ านวนรายวิชาที่จัดให้นักศึกษาเรียนในแต่ละปีการศึกษาของ
หลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ภาคการศึกษา หมายถึง ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่ต่อเนื่องติดต่อกัน 1 
ช่วงเวลา โดยปกติใน 1 รอบปีการศึกษาจะมีภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา ๆ ละ 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ใน
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บางหลักสูตรอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา แต่ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลนี้จะไม่น าข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนมาใช้ 

ปีการศึกษา หมายถึง ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาครบ 1 รอบปี ปกติจะใช้
ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยการจัดหลักสูตร 1 ปีการศึกษาจะมี 2 ภาคการศึกษา ซึ่งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลนี้จะไม่นับรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

SCCH หรือ Student Course Credit Hours หรือ จ านวนหน่วยกิตนักศึกษา หมายถึง ผลคูณ
ของหน่วยกติของวิชากับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น 

FTES หรือ Full Time Equivalent Students หรือ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง 
จ านวนนักศึกษาที่ค านวณได้จากข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ดังนี้ 
นักศึกษาในหลักสูตรระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี) ในระดับปริญญาตรีมีอัตราการลงทะเบียนเรียน 15 
หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือ 30 หน่วยกิต/ปีการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์หรือบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนบรรยาย และ/หรือสอน
ปฏิบัติการ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2563-2567” นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบเป็นพ้ืนฐานของงานวิจัย ดังนี้ 
  2.1 แผนการเรียน 
  2.2 การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังสายวิชาการ 
  2.3 ภาระงานสอน 
  2.4 งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิด ทฤษฏ ี

 ตามที่ชัยเดช ขัตติยะ (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของแผนการเรียนในคู่มือปฏิบัติงานการจัดท า
แผนการเรียนออนไลน์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่า 
แผนการเรียน หมายถึง กลุ่มรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาที่อาจารย์ในสาขาวิชาจัดไว้ และนักศึกษาจะต้อง
เรียนตามแผน เพื่อเป็นแนวทางในการส าเร็จการศึกษา 

 แผนการเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ รายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรที่จัดให้กับ
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยนักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
หากเป็นนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต และ
แผนการเรียนยังจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาอีกด้วย ในการ
จัดรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษานั้น จะถูกพิจารณาและจัดส่งจากคณะ/
หลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อที่จะเสนอขออนุมัติ
เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ จากมหาวิทยาลัย เมื่อแผนการเรียนถูกอนุมัติส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะด าเนินการประกาศเป็นตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับอาจารย์ 

2.2 การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังสายวิชาการ 

 ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าและส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนปฏิบัติการ 
หรือส่วนบริหารของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ทรัพยากรบุคคลก็เป็นทรัพยากรที่มีต้นทุน มีค่าใช้จ่ายที่แปรผันตาม
จ านวนคน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะมีจ านวนอัตราทรัพยากรบุคคลเท่าใดนั้นจึงจะถือว่าเหมาะสม จึงควรจะมีการ
วิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อเป็นการวางแผนจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอนั่นเอง 

 ปัจจัยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ โดยตัวอาจารย์จะต้องมี
ความรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ประจ าอยู่ และความรู้ในการเรียนการสอน จากคู่มือการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (2560) ได้ก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - แพทยศาสตร์ 
 - พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้ และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่
ค านวณได้จากข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับหน่วยกิตที่ลงทะเบียน โดยนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี) มีอัตราการลงทะเบียนเรียน 18 หน่วยกิต/ภาค
การศึกษา หรือ 36 หน่วยกิต/ปีการศึกษา 

 จากคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา (2551) ได้
ก าหนดการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หรือ FTES ดังนี้ 
  1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งคือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการ
ค านวณ ดังนี้ 

   SCH = Σnici 

   เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา i 
    ci = จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา i 

  2) ค านวณค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) โดยมี
สูตรการค านวณ ดังนี้ 

   FTES = 
SCH ทั้งปี

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ
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   โดยจ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับ
ปริญญานั้น ๆ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี) จะมีอัตรา
การลงทะเบียนเรียนอยู่ที ่15 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา หรือ 30 หน่วยกิต/ปีการศึกษา 

 ในการค านวณกรอบอัตราก าลังที่พึงมี จะค านวณ ดังนี้ 

  กรอบอัตราก าลังพึงมี = จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) x อัตราส่วนอาจารย์ : นักศึกษา 

  โดยจะใช้เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2.3 ภาระงานสอน 

 จากรายงานการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยศิลปากร, งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ กองแผนงาน (2554) ได้ให้ความหมายของภาระงานสอน (Teaching Load) ว่าหมายถึง หน้าที่
ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่สามารถแสดงออกมาในลักษณะทีเ่ป็นรูปธรรม (หรือแสดงค่าเป็นตัวเลขได้) เพ่ือ
สามารถน ามาเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ได้อย่างชัดเจน 

 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การก าหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน 
และการปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 “ภาระงานสอน” 
หมายความว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภทที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การควบคุมวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของ
นักศึกษา การสอนวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ การนิเทศสหกิจศึกษา การนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอน โดยการสอนวิชาบรรยายหรือปฏิบัติการในระดับปริญญาตรี 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ คิดเป็นภาระงานสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คือ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และพนักงานในมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย และอาจจะมีภาระงานที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ านอกเหนือจากภาระงานสอน โดยการคิดภาระงานสอนส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นดังนี้ 
  1) ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องมีภาระ
งานสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
  2) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องมีภาระงานสอน ดังนี้  
   2.1) อธิการบดี ต้องมีภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอ่ืน ภาระงาน
บริการวิชาการ ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงานอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ได้ โดยให้มีภาระงานทางการ
บริหารเทียบเท่าภาระงานสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
   2.2) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
   2.3) รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 



