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   ผลงานทางวชิาการวชิาชพี ของนายเรอืงชยั จรงุศริวฒัน ์
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนเชีย่วชาญ 
ผูเ้ชีย่วชาญประจ าส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒปิระเภทบญัชรีายชือ่ของ สนง.คณะกรรมการการอุดมศกึษา     
 

             ที่มีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั จ านวนทัง้สิน้ 117 เร่ือง 
( ณ กรกฎาคม 2558) 1) หนงัสือ/ต ารา 3 เร่ือง    2) คูมื่อการปฏิบตัิงาน 20 เร่ือง    3) ผลงานการ
วิเคราะห์ 61 เร่ือง     4) ผลงานวิจยั 19 เร่ือง    5) บทความทางวิชาการ 14 เร่ือง    
โดยมีรายละเอียดดงันี…้  
 

ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 
1 เทคนิคการวิจยัสถาบนั :  วิธีการวิเคราะห์ หนงัสือ 

2 
รายงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ภาวะการหางานท าของบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ในช่วงแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะท่ี 6 

(พ.ศ.2530-2534) 

วิจยั 

3 
รายงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นในช่วงแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะท่ี 6 
(พ.ศ. 2530-2534)                              

วิจยั 

4 
รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โรงเรียนสาธิต ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศกึษา 2534 

วิเคราะห์ 

5 
รายงานการวิเคราะห์ การศกึษาสถานภาพทางด้านนกัศกึษา 
งบประมาณ และบคุลากร เปรียบเทียบระหว่าง 5 สถาบนัในสงักดั
ทบวงมหาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2534 

วิเคราะห์ 

6 
รายงานการประเมินผล งานนิทรรศการหนงัสือ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ประจ าปี 2536 

วิเคราะห์ 

7 
รายงานการวิจยั เร่ือง รูปแบบและวิธีแก้ปัญหาการลาออกโอนย้าย
ของบคุลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิจยั 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

8 
รายงานการวิจยั เร่ือง การศกึษาการเพิ่มและเพิกถอนรายวิชา
นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิจยั 

9 การวิจยัสถาบนั :  หลกัการและวิธีการ วิจยั 

10 
รายงานการวิเคราะห์ การกระจายการลงทะเบียนเรียน  ของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2534-2536 

วิเคราะห์ 

11 
รายงานการวิเคราะห์นกัศกึษาเต็มเวลา(FTES) มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2534  

วิเคราะห์ 

12 
รายงานการวิเคราะห์นกัศกึษาเต็มเวลา(FTES) มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2535  

วิเคราะห์ 

13 
รายงานการวิเคราะห์นกัศกึษาเต็มเวลา(FTES) มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2536  

วิเคราะห์ 

14 
รายงานการวิเคราะห์นกัศกึษาเต็มเวลา(FTES) มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2537 

วิเคราะห์ 

15 
รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2534  

วิเคราะห์ 

16 
รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2535 

วิเคราะห์ 

17 
รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2536 

วิเคราะห์ 

18 
รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นปีการศกึษา 2537 

วิเคราะห์ 

19 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534  

วิเคราะห์ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

20 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535  

วิเคราะห์ 

21 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536  

วิเคราะห์ 

22 
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537  

วิเคราะห์ 

23 
รายงานสรุป ภาวะการหางานท าของบณัฑิต  มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น รุ่นท่ี  25  

วิเคราะห์ 

24 
รายงานสรุป ภาวะการหางานท าของบณัฑิต  มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น รุ่นท่ี  26  

วิเคราะห์ 

25 
รายงานสรุป ภาวะการหางานท าของบณัฑิต  มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น รุ่นท่ี  27  

วิเคราะห์ 

26 
รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 

วิเคราะห์ 

27 
รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 

วิเคราะห์ 

28 
รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 

วิเคราะห์ 

29 
รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 

วิเคราะห์ 

30 
รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 

วิเคราะห์ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

31 
รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 

วิเคราะห์ 

32 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง วิเคราะห์งบประมาณปี 2542 
มหาวิทยาลยั/สถาบนัในทบวงมหาวิทยาลยั  

วิเคราะห์ 

33 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง วิเคราะห์งบประมาณปี 2543 
มหาวิทยาลยั/สถาบนัในทบวงมหาวิทยาลยั 

วิเคราะห์ 

34 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง วิเคราะห์งบประมาณปี 2544 
มหาวิทยาลยั/สถาบนัในทบวงมหาวิทยาลยั 

วิเคราะห์ 

35 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง วิเคราะห์งบประมาณปี 2545 
มหาวิทยาลยั/สถาบนัในทบวงมหาวิทยาลยั 

วิเคราะห์ 

36 
รายงานการวิเคราะห์ ข้อมลูเบือ้งต้น  บคุลากรมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น  ปี 2537 

วิเคราะห์ 

37 
รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์อตัราก าลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีการศกึษา2538 

วิเคราะห์ 

38 
คู่มือการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2542 

คู่มือ 

39 
คู่มือการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2543 

คู่มือ 

40 
คู่มือการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2544  

คู่มือ 

41 
คู่มือการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2545  

คู่มือ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

42 
คู่มือการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2546  

คู่มือ 

43 บทความ เร่ือง การก าหนดต าแหน่ง  ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น บทความ 

