


รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการของบคุลากรสายสนับสนุน 
สถาบันวิจยัและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีการศึกษา 2563



สารบัญ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา

❶ ศึกษาประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเข้าสูต่ าแหน่งช านาญการ

❷ การจัดเตรียมผลงาน

❸ เทคนคิท างานให้ส าเร็จ

 ขั้นตอนวิธีการย่ืนขอต าแหน่งช านาญการ
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คุณสมบัตสิ าหรับต าแหนง่

- วุฒิปริญญาตรี 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี

ผลงาน

ระดับปฏิบัติการ ประเมินเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ
(1) คู่มือปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 เล่ม (เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว) และ
(2) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ อย่างน้อย 1 เล่ม
     (เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว) หรือ 
(3) ผลงานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย 1 เรื่อง  
(กรณีมิได้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว ต้องเป็นผู้ด าเนินการวิจัยหลัก และมีชื่อเป็น

ชื่อแรกใน
เจ้าของผลงานวิจัยนั้น และต้องมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนเพิ่มอีก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 

100 %)

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา

❶

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงาน
การขอต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ศึกษาประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเข้าสูต่ าแหน่งช านาญการ
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ความเป็นมา (ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับ)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
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❷ การจัดเตรียมผลงาน

① คู่มือปฏิบัติงาน

เปรียบเสมือนแผนที่
บอกเส้นทางการ

ท างานที่มีจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของ
กระบวนการ

1) ต้องตรงกับงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งและสายงานในหน้าที

2) เลือกท าผลงานที่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีความถนัด สามารถท าส าเร็จได้ด้วย
ตนเอง และไม่ซ้ ากับคนอ่ืน

4) ลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องมีลักษณะดังนี้ 
    -  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    -  กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
    -  อธิบายการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอน และเทคนิคการปฏิบัติงาน
    -  มีการยกตัวอย่างของเอกสารในแต่ละข้ันตอน
    -  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

3) การปฏิบัติงานที่เลือกท าคู่มือเป็นงานที่ท ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หมายถึง ต้องปฏิบัติงาน 
(ต าแหน่งสายงาน) หรืองานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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บทที่ 1 บทน า 
      -  ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ
      -  วัตถุประสงค์
      - ขอบเขต
      - นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ

5) การวางโครงร่างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ควรก าหนดเป็นบทๆ ที่เป็นประเด็นส าคัญ จ านวน 5 บท ดังนี้

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
      -  กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
      -  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      -  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
      - จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
      -  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
             ด้านการปฏิบัติงาน    
             ด้านการวางแผน   
             ด้านการประสานงาน ด้านบริการ
      -  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      -  โครงสร้างการบริหารจัดการ

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
      -  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
      -  วิธีการปฏิบัติงาน
      -  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควร
ค านึงในการปฏิบัติงาน
      -  แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

① คู่มือปฏิบัติงาน

เปรียบเสมือนแผนที่
บอกเส้นทางการ

ท างานที่มีจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของ
กระบวนการ

(ต่อ)

บทที่ 5 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
      -  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
      -  วิธีการปฏิบัติงาน
      -  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควร
ค านึงในการปฏิบัติงาน
      -  แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้าม)ี
ประวัติผู้เขียน (ชื่อ สกุล, ต าแหน่งปัจจุบัน, 
การศึกษา, ประสบการณ์, ผลงาน เครื่อง
อิสริยาภรณ์)
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6) ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน
① คู่มือปฏิบัติงาน

เปรียบเสมือนแผนที่
บอกเส้นทางการ

ท างานที่มีจุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของ
กระบวนการ

(ต่อ)

  คู่มือการรับส่งหนังสือภายใน และภายนอก
  คู่มือการจัดประชุม และจดรายงานการประชุม
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน
  คู่มือการจัดประชุมวิชาการ
  คู่มือการจัดท าวารสาร
  คู่มือการการขอยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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การจัดเตรียมผลงาน

② ผลงานเชิง
วิเคราะห์

2) การเลือกท าผลงานเชิงวิเคราะห์
    -  งานประจ าที่ปฏิบัติ จะได้หาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ได้ง่าย และเป็นงานที่ตนเองมีความรู้ความ
เข้าใจ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงาน
    -  จากการประชุมสัมมนา
    -  การศึกษาค้นคว้า รายงานการประชุม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
    -  ผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
    -  ผลการส ารวจความพึงพอใจ