15 

   2.4) ประธานสภาคณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร 
หัวหน้าศูนย์ หรือเทียบเท่าตามโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต ต้องมีภาระ
งานสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ

 โดยวิธีคิดค่าภาระงานส าหรับการสอนระดับปริญญาตรี โรงเรียนสาธิต หรือโครงการจัดการศึกษา  
อ่ืน ๆ ที่ไม่มีค่าตอบแทน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวิธีคิดค่าภาระงาน ดังนี้ 

ภาระงานในแต่ละภาคการศกึษา 
ภาระงาน 

สัปดาห์ละ...ชั่วโมง 
1. รายวิชาบรรยาย หรือปฏิบัติการ ในกรณีนักศึกษา 1 หมู่เรียน 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ทั้งนี้ในกรณีท่ีมีผู้สอนหลายคนให้เฉลี่ยภาระงานตามส่วนที่รับผิดชอบสอน 

2 

2 รายวิชาสัมมนา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีผู้สอนหลายคนให้เฉลี่ยภาระ
งานตามส่วนที่รับผิดชอบสอน 

2 

3. รายวิชาปัญหาพิเศษ โครงงาน การศึกษาเอกเทศ การค้นคว้าอิสระ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้สอนหลายคนให้เฉลี่ยภาระงานตามส่วนที่รับผิดชอบสอน 

2 

  

4. อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาปัญหาพิเศษ โครงงาน การศึกษาเอกเทศ การค้นคว้า
อิสระ โดยคิดภาระงานสอน ให้ค านวณจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อโครงงาน 1 
เรื่อง แต่ไม่เกิน 5 เรื่องต่อภาคการศึกษา (1 เรื่อง ได้ 1 ภาระงาน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลายคนให้เฉลี่ยภาระงานตามส่วนที่รับผิดชอบ 

1 

5. การนิเทศสหกิจศึกษา การนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   5.1 เดินทางไปราชการไม่เกิน 1 วัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้นิเทศหลายคนให้เฉลี่ย
ภาระงานตามส่วนผู้นิเทศ 

0.25 

   5.2 เดินทางไปราชการเกินกว่า 1 วัน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีผู้นิเทศหลายคนให้เฉลี่ย
ภาระงานตามส่วนผู้นิเทศ 

0.5 

6. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน  
   6.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 1 หมู่เรียน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลายคน
ให้เฉลี่ยภาระงานตามส่วนจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา 

2 

   6.2 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่สอนโดยความเห็นชอบ
ของคณะ หรือมหาวิทยาลัย ต่อ 1 โครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้รับผิดชอบโครงการ
หลายคนให้เฉลี่ยภาระงานตามส่วน 

0.5 

2.4 งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลาส่วนใหญ่จัดท าเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ หรือประกอบการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนด้านการจัดการศึกษา การวิเคราะห์
หลักสูตรและสาขาวิชาการศึกษา การวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์ การวิเคราะห์และจัดสรรอัตราก าลัง 
ทรัพยากรต่าง ๆ การวิเคราะห์และวางแผนจัดการงบประมาณด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
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วิเคราะห์ประสิทธิภาพและศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดังจะเห็นจากรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี (2560) ที่มีผล
การวิเคราะหภ์าระงานสอนนักศึกษาเต็มเวลาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปค านวณจ านวนกรอบอัตรา
สายผู้สอนประจ าที่เหมาะสมตามเกณฑ์เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครควรจะมีจ านวนกรอบอัตราสายผู้สอนประจ าทั้งหมด 404 อัตรา โดยจ าแนกเป็นกรอบอัตราสาย
ผู้สอนเทียบกับนักศึกษาเต็มเวลาภาคปกติ 343 อัตรา และกรอบอัตราสายผู้สอนประจ าเทียบกับนักศึกษาเต็ม
เวลาภาคพิเศษ 61 อัตรา หรือจากรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, กอง
ยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี (2564) ที่มีผลการวิเคราะห์ภาระงานสอนนักศึกษาเต็มเวลาในภาพรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย เมื่อน าไปค านวณจ านวนกรอบอัตราก าลังสายวิชาการประจ าที่เหมาะสมตามเกณฑ์ คปร. คือ
อัตราส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรจะมีจ านวนกรอบอัตราก าลังสาย
วิชาการทั้งหมด 2,262 อัตรา โดยจ าแนกเป็นกรอบอัตราก าลังสายวิชาการเทียบกับนักศึกษาเต็มเวลาเฉพาะ
ภาคปกติ 1,841 อัตรา และกรอบอัตราก าลังสายวิชาการเทียบกับนักศึกษาเต็มเวลาโครงการพิเศษ 421 อัตรา 

 การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารและวางแผน
อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ และก าหนดปริมาณงานสอนของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม ดังเห็นได้จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี (2558) ได้รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ภาระงาน
สอนของอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาระงานด้าน
การสอนของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2557 ทุกคณะ/ภาควิชา และเพ่ือให้คณะ/ภาควิชา ก าหนดภาระงาน
สอนให้เหมาะสม โดยผลการวิเคราะห์พบว่า  
  ก. ภาระงานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์  
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับปริญญาตรี 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับบัณฑิตศึกษา 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) และใน
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอัตราอาจารย์ (ท่ีมีคนครอง) ทั้งสิ้น 2,010 อัตรา (ไม่นับรวมบัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป และสถาบันภาษา) มีภาระงานสอนที่เป็นชั่วโมงสอนใน
ระดับปริญญาตรี ที่เป็นชั่วโมงบรรยาย มีค่าเท่ากับ 31,664.50 ชั่วโมง และชั่วโมงสอนปฏิบัติการ มีค่าเท่ากับ 
16,809.33 ชั่วโมง รวมเป็นชั่วโมงสอนเท่ากับ 48,473.83 ชั่วโมง และมีภาระงานสอนที่เป็นชั่วโมงสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นชั่วโมงบรรยาย มีค่าเท่ากับ 7,623.00 ชั่วโมง และชั่วโมงสอนปฏิบัติการ มีค่าเท่ากับ 
4,818.00 ชั่วโมง โดยเมื่อปรับน้ าหนักเป็นระดับปริญญาตรีบรรยายจะมีค่าเท่ากับ 20,735.00 ชั่วโมง เมื่อรวม
จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ทั้งปีทั้งมหาวิทยาลัย จะเท่ากับ 69,159.17 ชั่วโมง คิดเป็นเฉลี่ยต่อภาคการศึกษา 
จะมีค่าเท่ากับ 34,579.58 และคิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อชั่วโมงสอน จะเท่ากับ 1: 17.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานมากถึง 7.20 หากพิจารณารายละเอียดจะสามารถแสดงผลได้ดังนี้ 
   1. พิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ที่มีสัดส่วนของ
อาจารย์ต่อจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ที่มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ มีค่าเท่ากับ  
1: 29.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 19.40 รองลงมา คือ กลุ่มสาขานิติศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1: 28.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 18.50 และกลุ่มศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู มีค่าเท่ากับ 1: 26.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 16.74 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ที่มีสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อ
จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ที่น้อยที่สุด คือ วิทยาเขตหนองคาย มีค่าเท่ากับ 1: 4.27 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 5.73 และหากจะพิจารณาถึงภาระงานสอนของอาจารย์ที่มีสัดส่วนของอาจารย์ต่อจ านวนชั่วโมง
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สอนต่อสัปดาห์ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน (1:10) คือ กลุ่มแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีค่า
เท่ากับ 1:10.32 และ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีค่าเท่ากับ 1:11.54 ตามล าดับ 
   2. พิจารณาตามคณะที่เปิดสอน พบว่า ภาระงานสอนของอาจารย์ที่มีสัดส่วนของ
อาจารย์สอนต่อจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ที่มากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีค่าเท่ากับ 
1: 36.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 26.62 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเท่ากับ  
1: 33.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 23.77 และคณะวิทยาการจัดการ มีค่าเท่ากับ 1: 28.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 18.94 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ที่มีสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อ
จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ที่น้อยที่สุด คือ วิทยาเขตหนองคาย มีค่าเท่ากับ 1: 4.27 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 5.73 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1: 5.76 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4.24 รองลงมา คือ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มีค่าเท่ากับ 1: 6.17 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3.83 ตามล าดับ 
  ข. ภาระงานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พิจารณาจากสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ในปีการศึกษา 2557 หากพิจารณารายละเอียดตามกลุ่มสาขาวิชา
จะสามารถแสดงผลได้ดังนี ้
   1. พิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชา สามารถแยกประเด็นการศึกษา เป็นดังนี้ 
   1.1. กลุ่มสาขาวิชาที่มีภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อ
จ านวนนักศึกษาเต็ม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ มีค่าเท่ากับ  
1: 42.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 15.00 รองลงมา คือ กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู มีค่าเท่ากับ 
1: 30.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 7.92 และวิทยาเขตหนองคาย (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีค่า
เท่ากับ 1: 32.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5.18 ตามล าดับ 
   1.2. กลุ่มสาขาวิชาที่มีภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อ
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ วิทยาเขตหนองคาย (ด้านสังคมศาสตร์) มีค่า
เท่ากับ 1: 9.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 5.35 
   1.3. กลุ่มสาขาวิชาที่มีภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อ
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานมากท่ีสุด คือ กลุ่มสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มี
ค่าเท่ากบั 1: 12.14 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด โดยต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเพียง 0.14 รองลงมา 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1: 27.61 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
เพียง 0.61 และกลุ่มสาขาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีค่าเท่ ากับ 1: 6.81 ซึ่งใกล้เคียงกับ
เกณฑ์มาตรฐาน โดยต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเพียง 0.81 ตามล าดับ 
   2. พิจารณาตามคณะ สามารถแยกประเด็นการศึกษา เป็นดังนี้ 
   2.1. คณะที่มีภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อจ านวน
นักศึกษาเต็ม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีค่าเท่ากับ 1: 97.89 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70.89 รองลงมา คือ คณะนิติศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1: 42.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
15.00 และ คณะเกษตรศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1: 23.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 8.58 ตามล าดับ 
   2.2. คณะที่มีภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเท่ากับ  
1: 20.22 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 6.78 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 1: 8.88 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
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มาตรฐาน 6.13 และ วิทยาเขตหนองคาย (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีค่าเท่ากับ 1: 9.65 ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 5.35 ตามล าดับ 
   2.3. คณะที่มีภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นสัดส่วนของอาจารย์สอนต่อจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา ที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1: 12.14 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานมากท่ีสุด โดยต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเพียง 0.14 รองลงมา คณะวิทยาการจัดการ 
มีค่าเท่ากับ 1: 27.24 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเพียง 0.24 และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 1: 15.61 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเพียง 0.61 
ตามล าดับ 

 หรือจากการศึกษาการวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมกับ
ทุกพันธกิจ และภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาระงานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม มีจ านวนชั่วโมงที่สูงสุด 15,058.75 ชั่วโมง ต่ าสุด 
34 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,426 ชั่วโมง และค่ามัธยมฐาน 2,003.7 ชั่วโมง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นจ านวน
ภาระงานไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของการนับชั่วโมงการท างาน ปีการศึกษา 2561 ที่ประมาณการไว้ที่ 
1,912 ชั่วโมง และ 1,872 ชั่วโมง ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ในหลายรายการให้มีความเหมาะสม และ
เพ่ิมเกณฑ์ภาระงานที่ยังไม่ครอบคลุมกับภาระงานของอาจารย์ รวมทั้งปรับแบบการบันทึกภาระงานให้มีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด (มหาวิทยาลัยคริสเตียน, กลุ่มแผนงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงาน
อธิการบดี, 2563) 
 
