
 
 

แบบประเมินผลงานบุคลากร 
ตําแหน่งปฏิบติัการวชิาชีพและบริหารทัว่ไป 

ครั้งที๑่ภาระงานระหว่างวนัที่  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ถงึวนัท่ี  ๑๕พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (๖ เดือน) 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุลนายนพดล        เพ็ญประชุม    ตําแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร์         

สังกัด ฝ่ายสว่นเทคโนโลยีสารสนเทศส่วน/กอง/สํานัก/คณะสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วัน/เดือน/ปี ทดลองปฏิบัติงาน   หรือ วัน/เดอืน/ปี  บรรจุ๑๕/พฤษภาคม/๒๕๕๗  

๑.  หน้าที่ความรับผิดชอบหลกัที่เป็นงานประจําในชว่งระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบติังาน : 
     โปรดเรียงลําดับตามความสําคัญถึงภารกิจที่บคุลากรรบัผิดชอบในชว่งการประเมิน 
ภาระงานหลัก 

๑. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์หลกัของมหาวิทยาลัย 
๒. ออกแบบ พัฒนา เว็บไซต์หรือโฮมเพจหลักของสถาบัน และส่วนต่างๆ ในมหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์เน่ืองในวัน

สําคัญทางศาสนาหรือของชาต ิ
๓. ดูแล รักษา ตรวจสอบ ระบบเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลยัให์มีเสถียรภาพ 
๔. ปรับปรุง (Update) ข้อมลู ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ 
๕. เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต้ใหแ้ก่บุคลากรของส่วนงานต่างๆ 
๖. เป็นที่ปรึกษาดา้นการพัฒนาเว็บไซต์แกส่่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 
๗. เสนอความคดิเห็นเก่ียวกับงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรต์อ่หัวหน้ากลุ่มงานหรือผูอ้ํานวยการ 

ภาระงานรอง   
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีมอบหมาย 

ภาระงานมอบหมาย   
๙. เป็นกรรมการ กรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร ในคณะกรรมการ หรอื 

 คณะทํางานเก่ียวกับงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
๑๐. เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ทีม่หาวิทยาลัยแต่งตัง้ 
๑๑. งานอื่นๆ ที่หัวหน้าฝ่าย หรอืผู้อํานวยการ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๒.  ผลสําเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อ ๑ ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน : 
     โปรดระบผุลสําเร็จของงานท่ีสําคัญหรือผลงานท่ีเกีย่วข้องกบัหนา้ที่ความรับผดิชอบหลกั ตามท่ีระบุในข้อ ๑  
ในชว่งการประเมิน 
ผลสําเร็จของงาน ตามที่ระบุในข้อ ๑ 
๑.  ภาระงานหลกั 
     ๑.๑  ออกแบบแม่แบบเว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ๒ แบบ www2.mcu.ac.th และ www2.mcu.ac.th/wp 
     ๑.๒  ออกแบบ พัฒนา เว็บไซต์หรอืโฮมเพจหลักของสถาบัน และส่วนต่างๆ ในมหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์เน่ืองใน 