44 รายงานการวิจยั เร่ือง ค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา ทบวงมหาวิทยาลยั วิจยั 
45 รายงานการวิเคราะห์ เกณฑ์มาตรฐานทบวงฯ : การน าไปปฏิบตัิ วิเคราะห์ 

46 
ข้อมลูเบือ้งต้นประกอบการก าหนดต าแหน่งช านาญการ เช่ียวชาญ 
ของข้าราชการ สาย ข. – ค.  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิเคราะห์ 

47 

คู่มือการจดัท าแผนกลยทุธ์   (เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตัิ 
การเร่ือง การจดัท าแผนกลยทุธ์กรมชลประทาน   ส าหรับผู้บริหาร
กรมชลประทาน 4-7 กนัยายน 2544 ณ โรงแรมโฆษะ  จงัหวดั
ขอนแก่น) 

คู่มือ 

48 
แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับงบประมาณแบบเงิน
อดุหนนุทัว่ไป 

คู่มือ 

49 
เกณฑ์และเคร่ืองมือวดัในการเตรียมความพร้อมส าหรับระบบ
งบประมาณแบบเงินอดุหนนุทัว่ไปและเกณฑ์ส าคญัท่ีใช้ใน
ระบบงานของสถาบนัอดุมศกึษา 

คู่มือ 

50 
คู่มือการจดัท าแผนลงทนุและแผนงบประมาณล่วงหน้าระยะปาน
กลาง(MTEF) ส าหรับสถาบนัอดุมศกึษา 

คู่มือ 

51 

รายงานการวิเคราะห์ร่างประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งช านาญการ ระดบั 
6,7-8  ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเช่ียวชาญ ระดบั 9 
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษ  ระดบั 10 

วิเคราะห์ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

52 
รายงานการวิจยั เร่ือง พฒันาการงบประมาณมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นในหนึง่ทศวรรษ(พ.ศ.2537-2546) 

วิจยั 

53 
รายงานการวิจยั เร่ือง วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลยัของรัฐ 
ในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 

วิจยั 

54 
รายงานการวิจยั เร่ืองการใช้ประโยชน์จากอาคารคณะมนษุย์ศาสตร์
และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2547 

วิจยั 

55 
รายงานการวิจยั เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2547 

วิจยั 

56 
รายงานการวิจยั  เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2547 

วิจยั 

57 
รายงานการวิจยั  เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะทนัตแพทย์ 
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2547 

วิจยั 

58 
รายงานการวิจยั  เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2547 

วิจยั 

59 
คู่มือ การวิเคราะห์นกัศกึษาเต็มเวลาและภาระงานสอนอาจารย์ 
ส าหรับสถาบนัอดุมศกึษา 

คู่มือ 

60 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : ศกัยภาพคณะเทคโนโลยี 

ปีการศกึษา 2547 
วิเคราะห์ 

61 
คู่มือ การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อาคาร ส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษา(ภาคปฏิบตัิและตวัอย่าง) 

คู่มือ 

62 
รายงานการวิจยั เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอาคาร  คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ปีการศกึษา 2548 

วิจยั 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

63 
คู่มือ การวิเคราะห์อตัราก าลงัสายสนบัสนนุ ส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษา 

คู่มือ 

64 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : ความต้องการก าลงัคน
(สายผู้สอน) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2550-
2554 

วิเคราะห์ 

65 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : ความต้องการก าลงัคน
(สายผู้สอน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 
2550-2554 

วิเคราะห์ 

66 
รายงานการศกึษา เร่ือง ความต้องการก าลงัคน(สายผู้สอน)คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2550 – 2554 

วิเคราะห์ 

67 
รายงานการศกึษา เร่ือง ความต้องการก าลงัคน(สายผู้สอน)คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2550-2554 

วิเคราะห์ 

68 
รายงานการวิจยั  เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2548 

วิจยั 

69 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : ความต้องการก าลงัคน
(สายผู้สอน) คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 
2550-2554 

วิเคราะห์ 

70 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : ศกัยภาพคณะศกึษา 
ศาสตร์ ปีการศกึษา 2548 

วิเคราะห์ 

71 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : ความต้องการก าลงัคน
(สายผู้สอน) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2550-
2554 

วิเคราะห์ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

72 
รายงานการวิจยั  เร่ือง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะเกษตร 
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2548 

วิจยั 

73 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : ความต้องการก าลงัคน
(สายผู้สอน) คณะสตัว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2550-
2554 

วิเคราะห์ 

74 
รายงานเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สะเดาะข้อมลู : การใช้ประโยชน์จาก
อาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2549 

วิเคราะห์ 

75 
คู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เร่ือง การวิเคราะห์อตัราก าลงัอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คู่มือ 

76 
คู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เร่ือง การวิเคราะห์อตัราก าลงัอาจารย์คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คู่มือ 

77 
คู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เร่ือง การวิเคราะห์อตัราก าลงัอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คู่มือ 