  



19 

บทท่ี 3 
เกณฑ์และวิธีการด าเนนิการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ แผนการเรียน “การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2564” ผู้วิเคราะห์ได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 
  3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.2 จ านวนแผนการเรียนที่ต้องการวิเคระหื 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 สถิติที่ใช้ในการวเคราะห์ข้อมูล 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ในการด าเนินการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค์ ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน 

การท าการวิเคราะห์ครั้งนี้ และผู้วิเคราะห์ได้วางขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดเรื่องที่จะท าการวิเคราะห์ 

2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย/งานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 

3) ก าหนดกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ 

4) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 

5) ก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ 

6) สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

7) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีวิเคราะห์ 

8) ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ 

9) เขียนรายงานการวิเคราะห์ 

10) จัดท าและตรวจสอบรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ 
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3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์คร้ังนี้ คือ 

1) จ านวนนักศึกษาภาคปกติที่เข้าปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ในช่วงปีการศึกษา 2564 
 2 ) จ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในช่วงปี
การศึกษา 2564 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตารางรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Excel และ โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Access เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
แผนการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ในปีการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิเคระห์เก็บรวบรมข้อมูบ เก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติที่เข้าปี
การศึกษา 2564 ทุกชั้นปี ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในช่วงปีการศึกษา 2564 
จากฐานข้อมูลของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ในช่วงปีการศึกษา 4  จากฐานข้อมูลของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณา ดังนี้ 

ในกลุ่มจอวิเคราะห์ฯที่ท างานในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เรามักจะได้ยินค าที่เรียกใช้เกี่ยวกับนักศึกษาที่
ส าคัญค าหนึ่ง คือ "นักศึกษาเต็มเวลา" หรือ FTES (Full time equivalence student) ท าไมต้องใช้ตัวเลข
จ านวนนักศึกษา เป็น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 

             ด้วยเหตุที่นักศึกษาแต่ละคนต้องมีการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานจากคณะต่างๆที่เปิดสอน และรายวิชา
เฉพาะสาขาจากคณะที่ตนสังกัด รวมทั้งวิชาเลือกจากคณะที่ตัวเองไม่ได้สังกัด 

             ภาระงานของแต่ละคณะจึงมิใช่มองเพียงจ านวนนักศึกษาที่สังกัดคณะนั้น แต่ต้องค านึงถึงจ านวน
นักศึกษาที่คณะนั้นรับผิดชอบสอน โดยเฉพาะในแง่การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์อัตราก าลัง และอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจของคณะ จึงเป็นที่มาที่ท าให้เกิดแนวคิดค านวณในเรื่องภาระงานสอนเกี่ยวกับ
จ านวนนักศึกษา โดยก าหนดชื่อที่เข้าใจร่วมกันว่า "นักศึกษาเต็มเวลา"  (Full time equivalent student) 

             จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เป็นการแสดงจ านวนภาระงานสอนนักศึกษาของคณะที่เทียบเป็นจ านวน
คน  ซึ่งรวมทั้งภาระงานที่สอนนักศึกษาในคณะ และให้บริการสอนนักศึกษาคณะอ่ืน   โดยยึดหลักว่า นักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี 1 คน ตลอดหลักสูตรโดยปกติต้องเรียน 144 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ปี  ฉะนั้นแต่ละปี
การศึกษาควรจะเรียน 1 ใน 4 ของ 144 หน่วยกิต คือ 36 หน่วยกิต  หรือในแต่ละภาคการศึกษาควรจะเรียน 
1 ใน 8 ของ 144 หน่วยกิต คือ 18 หน่วยกิต   ส าหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน ตลอดหลักสูตรโดย
ปกติต้องเรียน 48 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ปี  ฉะนั้นแต่ละปีการศึกษาควรจะเรียน 1 ใน 2 ของ 48 หน่วยกิต 
คือ 24 หน่วยกิต  หรือในแต่ละภาคการศึกษาควรจะเรียน 1 ใน 4 ของ 48 หน่วยกิต คือ 12 หน่วยกิต    ดังนั้น 
จึงก าหนดว่า ภาระงานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 18 SCH* (student credit hour; หน่วยกิตนักศึกษา) 
ใน 1 ภาคการศึกษา หรือ 36 SCH ใน 1 ปีการศึกษา เทียบเท่ากับนักศึกษาเต็มเวลา 1 คน   และก าหนดการ
สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท 12 SCH ใน 1 ภาคการศึกษา หรือ 24 SCH ใน 1 ปีการศึกษา เทียบเท่ากับ
นักศึกษาเต็มเวลา 1 คน 

              จ านวนนักศึกษาจริงหมายถึง จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาในสังกัดแต่ละคณะ 

  1) ข้อมูลหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) 

  โดยค านวณจากจ านวนนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตาม
แผนการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ในช่วงปีการศึกษา 2562-2568 โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

   SCH = Σnici 

   เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา i 
    ci = จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา i 

  ซึ่งจะน าจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 คูณกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่นักศึกษา
ลงทะเบียน จะได้ค่าหน่วยกิตนักศึกษาของภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

  จากนั้นในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ก็หาค่า
หน่วยกิตนักศึกษาด้วยวิธีเช่นเดียวกันกับภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

  เมื่อค านวณได้ค่าหน่วยกิตนักศึกษาครบตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2568 แล้ว น าผลค่าหน่วย
กิตนักศึกษาของแต่ละปีการศึกษามารวมกัน จะได้ข้อมูลค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : 
SCH) ของแต่ละปีการศึกษา 