บค. ๓๙ 



วันสําคัญทางศาสนาหรือของชาต ิดังต่อไปน้ี 
            ๑.๒.๑ เว็บไซตส์่วนเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ีหลายภาษา ลิ้งค์ www2.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๒ เว็บไซต์วิสาขบูชานานาชาติ ให้ม ี๒ ภาษา ไทยและอังกฤษลิ้งค์ www.icdv.net,com,or,th 
            ๑.๒.๓ เว็บไซต์งานฝึกอบรม ลิ้งค์ www.training.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๔ เว็บไซต์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ใหม้ีหลายภาษาลิ้งค์ www.ibsc.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๔ เว็บไซตร์ะบบฐานข้อมูลทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  its.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๕ เว็บไซตร์ะบบคลังเอกสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลิง้ค์ ir.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๖ เว็บไซตร์ะบบKM ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ลิ้งค์ www.km.it.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๗ เว็บไซตร์ะบบอีเลิร์นน่ิง ลิ้งค์ elearninig.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๘ เว็บไซตร์ะบบคลังมีเดียไฟล์ ลิ้งค์ media.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๙ เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ลิ้งค์ www.mcu.ac.th/radio/ 
            ๑.๒.๑๐ เว็บไซต์ระบบวิดีโอออนดมีานด์ ลิ้งค์ mcutube.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๑๑ เว็บไซต์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลิ้งค์ info.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๑๒ เว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ลิ้งค์ www.asc.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๑๓ เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า ลิ้งค์ www.alumni.mcu.ac.th 
            ๑.๒.๑๔ Network Monitoring of MCUNet ลิ้งค์ netserv.mcu.ac.th:8888 
            ๑.๒.๑๕ พัฒนาโค้ดระบบข่าวหลักมหาวิทยาลัยเพ่ือใหส้่วนงานอื่นนําโค้ดไปแปะที่เว็บไซตส์่วนงาน 
     ๑.๓  ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย www.mcu.ac.th ให้เป็นปัจจบัุน เพ่ิมระบบสถิตดิ้วย histats 
ปรับปรุงข้อมูลหน้า มหาวิทยาลัย,การบริหาร,หลักสตูรมหาวิทยาลัย,คณะและส่วนงาน ให้เป็นปัจจุบัน  จดัระบบ 
ไซตท้ั์งหมดหน้าภาษาไทยและอังกฤษจัดทําsitemap ในgoogle ทํา SEO ประชาสมัพันธ์เว็บไซต์เสมอ 
     ๑.๔ ดูแล รักษาตรวจสอบของมหาวิทยาลัย คือระบบเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพ 
ดังตอ่ไปน้ี 
            ๑.๔.๑ จัดออกแบนเนอร์หน้า intro เว็บไซต์หลักดังตอ่ไปน้ี  

- ถวายความอาลัยย่ิงแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก 
- วันวิสาขะบูชาโลก 
- วันแม่แห่งชาต ิ12 สิหาคม 
- วันปิยมหาราช 

            ๑.๔.๒ ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย หน้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังตอ่ไปนี้  
- ปรับหน้าทั้งหมดให้แสดงผลตรงกลาง 
- ปรับปรุงเมนูด้านซ้ายมือ 
- จัดทําหน้าคณะและส่วนงานใหม่ 
- ปรับปรุงแบนเนอร์ด้านขวามือให ้
- ปรับหน้าทั้งหมดให้แสดงผลตรงกลาง 

     ๑.๕ เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาเว็บไซตใ้ห้แก่บุคลากรของส่วนงานต่างๆดังตอ่ไปน้ี 
           ๑.๕.๑ เป็นวิทยากรหลักสตูรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย Joomla CMS ขั้นสูง สําหรับบุคลากรส่วนกลาง 



                   ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย 
           ๑.๕.๒ หลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เบ้ืองต้น    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ณ หอ้งปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย 
           ๑.๕.๓ หลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เบ้ืองต้น    ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ หอ้งปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย 
           ๑.๕.๔ หลักสูตรการการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress 

๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอ้งปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย 
           ๑.๕.๕ หลักสูตรการออกแบบสือ่รปูภาพด้วย Phoshop cs6 เบ้ืองต้น 

๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอ้งปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรยีนรวม มจร วังน้อย 
          ๑.๕.๖ หลักสตูรการใช้งานโปรแกรมสํานักงานสมยัใหม่” 

๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗หอ้งปฎิบัติการคอมพิวเตอร ์C๑๑๔ อาคารเรยีนรวม มจร วังน้อย 
     ๑.๖ เป็นทีป่รึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานตา่งๆภายในมหาวิทยาลัยดังน้ี 
            ๑.๖.๑ เว็บไซตศู์นย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมจร esv.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๒ เว็บไซต์เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ มจร soc.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๓ เว็บไซตส์ํานักส่งเสริมพุทธศาสนาและบรกิารสังคม bps.mcu.ac.th  
            ๑.๖.๔ เว็บไซต์ป.เอกพุทธบริหารการศึกษา eda.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๔ เว็บไซตร์ะบบอีเลิร์นน่ิงคณะครุศาสตร ์มจร  www.elearning-edmcu.com 
            ๑.๖.๕ เว็บไซตห้์องสมุคคณะครุศาสตร ์libed.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๖ เว็บไซต์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มจร  peg.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๗ เว็บไซตส์ํานักงานตรวจสอบภายใน audit.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๘ เว็บไซตส์ํานักทะเบียนและวัดผล reg.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๙ เว็บไซต์กองแผนงาน plandiv.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๑๐ เว็บไซต์กองนิติการ law.mcu.ac.th/wp 
            ๑.๖.๑๑ เว็บไซต์สํานักงานตรวจสอบภายใน ลิ้งค์ audit.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๑๒ เว็บไซต์กองทุนสํารองเลีย้งชีพ mcu-money.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๑๓ เว็บไซต์กองคลังและทรพัย์สิน finance2.mcu.ac.th 
            ๑.๖.๑๔ เว็บไซต์หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี  www.mcusuphan.com 
            ๑.๖.๑๕ เว็บไซต์ชมรมฟุตบอลมหาจุฬาฯเอฟซ ี www.mahachulafc.mcu.ac.th 
    ๑.๗ เสนอความคิดเห็นเร่ืองพัฒนาระบบถ่ายทอดสดใหม่ (Smart MCU LiveStrearming) รองรับทุกอุปกรณ ์
  ๑.๘ เข้าร่วมกิจกรรมการพิธีทําสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ประจําปี ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
ณ อุโบสถกลางนํ้า ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

๒.  ภาระงานรอง 
 
 



 
 
๓.  ภาระงานมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  นอกเหนือจากงานประจําท่ีระบุไวใ้นข้อ ๑ โปรดกรอกภาระงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ ตามข้อต่อไปนี ้
     ๓.๑  งานบริการแกห่นว่ยงานอืน่ เชน่ รับเชิญเปน็พิธกีร วิทยากรหรืออ่ืน ๆ (ระบุชื่อหนว่ยงานที่ไปชว่ยปฏิบัติ 
            หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย) 
 

- เป็นวิทยากอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย Joomla แก่เจ้าหน้าที่วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ หอ้งประชุม 
ชั้น 4 ตึกสํานักหอสมดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
     ๓.๒  คณะกรรมการ/คณะทํางาน 
 

๑. ชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มจร 
ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วาระต้ังแต่ง  

๒. ชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
ตําแหน่ง  วาระต้ังแต่ง  

๓. ชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
ตําแหน่ง  วาระต้ังแต่ง  

๔. ชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
ตําแหน่ง  วาระต้ังแต่ง  

๕. ชื่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
ตําแหน่ง  วาระต้ังแต่ง  

 
๓.๓  งานอ่ืนและงานทีไ่ด้รบัมอบหมายพิเศษ เช่น กรรมการคุมสอบ การไปรว่มงานกบัคณะวิจัย เป็นต้น 
          ๑.   
 



 
          ๒.   
 
 
 
          ๓.   
 
 
 
 
 
๓.๔  ผลงานดีเด่นและรางวลัเกียรติคุณที่ได้รบั (ระบุชื่อรางวลั/ผลงาน/แหล่งท่ีมอบ) 
          ๑.   
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้รับการประเมิน  ลงชือ่..........................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
        (นายนพดล เพ็ญประชุม)         (พระมหาชํานาญ มหาชาโน) 
ตําแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์     ตําแหน่ง ผูอ้ํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ............../................./...............    .............../................./............... 
 
 
 


