
สรุปการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานระดับคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
Coaching  

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการน าองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Coaching ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ รายวิชาการจัดการ
วิศวกรรม รายวิชาวิเคราะห์น้ าและคุณภาพน้ าทางการประมง รายวิชา การศึกษาการปฏิบัติงาน
ทางอุตสาหกรรม และรายวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม (เอกสารแนบ การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Coaching) ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า บรรยากาศ
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Coaching พบว่านักศึกษามีความสนใจ และตั้งใจเรียน
มาก มีความกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบ สนุกในการเรียน   และผลที่ได้หลังจากการจัดการ
เรียนการสอน พบว่านักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายกว่าการท าโจทย์และ
แบบฝึกหัด ส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนเกิดการอยากเรียนรู้เพ่ิมเติม 

การเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
และท้องถิ่น 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอเพ่ือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้มีการน าไปพัฒนาการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ผลงาน
สร้างสรรค์ บทความวิชาที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ 2 (ในปี 2562) และบทความ
วิชาการท่ีได้รับการรับรอง กพอ.  ผลการน าความรู้ไปใช้ ได้เกิดการเรียนรู้และน าไปวางแผนการ
เขียนบทความทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และด าเนินการตีพิมพ์บทความในปี 2562 
จ านวน 10 บทความ จากจ านวนผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน 35 ผลงาน โดย
มีจ านวนอาจารย์เจ้าของผลงานจ านวน 39 ท่าน (เอกสารแนบ จ านวนบทความวิชาการประจ าปี 
2562) 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานระดับคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ การแลกเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดย สามารถพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในส่วนขององค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

การเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
วิจัย และการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการเพ่ือเพ่ิม
ทักษะทางวิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ 

1. อาจารย์ภายในคณะ ได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานด้านการวิจัย ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การจัดท าบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ คือ อาจารย์ 
ดร.สุวชชั  พิทักษ์ทิม และอาจารย์พิชา  วิสิทธิ์พานิช 
2. การถอดความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาเก่ียวกับการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2560 โดยหน่วยงานภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนสามารถน าองค์ความรู้ไปประชาสัมพันธ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การประยุกต์ใช้ Innovation 
teaching tools เพ่ือการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการ
สอน Active Learning 

ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ คือการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันทางการศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอน Active Learning เช่น Kahoot Mentimeter โดยน าไปใช้กับนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลที่ได้จากการน าความรู้ไปใช้คือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์คือ วิธีการและแนวทางการเขียนบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแหล่งที่น าความรู้ไปใช้ได้แก่อาจารย์ที่
ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2563  



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานระดับคณะ 
คณะครุศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้จิต
ปัญญาศึกษา 

องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา 
ผู้น าไปใช้ ผศ.ดร. อาภากร โพธิ์ดง น าไปใช้ในรายวิชาชีพครูที่ใช้สอนสาขาสังคมศึกษา 

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
คณาจารย์ด้านงานวิจัยเพื่อบูรณา
การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ความรู้ของ ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้าน
งานวิจัยเพื่อบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้น าไปใช้ 3 ท่าน ได้แก่ 
1. ผศ.ดร ทินกร ชอัมพงษ์ ชื่อผลงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) ต าบล
นครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
2. ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร ชื่อผลงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง อุทัยธานี 
3. ผศ.พรรณี เหมะสถล ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อ.ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การพัฒนาศักยภาพการท าสื่อ
ออนไลน์ 

องค์ความรู้ที่ได้คือเทคนิควิธีการ และแนวทางการพัฒนาสื่อออนไลน์ตามศาสตร์วิชาของหลักสูตร 
โดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมน าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ลักษณะวิชาของตนเอง และสามารถน าไปใช้กับกิจกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างแพร่หลาย ดังนี้ 
   1. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ในการบริการวิชาการ
ให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ วัดคีรีวงศ์ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
   2. การผลิตสื่อวิดิทัศน์ เรื่อง banmon; pottery village in nakornsawan, thailand และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ และพัฒนากลุ่มเครื่องปั้นดินบ้านมอญ นครสวรรค์ 
   3. การน าเทคนิควิธีการจากการจัดการความรู้ไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการ
ป้องกัน โควิด-19 และน าไปต่อยอดให้ความรู้แก้ชุมชนเนินศาลา ต. กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การจัดการความรู้ด้านการเรียน
การสอน และการวิจัย 

มีการถอดบทเรียนจากงานวิจัยเพื่อชุมชน มาใช้ในการพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาชุมชนละท้องถิ้น ได้แก่ 
   1. เรื่อง ชุมชนการจัดการตนเองกับการแยกขยะชุมชน  โดยน าชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
ผลงาน คือ ชุมชนพระบางมงคล 
   2. เรื่อง ส่งเสียงสื่อสาร ต านานขนมชะมุด โดยน าไปใช้ประโยชน์ กับกลุ่มท าขนมชะมุก 
หมู่บ้านเขาทอง อ.พยุหะคีรี  นครสวรรค์ 

หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานอธิการบดี การพัฒนากระบวนการการ