  2) ข้อมูลค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) 

  โดยค านวณจากค่าหน่วยกิตนักศึกษาทั้งปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2568 โดยมี
สูตรการค านวณ ดังนี้ 
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   FTES = 
SCH ทั้งปี

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ
 

  ซึ่งก าหนดให้จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับ
ปริญญานั้น ๆ เท่ากับ 30 หน่วยกิต/ปีการศึกษา (นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค เรียน 2 
ภาคการศึกษาต่อปี) (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2562) 

  ในการค านวณจะน าค่าหน่วยกิตนักศึกษาจาก 1) ในแต่ละปีการศึกษา มาหารด้วย 30 จะได้
ข้อมูลค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) 

  3) ข้อมูลการค านวณอัตราอาจารย์ที่พึงม ี

  โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานของอาจารย์ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
   (1) จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
   (2) จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนของภาควิชา/คณะ นั้น 
   (3) ระดับการศึกษาตามหลักสูตร 
   (4) จ านวนกลุ่มของนักศึกษาที่แบ่งตามแผนการจัดการสอน 
   (5) จ านวนชั่วโมงของรายวิชา 
   (6) จ านวน (4) x (5) 
   (7) จ านวนกลุ่มของนักศึกษาที่แบ่งเพ่ือศึกษาภาคปฏิบัติ 
   (8) จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาภาคปฏิบัติ 
   (9) จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

   (10) จ านวน  = (7) x (8)

1.5
   (การสอนภาคปฏิบัติ 1.5 ช่ัวโมงปฏิบัติ = 1 ช่ัวโมงบรรยาย) 

   (10) จ านวนอาจารย์ที่พึงมี  = ผลรวมทั้งปีการศึกษา (6)+ (9)

30
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2564 ” มีวัตถุประสงค์  

1) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มแผนการเรียนของนักศึกษาในการจัดท าภาระงานสอน/จัดจ้างบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงปีการศึกษา 2563-2567  

2) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการอัตราก าลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในช่วงปีการศึกษา 2563-2567 ในการน าไปใช้ประกอบการพิจารณาอัตราก าลังและความต้องการบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 ในการศึกษาข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษาในการจัดท าภาระงานสอน/จัดจ้างบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงปีการศึกษา 2563-2567 ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัย จ าแนกรายคณะ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายคณะ 
หน่วย: คน 

ล าดับ คณะ 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

1. ครุศาสตร์ 81.51 

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78.41 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59.59 

4. วิทยาการจัดการ 58.23 

5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47.51 

รวม 325.25 

 จากตารางที่ 4.1  พบว่า อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกราย
คณะ มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 82.91 คน รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 67.6 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้อยที่สุด จ านวน 52.93 คน 
รวม จ านวนอัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวม 325.25 คนดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.2 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายคณะ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัดแต่ละคณะ 

 

 ในการศึกษาข้อมูลแผนการเรียนของนักศึกษาในการจัดท าภาระงานสอน/จัดจ้างบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงปีการศึกษา 2563-2567 ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัย จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัดแต่ละคณะ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.3 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะครุศาสตร์ 

หน่วย: คน 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี ปี
การศึกษา 

2564 

1. คณิตศาสตร์ 8.84 

2. การศึกษาปฐมวัย 10.90 

3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 9.37 

4. พลศึกษา 11.09 

ครุศาสตร์

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจดัการ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ครุศาสตร์ มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจดัการ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม

คน 81.51 78.41 59.59 58.23 47.51

จ ำนวนอัตรำพงึมีสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
จ ำแนกรำยคณะ / คน
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ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี ปี
การศึกษา 

2564 

5. ภาษาไทย 10.92 

6. ภาษาอังกฤษ 10.79 

7. สังคมศึกษา 10.90 

8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8.70 

รวม 81.51 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกราย
สาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์ มากที่สุด คือ สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 11.01 คน รองลงมา คือ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 10.76 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป น้อยที่สุด 
จ านวน 9.33 คน 

 

ภาพที่ 4.2 อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัดคณะ
ครุศาสตร์ 

คณิตศาสตร์

การศกึษาปฐมวยั

เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศกึษา

พลศกึษา

ภาษาไทย

ภาษาองักฤษ

สงัคมศกึษา

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

0 2 4 6 8 10 12

คณิตศาสตร์ การศกึษาปฐมวยั
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ

การศกึษา
พลศกึษา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

คน 8.84 10.9 9.37 11.09 10.92 10.79 10.9 8.7

จ ำนวนอัตรำพึงมีสำยวิชำกำรของ จ ำนวนอัตรำพึงมีสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ จ ำแนกรำยสำขำวิชำที่สังกัดคณะครุศำสตร์ / คน
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ตารางที่ 4.4 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หน่วย: คน 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

1. การพัฒนาชุมชน 4.65 

2. ดนตรีศึกษา 10.53 

3. นิติศาสตรบัณฑิต 8.63 

4. ประวัติศาสตร์ 3.65 

5. ภาษาอังกฤษ 4.15 

6. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 4.76 

7. ศิลปกรรม 0 

8. รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) 11.06 

9. รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 12.48 

10. รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 12.48 

11. ภาษาไทย 6.02 

รวม 78.41 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกราย
สาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จ านวน 9.34 คน 
รองลงมา คือ สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จ านวน 8.88 คน และสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ น้อยที่สุด จ านวน 4.00 คน 
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ภาพที่ 4.5 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วย: คน 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

1. คณิตศาสตร์ 3.73 

2. เคมี (วทบ) 4.22 

3. เคมี (ค.บ) 4.22 

4. ชีววิทยา 3.69 

5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.18 

การพฒันาชมุชน

ดนตรีศกึษา

นิติศาสตรบณัฑิต

ประวติัศาสตร์

ภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาติ)