78 
การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งกรอบอตัราก าลงัสาย
สนบัสนนุ สงักดัภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิเคราะห์ 

79 
คู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน เร่ืองการ
วิเคราะห์อตัราก าลงัอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

คู่มือ 

80 
รายงานการวิจยั เร่ืองการใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะแพทย 
ศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2547 

วิจยั 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

81 

รายงานการวิจยั เร่ือง การศกึษาหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการ
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช านาญการ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ เช่ียวชายพิเศษ ของ
ข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ 
ในสถาบนัอดุมศกึษา 

วิจยั 

82 บทความทางวิชาการ เร่ือง “อวสานการเล่ือนขัน้เงินเดือน” บทความ 

83 บทความทางวิชาการ เร่ือง “การเล่ือนเงินเดือนในระบบแท่ง” บทความ 

84 บทความทางวิชาการ เร่ือง “ได้อะไร เสียอะไร กบัระบบแท่ง” บทความ 

85 
รายงานการวิจยัสถาบนั เร่ือง ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ห้องเรียนจากอาคารของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
ประจ าปีการศกึษา 2551 

วิจยั 

86 
คู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน เร่ือง 
วิเคราะห์อตัราอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คู่มือ 

87 
บทความทางวิชาการ เร่ือง อวสานของการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
แบบ “ขัน้” และ“ โควต้า” 

บทความ 

88 แผนถ่ายโอนงานให้เอกชนด าเนินการ วิเคราะห์ 

89 คู่มือในการจดัท าแผนพฒันาระยะ  5 ปี ระดบัคณะ/หน่วยงาน คู่มือ 

90 
บทความทางวิชาการ เร่ือง ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ เช่ียวชาญ ระดบั 9 

บทความ 

91 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง โอกาสและความก้าวหน้าของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

วิเคราะห์ 

92 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   

วิเคราะห์ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

93 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายภาค
บคุลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2550-
2552   

วิเคราะห์ 

94 บทความทางวิชาการ เร่ือง ก.พ.อ. กบัสองมาตรฐาน บทความ 

95 บทความทางวิชาการ เร่ือง  ปล้นกลางมหาวิทยาลยั บทความ 

96 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง วิเคราะห์ระบบการรวมซือ้กระจายส่ง
(เบือ้งต้น) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิเคราะห์ 

97 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร
คณะศกึษาศาสตร์ ปีการศกึษา 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิเคราะห์ 

98 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์อตัราก าลงัสายสนบัสนนุ 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิเคราะห์ 

99 
บทความทางวิชาการ เร่ือง โอกาสและความก้าวหน้าของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา “ประเภทผู้บริหาร” ตามประกาศ 
ก.พ.อ. ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 

บทความ 

100 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง ยานพาหนะท่ีใช้ในราชการของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ.2555 

วิเคราะห์ 

101 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง การวิเคราะห์ค่าถ่ายเอกสารของ
หน่วยงานในส านกังานอธิการบดี      

วิเคราะห์ 

102 
บทความทางวิชาการ เร่ือง โอกาสและความก้าวหน้าของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะตามประกาศ ก.พ.อ.  ลงวนัท่ี 22 ธค.2553 

บทความ 

103 
บทความทางวิชาการ เร่ือง การวิเคราะห์ก าหนดกรอบเช่ียวชาญ 
เช่ียวชาญพิเศษในมหาวิทยาลยั 

บทความ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 
104 เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์ หนงัสือ 
105 เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบตัิงาน หนงัสือ 

106 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง วิเคราะห์ผลการเลือกตัง้กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ประเภทผู้แทนของบุคลากรสายสนบัสนนุ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2555 

วิเคราะห์ 

107 บทความทางวิชาการ เร่ือง การตีค่าและประเมินค่างาน(ช้าอยู่ท่ีใคร) บทความ 

108 
รายงานการวิเคราะห์ เร่ือง การลงเวลาปฏิบตัิราชการของบคุลากร
ในอาคารสิริคณุากรส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่นปี55 

วิเคราะห์ 

109 
รายงานการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะ
เกษตรศาสตร์ ปี 2550 

วิเคราะห์ 

110 
วิเคราะห์อตัราก าลงัพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการและสาย
สนบัสนนุกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ปี 2555 

วิเคราะห์ 

111 
วิเคราะห์อตัราก าลงับคุลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น  2557 

วิเคราะห์ 

112 บทความวิเคราะห์โครงร่างในผลงานคู่มือการปฏิบตัิงาน บทความ 

113 
วิเคราะห์อตัราก าลงับคุลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น  2557 

วิเคราะห์ 

114 บทความวิเคราะห์โครงร่างในผลงานการวิเคราะห์ บทความ 
115 คู่มือ วิเคราะห์อตัราอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา ระยะ 3_5  ปี คู่มือ 

116 
คู่มือการปฏิบตัิงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เร่ือง การวิเคราะห์อตัราก าลงัอาจารย์คณะทตันแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คู่มือ 
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ที่ ผลงานวิชาการ/เร่ือง ประเภท 

117 
วิเคราะห์ผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี 2558 ชดุท่ี 26 

วิเคราะห์ 

118   
119   
120   

 