3) ท าไมต้องท าผลงานวิเคราะห์
     เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กร
 การเรียนรู้หรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
 พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง 

1)  งานวิเคราะห์ คืออะไร การจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือ
ค้นหาที่มา ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น 
การวิเคราะห์จึงเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือการศึกษาหาค าตอบอย่างละเอียดรอบคอบตาม
กระบวนการวิเคราะห์ต่อประเด็นที่เกิดข้ึน เป็นการน าข้อมูลที่จัดท าไว้มาวิเคราะห์โดยเลือกใช้สถิติ
ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ และลักษณะของข้อมูลโดยที่การวิเคราะห์ข้อมูลมี
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ และหลักหรือตรรกวิทยาของการวิเคราะห์    
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การจัดเตรียมผลงาน

② ผลงานเชิง
วิเคราะห์

(ต่อ)

4) การวางโครงร่างการเขียนผลงานวิเคราะห์ ควรก าหนดเป็นบทๆ ท่ีเป็นประเด็นส าคัญ จ านวน 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทน า 
      -  ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็น
ของการวิเคราะห์
     -  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
      - ขอบเขตของการวิเคราะห์
      - ประโยชน์การวิเคราะห์ต่อการพัฒนา
งานในหน้าที่
      - นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีวิเคราะห์
     -  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งข้อมูล
     -  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
     -  การเก็บรวบรวมข้อมูล
     -  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
     -  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอ

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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② ผลงานเชิง
วิเคราะห์

(ต่อ)

4) ตัวอย่างผลงานวิเคราะห์

งานวิเคราะห์ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการน าระบบสารสนเทศมาใช้งาน กรณีศึกษา....
 การวิเคราะห์ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร : เปรียบเทียบระหว่าง มทร.ตะวันออก กับ
กรณีตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
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③ ผลงาน
สังเคราะห์

1) งานสังเคราะห์ คืออะไร
     ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือองค์ประกอบ่ต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ เข้า

ด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบ หรือโครงสร้างเบื้องต้น เพ่ือให้
เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา

    
    
2) สาระส าคัญจากความหมายของผลงานเชิงสังเคราะห์ มีประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้
    1.  เป็นการรวบรวม ทางด้านเนื้อหา องค์ประกอบในเรื่องที่จะสังเคราะห์เข้าด้วยกัน
    2.  เรื่องนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่  หรือหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษาหรืออย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
    3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างหรือออกแบบรูปแบบ หรือโครงสร้างเรื่อง เพ่ือให้เกิด
แนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ โดยเน้นที่เป็นของใหม่ 
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③ ผลงาน
สังเคราะห์

(ต่อ)

3) การวางโครงร่างการเขียนผลงานสังเคราะห์ ควรก าหนดเป็นบทๆ ท่ีเป็นประเด็นส าคัญ จ านวน 5 บท ดังนี้
     
    
    

บทที่ 1 บทน า 
      -  ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็น
ของการสังเคราะห์
     -  วัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์
      - ขอบเขตของการสังเคราะห์
      - ประโยชน์การสังเคราะห์ต่อการ
พัฒนางานในหน้าที่
      - นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีวิเคราะห์
     -  แหล่งข้อมูล
     -  เครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์
     -  ขั้นตอนการสังเคราะห์
     -  วิธีการวิเคราะห์สังเคราะห์

บทที่ 4 ผลการสังเคราะห์

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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③ ผลงาน
สังเคราะห์

(ต่อ)

4)  ตัวอย่างผลงานสังเคราะห์
     
    
    
 การสังเคราะห์วิธีการด าเนินการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
 การสังเคราะห์แนวปฏิบัติการท าลายเอกสารราชการ
 การสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีได้รับทนุวิจยัของ มทร. ตะวนัออก
 การสังเคราะห์โครงการที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
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1) การวางโครงร่างการเขียนงานวิจัย ควรก าหนดเป็นบทๆ ท่ีเป็นประเด็นส าคัญ จ านวน 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทน า 
      -  ที่มาและความส าคัญของปัญหา
     -   ค าถามการวิจัย
      -  สมมติฐานการวิจัย
      -  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
      -  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      -  ขอบเขตการศึกษา
      -  นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
     -  กรอบแนวคิด
     -  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
     -  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
     -  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
     -  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
      -  สรุปผลการศึกษา
      -  อภิปรายผลการศึกษา
      -  ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