ศิลปกรรม

รัฐศาสตรบณัฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

รัฐศาสตรบณัฑิต (การเมืองการปกครอง)

รัฐศาสตรบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาไทย

0 2 4 6 8 10 12 14

การพฒันา
ชมุชน

ดนตรีศกึษา
นิติศาสตร
บณัฑิต

ประวติัศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ
เพื่อการสือ่สาร
ทางธุรกิจ 
(หลกัสตูร
นานาชาติ)

ศิลปกรรม

รัฐศาสตร
บณัฑิต (การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)

รัฐศาสตร
บณัฑิต 

(การเมืองการ
ปกครอง)

รัฐศาสตร
บณัฑิต (รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์)

ภาษาไทย

คน 4.65 10.53 8.63 3.65 4.15 4.76 0 11.06 12.48 12.48 6.02

จ ำนวนอัตรำพึงมีสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ ำแนกรำยสำขำวิชำ
ที่สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์/ คน
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ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

6. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 8.81 

7. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบโอน) 3.25 

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.40 

9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.60 

10. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4.41 

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.44 

12. วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 8.64 

รวม 59.59 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกราย
สาขาวิชาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ จ านวน 11.31 คน รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ านวน 7.69 คน และสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบโอน) น้อยที่สุด จ านวน 3.20 คน 
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ภาพที่  4.7 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ตารางท่ี 4.8 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ 

หน่วย: คน 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6.37 

2. การตลาด 6.52 

3. การตลาด (เทียบโอน) 5.97 

คณิตศาสตร์

เคมี (วทบ)

เคมี (ค.บ)

ชีววิทยา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีมลัติมีเดีย

เทคโนโลยีมลัติมีเดีย (เทียบโอน)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม

สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสง่เสริมสขุภาพ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คณิตศาสตร์ เคมี (วทบ) เคมี (ค.บ) ชีววิทยา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
มลัติมีเดีย

เทคโนโลยี
มลัติมีเดีย
(เทียบโอน)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สิง่แวดล้อม

สาธารณสขุศา
สตรบณัฑิต

อาชีวอนามยั
และความ
ปลอดภยั

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
สง่เสริม
สขุภาพ

คน 3.73 4.22 4.22 3.69 4.18 8.81 3.25 5.4 4.6 4.41 4.44 8.64

จ ำนวนอัตรำพึงมีสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ ำแนกรำยสำขำวิชำ
ที่สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์/ คน
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ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

4. การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.81 

5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6.08 

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 5.68 

7. นิเทศศาสตรบัณฑิต 7.79 

8. บัญชีบัณฑิต 8.18 

9. บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 3.69 

10. เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3.14 

รวม 58.23 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกราย
สาขาวิชาที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มากที่สุด คือ สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 8.64 คน รองลงมา 
คือ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต จ านวน 8.21 คน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ น้อย
ที่สุด จ านวน 3.14 คน 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์
การตลาด

การตลาด (เทียบโอน)
การท่องเท่ียวและการโรงแรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

นิเทศศาสตรบณัฑิต
บญัชีบณัฑิต

บญัชีบณัฑิต (เทียบโอน)
เศรษฐศาสตร์การจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

การจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์

การตลาด
การตลาด 
(เทียบโอน)

การท่องเท่ียว
และการโรงแรม

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (เทียบ

โอน)

นิเทศศาสตร
บณัฑิต

บญัชีบณัฑิต
บญัชีบณัฑิต 
(เทียบโอน)

เศรษฐศาสตร์
การจดัการธุรกิจ
การค้าสมยัใหม่

คน 6.37 6.52 5.97 4.81 6.08 5.68 7.79 8.18 3.69 3.14

จ ำนวนอัตรำพึงมีสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ ำแนกรำย
สำขำวิชำที่สังกัดคณะวิทยกำรจัดกำร/ คน
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนอัตราพึงมีสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หน่วย: คน 

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

1. การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก) 0 

2. การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก) เทียบโอน 0 

3. เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 5.11 

4. เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 5.11 

5. เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 5.00 

6. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 

7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 3.00 

8. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) 0 

9. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 0 

10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 

11. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 0 

12. วิศวกรรมพลังงาน 3.80 

13. วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 6.41 

14. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 0 

15. การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม) 2.53 

   

16. การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) 2.23 

17. การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 4.93 

18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 4.22 

19. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 0 

20 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 5.17 
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ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

รวม 47.51 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกราย
สาขาวิชาที่สั งกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มากที่สุด คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร จ านวน 6.09 คน รองลงมา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยี
การผลิตพืช) จ านวน 5.11 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
ราง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) น้อยที่สุด จ านวน 0.67 คน 
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การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)

การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก) เทียบโอน

เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลติพืช)

เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลติสตัว์)

เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัว์น า้)

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเน่ือง) (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม)

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเน่ือง) (เทคโนโลยีการจดัการระบบราง)

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเน่ือง) (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

วิศวกรรมพลงังาน

วิศวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนต์การเกษตร

วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรมและสิง่แวดล้อม

การจดัการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรมเพื่อสิง่แวดล้อม)

การจดัการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจดัการโลจิสติกส์เพื่อสิง่แวดล้อม)

การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์อตุสาหกรรม (ไฟฟ้าอตุสาหกรรม)

ไฟฟ้าอตุสาหกรรม (ไฟฟ้าอตุสาหกรรม)
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จ ำนวนอัตรำพึงมีสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ ำแนกรำย
สำขำวิชำที่สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม/ 

คน

คน
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล วิธีการท างานท่ีมคีุณภาพ วิพากษ์และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2564” นั้น ผู้วิเคราะห์ได้สรุปผล อภิปรายผล และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในปีการศึกษา 2564 พบว่า อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนก

รายคณะ มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 82.91 คน รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 67.6 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้อยที่สุด จ านวน 52.93 คน 
รวม จ านวนอัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวม 325.25 

6) คณะอัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่
สังกัดคณะครุศาสตร์ มากท่ีสุด คือ สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 11.01 คน รองลงมา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 10.76 คน และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป น้อยที่สุด จ านวน 9.33 คน 

7) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากที่สุด คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จ านวน 9.34 คน 
รองลงมา คือ สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จ านวน 8.88 คน และสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ น้อยที่สุด จ านวน 4.00 คน 

8) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ จ านวน 11.31 คน รองลงมา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ านวน 7.69 คน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบโอน) น้อยที่สุด จ านวน 3.20 คน 

9) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ มากที่สุด คือ สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 8.64 คน รองลงมา 
คือ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต จ านวน 8.21 คน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ น้อยที่สุด จ านวน 3.14 คน 

10) อัตราพึงมีเฉลี่ยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าแนกรายสาขาวิชาที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มากท่ีสุด คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร จ านวน 6.09 คน รองลงมา คือ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) จ านวน 5.11 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) น้อยที่สุด จ านวน 0.67 คน 
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 จากข้อมูลภาระงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในการศึกษาข้อมูลแผนการเรียนของ
นักศึกษาในการจัดท าภาระงานสอน/จัดจ้างบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงปี
การศึกษา 2564 ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัย จ าแนกรายคณะ ดังนี้ 

หน่วย: คน 

ล าดับ คณะ 

จ านวนอัตราพึงมี 
ปีการศึกษา 

2564 

1. ครุศาสตร์ 81.51 

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78.41 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59.59 

4. วิทยาการจัดการ 58.23 

5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47.51 

รวม 325.25 

 
  

คน, 47.51

ครุศาสตร์

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการจดัการ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
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ชื่อแกน

จ ำนวนอัตรำพงึมีสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
จ ำแนกรำยคณะ / คน
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5.2 วิธีการท างานที่มีคุณภาพ วิพากษ์และข้อเสนอแนะ 

 1) ในการศึกษาข้อมูลแผนความต้องการบุคลากรสายวิชาการ “การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 256” ข้างต้นเป็น
การประเมินข้อมูลภาระงานจากการน าแผนการเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา 
กล่าวคือ เป็นแนวโน้มและทิศทางที่เกิดขึ้นจากความต้องการอัตราก าลังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งข้อเท็จจริง
ในทางปฏิบัติและในสถานการณ์ใหม่ ๆ เฉพาะหน้าอาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่ต้องน ามาใช้
ทบทวนและประเมิน และเทียบเคียงกับข้อมูลชุดดังกล่าวประกอบกันไปด้วย โดยเฉพาะผลการรับนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษาประจ าปีในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การขอปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหลักสูตร หรือการจัดท าหลักสูตรขึ้นใหม่เพ่ิมเติม หรือแม้กระทั่งการยกเลิกหลักสูตรออกไป ซึ่งใน
การปฏิบัติงานจริงในรอบปีการศึกษาต่าง ๆ ก็ควรวจะได้มีการติดตามข้อมูลภาระงานเหล่านั้นมาด าเนินการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบอย่างสม่ าเสนอ เพ่ือจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในประเด็นต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากภาระงานเหล่านี้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 2) การศึกษา “การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างปีการศึกษา 2563-2567” จากภาระงานเหล่านี้ให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป ในส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้
จัดท าระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Access เพ่ือสนับสนุนการประประมวลผลข้อมูลภาวะการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละภาคการศึกษา โดยใช้การ
ประมวลผลข้อมูลตั้งแต่ต้นในการประกอบการจัดท าข้อมูลภาระงาน SCCH/FTES และข้อมูลจ านวนการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์โดยรวมได้ และจัดท าตารางประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือใช้
ประมวลผลและรายงานสุปข้อมูลภาระงานสอนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเป็นประจ า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่
น ามาใช้ในการประมวลผลได้มาจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาตามแผนการเรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับภาระงานสอนที่เกิดขึ้นจริง
ในแต่ละวิชา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 มหาวิทยาลัยควรจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการประประมวลผลข้อมูลภาวะการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละภาคการศึกษา โดยใช้การประมวลผลข้อมูลตั้งแต่ต้น
ในการประกอบการจัดท าข้อมูลภาระงาน SCCH/FTES และข้อมูลจ านวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบแนวโน้ม
ความต้องการ/หรือข้อมูลอัตราก าลังสายวิชาการเป็นแบบเรียลไทม์ เพ่ือให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถ
พิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการจัดจ้าง หรือลดการจ้างตามความเหมาะสม 
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ใน

สาขาวชิา

นอก

สาขาวชิา

จ านวนกลุม่ 

(4)

จ านวนช ัว่โมง

 (5)

รวมช ัว่โมง

บรรยายตอ่

สปัดาห ์(6)

จ านวนกลุม่ 

(7)

จ านวนช ัว่โมง 

(8)

รวมช ัว่โมง

ปฏบิตัติอ่

สปัดาห ์(9)

1/2565 0040203 การพัฒนาคณุภาพชวีติเพื่อสขุภาวะทีด่ี 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

1/2565 0040409 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้ 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

1/2565 0080103 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษผา่นสือ่ออนไลน์ 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

1/2565 4221107 เคมดีา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสง่เสรมิสขุภาพ 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2565 4231106 ชวีวทิยาส าหรับวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสง่เสรมิสขุภาพ 	 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2565 4561201 วทิยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและการกฬีาเบือ้งตน้ 2(1-2-3) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.66 0.15

1/2565 4561301 พื้นฐานการสง่เสรมิสขุภาพ 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2565 4561501 ทักษะและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประเภทกฬีาทางน ้า 2(0-4-2) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.33 0.17