ปฏิบัติงานประจ าด้วยระบบ
สารสนเทศ 

1. การน าความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นมาประมวลผลออกมาแล้วจัดท าเป็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อน ามาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเข้ามาอ านวยความสะดวกให้บุคลากรและผู้รับบริการ อันได้แก ่ 
    - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) โดยกลุ่มงานธุรการและการประชุม น ามาใช้การ
รับ-ส่งหนังสือ การเวียนหนังสือ และการเก็บหนังสือราชการต่างๆ 
    - ระบบแจ้งเตือนพัสดุและจดหมาย (ems tracking) โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้น าใช้
บริหารงานจดหมายและพัสดุเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
    - ระบบการจองใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้   
    - ระบบสนับสนุนการบริการ (Helpdesk) โดยกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ได้น ามา
บริการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ 
    - ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) มาใช้ในงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเขียนผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน และคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดความความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ไปจนถึงการได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างใน
รูปแบบเดียวกัน 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานสนับสนุน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นตอน พิธีการวันส าคัญของชาติ

และวันส าคัญทางศาสนา 
น าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอน พิธีการวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทาง
ศาสนา ไปใช้ในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้มีการ
จัดท าคู่มือขั้นตอน พิธีการวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนาให้กับบุคลากรในส านักฯ 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหน่วยงานอื่น ๆ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน กระบวนการ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

การจัดระบบการให้บริการที่เป็น
เลิศ มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ (การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่) 

องค์ความรู้ที่ได้จากการกิจกรรม คือ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม
และวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลหน้าเคาท์เตอร์ ของ
หนว่ยงาน  ซึ่งผลจากการน าเทคนิค กระบวนการ และแนวทางต่าง ๆ ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรผู้ให้บริการข้อมูล /ตอบข้อซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 รวมถึงการ
แนะน าการสมัครเรียน ได้อย่างถูกต้อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การใช้วิจัยเป็นฐานในการน าองค์
ความรู้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

จากการจัดกิจกรรมได้องค์ความรู้จากการใช้ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนกับบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเอง ดังนี้ 
1. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและระบบติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เป็นต้นแบบของการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาก ากับ ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานภายในหน่วยงานซึ่งในปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าระบบสารสนเทศรูปแบบ
ต่าง ๆ เข้ามาใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เช่นเดียวกัน 
 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)  2. ผลงานวิจัยเรื่อง แนวโน้มและความต้องการในการเลือกสาขาวิชาของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา

ต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : ผู้ได้รับทุนได้น าเสนอผลงานวิจัยให้กับผู้บริหารในหน่วยงานเพื่อเสนอ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
3.ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามกระบวนการด าเนินงานด้านการ
เบิกจ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
การน าไปใช้ประโยชน ์: สถาบนัวิจัยและพัฒนาได้น าระบบดังกล่าวมาทดลองใช้และปรับปรุงเมื่อ
ระบบมีความเสถียร สอดคล้องกับกระบวนการเบิกจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาจะน าระบบนีเ้ปิดให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้น าไปใชภ้ายในหนว่ยงานตนเอง 
4.ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามกระบวนการและข้ันตอนในการ
พิจารณาคุณภาพงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยเพื่อปิดทุน 
การน าไปใช้ประโยชน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าระบบดังกล่าวมาทดลองใช้และอยู่ใน
ขั้นตอนการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกระบวนการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
5.ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการทุนบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
การน าไปใช้ประโยชน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าระบบดังกล่าวมาทดลองใช้และอยู่ใน
ขั้นตอนการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดการทุนบริการวิชาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
6. ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบการขอทุนการศึกษาเพ่ือลดค่าธรรมเนียม
ฟ้องคดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เป็นต้นแบบและแนวทางในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
7. ผลงานวิจัยเรื่อง การวัดขนาดเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ด้วยโปรแกรม ImageJ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เป็นต้นแบบและแนวทางในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 



หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)  8. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามทวงถามเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

และการ  เบิก-จ่ายงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เป็นต้นแบบการใช้ระบบสานสนเทศเพ่ือการติดตามทวงถามเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิก-จ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถน าไปถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นได้
น าไปใช้เพ่ือลดกระบวนการท างานให้สั้นลง 
9. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการส่งผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
การน าไปใช้ประโยชน์ : เป็นระบบต้นแบบให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ใน
กรณีที่มีการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นหน่วยงานน าร่องในการใช้ระบบ
ดังกล่าวในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  International Conference 
on World Sustainable Development (WSD 2022) ครั้งที ่4 ในปี พ.ศ. 2565 
10. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การน าไปใช้ประโยชน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาใช้เป็นต้นแบบของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. ผลงานวิจยัเรื่อง การพัฒนาคู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
การน าไปใช้ประโยชน์ : เจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้น ามาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบตรวจเช็คครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
การน าไปใช้ประโยชน ์: เป็นระบบต้นแบบที่สามารถน าไปขยายผลให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ใน
มหาวิทยาลัยได ้

 


