รายชื่อตัวอย่างผลงานวิเคราะห์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น ระยะที่ 2
วันที่ 24 – 26 มกราคม 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่างผลงานการวิเคราะห์(ที่มี)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อเอกสาร
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยา
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุ
การวิเคราะห์งบประมาณในการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
วิเคราะห์เอกสารการเบิกจ่ายเงินของคณะ หน่วยงาน กองคลัง มข
วิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิเคราะห์การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ยังไม่มีคาแนะนา)
วิเคราะห์ความสูญเปล่า เวลา ค่าใช้จ่าย และมติของการประชุมงานบริการการศึกษา
วิเคราะห์งบประมาณในการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มข
ปัญหาในการเขียนหนังสือติดต่อราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปี พ.ศ. 2556
วิเคราะห์ผลเพื่อประเมินอัตราการปฏิสนธิและอัตราการเจริญของตัวอ่อน
วิเคราะห์ผลงานประกันคุณภาพ
วิเคราะห์อัตรากาลังสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วิเคราะห์อัตราความถูกต้องของผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิต
วิจัย หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากาลัง ประเภทตาแหน่งวิชาการ มข
วิจัย_การศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันค้น คว้า
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ปี 50 คณะ ED
รายงานการวิเคราะห์รถยนต์_(รักษาตาแหน่ง)
รายงานการวิเคราะห์การลงเวลาปฏิบัติราชการในสานักงานอธิการบดี
การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรฯ
การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
วิเคราะห์การเลือกตั้งสภา2554
วิเคราะห์ พนง. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มข.ปี 55_(รักษาตาแหน่ง)
วิเคราะห์การประเมินการให้บริการของสานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุภายในคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
ปัญหาการแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างโครงการ(เป็นงานวิจัย)
วิเคราะห์ภาระงานเพื่อการวางแผนกาลังคน_มช
วิเคราะห์ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ( 5บท)

หมายเหตุ

มี 4 บท
มี 3 บท
มี 4 บท
มี 4 บท

มี 4 บท
มี 3 บท

ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ชื่อเอกสาร
หมายเหตุ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในของศูนย์บริการวิชาการ ปีการศึกษา
2552-2555
วิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
มี 4 บท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิเคราะห์งบประมาณในการจัดสรรค่าหนังสือประกอบการสอน หรือการปฏิบัติงาน สาหรับ
มี 4 บท
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุภายในสานักวิทยบริการประจาปีงบประมาณ 2557
วิจัย เรื่อง ค่าใช่ต่อหัว นศ. มข. ในแผนฯ6 (ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์ภาระงานสอน อจ.โรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2534
(ทำเป็นงำนประจำ)
การศึกษาด้าน สภานภาพ นศ. งบประมาณและ บุคลากร เปรียบเทียบระหว่า 5
สถาบัน ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 234 (ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์การกระจายการลงทะเบียนเรียน ของนศ. ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2534
(ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์การกระจายการลงทะเบียนเรียน ของนศ. ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2534-2536
(ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2537 (ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์ภาระงานสอนของ อจ. ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2537 (ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัว นศ. ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2537 (ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์ภาวะการหางานทาของบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2536-2537
(ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์งบประมาณ 2545 มหาวิทยาลัย สถาบัน ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
(ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์บุคลากร ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2537 (ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์อัตรากาลัง ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2538 (ทำเป็นงำนประจำ)
วิเคราะห์แผนถ่ายโอนงานให้เอกชนดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2545-2549
(ทำเป็นงำนประจำ)
แนวทางในการวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง สาย ก. และ สาย ข.-ค. ในมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานทบวงฯ _ การนาไปปฏิบัติ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการกาหนดตาแหน่ง ชานาญการ เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ประกาศ อกม. มข. เรื่องหลักเกณฑ์ ชานาญการ เชี่ยวชาญ
รายงานวิจัย พัฒนาการ งปม. มข.หนึ่งทศวรรษ
วิเคราะห์ศักยภาพคณะเทคโนโลยี มข.ปี 2547
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน คณะแพทยศาสตร์ มข.ในปี 2550-2545
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ในปี 2550-2545
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.ในปี 2550-2545

ที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื่อเอกสาร
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน คณะเกษตรศาสตร์ มข.ในปี 2550-2545
วิเคราะห์ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2548
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร AG ปี 2549
วิเคราะห์ภาระงาน เพื่อกาหนดกรอบอัตราสายธุรการในภาควิชา MD มข.
วิเคราะห์ระบบควบคุมภายใน มข.ประจาปีงบประมาณ 2553
วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2554
วิเคราะห์การประเมินการสอนของ อจ. คณะเภสัชศาสตร์ มข.ปี 2551-2553
วิเคราะห์_ ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน
วิเคราะห์_ วิเคราะห์งบค่าใช่จ่ายบุคลากร มข. ปี 50-52
วิเคราะห์_การปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเภสัช
วิเคราะห์_การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
วิเคราะห์_การให้เลขหมู่หนังสือเด็กและเยาวชน
วิเคราะห์_งบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตร ปี 51-53
วิเคราะห์_งบประมาณรายจ่าย มข. 52-54
วิเคราะห์_งานวิจัยเภสัช
วิเคราะห์_ประสิทธิภาพการใช้ครุภัณฑ์ คณะแพทย์
วิเคราะห์_โปรแกรมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คณะแพทย์
วิเคราะห์_ระยะศึกษา นศ.ป.โทเภสัช 51-52
วิเคราะห์_ปัญหาการเบิกจ่ายเงินรายได้
วิเคราะห์_โอกาสและความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือน
วิเคราะห์กรณีการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 ชุดที่ 26
รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2551 – 2554
วิเคราะห์การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วิเคราะห์โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน และผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจาปีการศึกษา 2554-2556
การวิเคราะห์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
วิเคราะห์ปัญหาในการเขียนหนังสือติดต่อราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ หนังสือติดต่อราชการ ปีงบประมาณ 2558

หมายเหตุ