1/2566 0030204 ชวีติกับภาพถ่าย 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

1/2566 0030401 ศาสตรพ์ระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

1/2566 0040406 การสรา้งเสรมิสขุภาพและสขุภาวะทางเพศ 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

1/2566 2312711 ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสง่เสรมิสขุภาพ 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

1/2566 4311731 โปรแกรมส าเร็จรปูทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2566 4562301 การสือ่สารสขุภาพ 2(1-2-3) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.66 0.15

1/2566 4562502 ทักษะและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประเภททมี 2(0-4-2) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.33 0.17

1/2567 4563201 การประเมนิและการเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.66 0.15

1/2567 4563301 การชะลอวยั 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2567 4563401 โภชนาการเพื่อสขุภาพและการกฬีา 2(1-2-3) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.66 0.15

1/2567 4563402 การนวดเพื่อสขุภาพและการกฬีา 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2567 4563501 ทักษะและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประเภทแร็กเกต 2(0-4-2) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.33 0.17

1/2568 4564201 หลกัการเป็นผูฝึ้กสอนกฬีาและผูน้ าการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2568 4564202 เวชศาสตรก์ารกฬีา 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2568 4564801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ 1(0-2-1) 1.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.66 0.08

1/2568 4564802 การเตรยีมฝึกสหกจิศกึษาทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ 1(90) 1.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 90.00 120.00 4.00

1/2568 4564901 สมัมนาทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

1/2568 4564902 การวจัิยทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

2/2565 0080101 ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2/2565 0080104 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2/2565 4211304 ฟิสกิสพ์ื้นฐานทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

2/2565 4302120 สถติสิ าหรับวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2/2565 4561202 กายวภิาคและสรรีวทิยาการออกก าลงักายและการกฬีา 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

2/2565 4561302 ปัญหาสขุภาพและการประเมนิภาวะสขุภาพ 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

2/2565 4561502 ทักษะและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประเภทกรฑีา 2(0-4-2) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.33 0.17

2/2565 4561601 หลกัปฏบิตักิารคา่ยพักแรม 2(1-2-3) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.66 0.15

2/2566 0030301 มนุษยก์ับสงัคม 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2/2566 0060302 วยัใสใจสะอาด 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2/2566 2312716 ภาษาอังกฤษเพื่อการใหก้ารบรกิารทางสขุภาพ 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2/2566 4562201 การสอนกฬีา 2(1-2-3) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.66 0.15

2/2566 4562202 การปฐมพยาบาลในการออกก าลงักายและการกฬีา 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

2/2566 4562501 ทักษะและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประเภทกฬีาบคุคล และกฬีาตอ่สู ้ 2(0-4-2) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.33 0.17

2/2566 4563503 ทักษะและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประเภทกจิกรรมประกอบจังหวะ 2(0-4-2) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.33 0.17

2/2567 4563202 จติวทิยาการออกก าลงักายและการกฬีา 3(3-0-6) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2/2567 4563203 ชวีกลศาสตรก์ารกฬีา 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

2/2567 4563403 การจัดการทางการกฬีาและสขุภาพ 2(1-2-3) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.66 0.15

2/2567 4563502 ทักษะและวทิยาศาสตรก์ารกฬีาประเภทกฬีาพื้นบา้น 2(0-4-2) 2.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.33 0.17

2/2567 4563601 กจิกรรมส าหรับบคุคลพเิศษ 3(2-2-5) 3.00 74.00 0.00 ปรญิญาตร ี 4 ปี 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.66 0.22

53.00 1,480.00 0.00 32.00 36.00 72.00 26.00 34.00 45.26 3.85

120.00 3,404.00 0.00 74.00 81.00 162.00 64.00 166.00 221.15 12.64

ภาคเรยีนที ่ 1

ภาคเรยีนที ่ 2

รวมภาคเรยีนที ่ 2

รวมท ัง้ส ิน้

ภาคเรยีน ชือ่รายวชิา หนว่ยกติ
จ านวน

หนว่ยกติ (1)

จ านวน

อาจารยท์ีพ่งึม ี

(10)

จ านวนนกัศกึษาที่

ระดบัการศกึษา (3)

ภาคบรรยาย ภาคปฏบิตั ิ
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3. ตารางการค านวณอัตราพึงคณะครุศาสตร์ 
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ประวัติผู้วิเคราะห ์

นายธรรมนูญ  จูทา 
 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
 สังกัด กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 โทรศัพท์ 056-219100  ต่อ 1208 
 อีเมล์ thamanoon.j@nsru.ac.th 
 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
ประสบการณ์การฝึกอบรมและการพัฒนา 

 ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือใช้ขอก าหนด
ต าแหน่งให้สูงขึ้น (2560) 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ) (2560) 
 การพัฒนาศักยภาพการท างานของตนเองและการท างานเป็นทีม (2560) 
 การท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา     

ครั้งที่ 6 (2561) 
 การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยและบริหารจัดการฐานข้อมูล

งานวิจัยของหน่วยงาน (2561) 
 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย (2561) 
 การพัฒนาพลังจิตเพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน (พัฒนาจิต พัฒนางาน)(2561) 
 การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการใช้งานซอฟท์แวร์ส าหรับการปฏิบัติงาน 

(2561) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (2561) 
 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO (2561) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (2561) 
 การสืบคันข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO (2561) 
 การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเลื่อนต าแหน่งช านาญการและระดับอื่น 

ๆ (2562) 
 การพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) (2562) 
 สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาท่ัวประเทศครั้งที่ 10 (2562) 
 การเขียนหนังสือราชการ (2562) 
 การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากงานประจ าเพ่ือประกอบการประเมินเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(2564) 
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 กลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล (2564) 
 การท าวิจัยและผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดสมศึกษา ครั้ง

ที่ 9 (2564) 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2565) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย (2565) 
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