④ งานวิจัย
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2) ตัวอย่างงานวิจัย

④ งานวิจัย

(ต่อ)
 วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อภาพลักษณ์.....
 วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านไอที
  วิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการด้านรับเงิน กองคลัง 
กรณีศึกษา มทร. ตะวันออก
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การท าวิจัยด้วยทุนส่วนตัว

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
เรื่อง หลักเกณฑ์การน าผลงานวิจัยแหล่งทุนส่วนตัวผู้วิจัยเข้าระบบงาน
วิจัย ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

แบบฟอร์มท่ีใช้
     -  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ว-1ด
     -  แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์(สายสนบัสนนุ)
     -  แบบฟอร์มเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี https://ird.rmutto.ac.th/?p=2873
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เทคนคิท างานให้ส าเร็จ❸

มีความชัดเจน 
หน้าที่ในต าแหน่ง

ตัวเอง

ตั้งเป้าหมายจะเสร็จ
ภายในกี่เดือน 

จัดสรรเวลา

ศึกษาดูตัวอย่างผลงาน
ของคนอ่ืนและต่อยอด 
(คิดและตั้งช่ือเรื่องให้
ได้) มีที่ปรึกษา ให้

ค าแนะน า

เริ่มลงมือท า ติดขัด
ตรงไหน ข้ามไปท าจุด
อ่ืนก่อน ตั้งเป้าหมาย

ให้เสร็จทีละจุด

เขียนสารบัญให้แล้ว
เสร็จจะท าให้เห็น
โครงร่างท้ังเล่ม

ให้ก าลังใจตัวเอง
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ขั้นตอนวิธีการย่ืนขอ
ต าแหน่งช านาญการ

 1.  ผู้เสนอขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นแบบค าขอรับการแต่งตั้งพร้อมส่งผล
      งานที่หน่วยงานต้นสังกัด
 2.  หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด
 3.  มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
      ต าแหน่งสูงขึ้น  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
      ผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผลงาน 
      ความถูกต้อง วัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และ
      ความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน ฯลฯ
4.   คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาแล้วให้แจ้ง
      หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการหากผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ให้เสนอ
      เรื่องไปที่กองบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในเรื่อง
      คุณสมบัติของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูขึ้น และเสนอรองอธิการบดีที่
      รับผิดชอบงานบุคคลพิจารณาให้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประเมิน
      เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (การแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่
      หน่วยงานต้นสังกัดลงรับผลการประเมิน) หรือ หากผลการประเมินไม่ผ่าน
      ให้แจ้งเจ้าตัวเพ่ือทราบ

5.  คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
     พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ และด าเนินการ ดังนี้
       1) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ  
       2) ส่งผลให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
       3) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทั้งหมดตามแบบฟอร์ม 
       4) ติดตามและรวบรวมผลประการเมินหลังจากได้ส่งผลงานให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
       5) กองบริหารงานบุคคลได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

ครบถ้วนแล้วให้สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์ม น าเสนอ
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือก าหนดการประชุม 
และเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม คณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พิจารณาเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบผลการประเมินแล้วเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ/ไม่
อนุมัติแต่งตั้งต่อไป

6.  ออกค าสั่งแต่งตั้ง อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งกรณีอนุมัติ
     หรือไม่อนุมัติ จัดท าหนังสือบันทึกข้อความ ลงนามโดย 
     รองอธิการบดี
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เอกสารอ้างอิง

สมัญญา พิมพาลัย (มีนาคม 2564) เอกสารบรรยายการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน). การจัดการความรู้
   สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.

กองบริหารงานบุคคล.โครงร่างการเขียนผลงานการขอก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งฯ, สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2564. จาก. 
https://person.rmutto.ac.th/index.php?menu=document&type=3

สถาบันวิจัยและพัฒนา.ประกาศหลักเกณฑ์การน าผลงานวิจัยทุนส่วนตัวเข้าระบบงานวิจัยมหาวิทยาลัย, สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564. 
       จาก.https://ird.rmutto.ac.th/?p=2873
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ภาคผนวก

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2563

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม
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