
        บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ๒๕๐๐ 
ท่ี          ศธ. ๐๕๘๖ (สวพ)/     วันท่ี          ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา ทุกทาน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวดท่ี ๔ การรายงานผลการดําเนินโครงการวิจยั ขอท่ี ๓๒ ทุกส้ินรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดิน
และปงบประมาณรายได ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวิจัยทุกงบประมาณตามขอ ๖ 
ท่ีดําเนินการในชวงระยะเวลาปงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดของแตละโครงการตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด สําหรับการจัดสงรายงาน ใหนําเสนอมหาวิทยาลัย  ผานสถาบันวิจยัและพฒันา  ภายในวันท่ี  ๓๑  
ตุลาคมของทุกป (โดยแสดงผลการดําเนนิงาน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน) ความละเอียดแจงแลวนั้น บัดนี้เกนิ
กําหนดดังกลาวแลว สถาบันวิจัยและพฒันาจึงขอความรวมมือจากทานดําเนินการดังนี้ 

๑.    รายงานผลการดําเนินงานดานการวิจยั ตามแบบฟอรมดังแนบ 
๒. รายงานผลการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการ ตามแบบฟอรมดังแนบ  
๓.  สงรายงานตามขอ ๑ และขอ ๒  มายังสถาบันวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  ๗๔๔  ถนนสุรนารายณ   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  หรือ  
rd_rmuti@hotmail.com , rd-rmuti@hotmail.com  ภายในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ท้ังนี้แบบฟอรม
ดังกลาวสามารถดาวนโหลดไดท่ี  http://ird.rmuti.ac.th/newweb 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ) 
ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ๒๕๐๐ 
ท่ี          ศธ. ๐๕๘๖ (สวพ)/     วันท่ี          ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขตกาฬสินธุ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวดท่ี ๔ การรายงานผลการดําเนินโครงการวิจยั ขอท่ี ๓๒ ทุกส้ินรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดิน
และปงบประมาณรายได ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวิจัยทุกงบประมาณตามขอ ๖ 
ท่ีดําเนินการในชวงระยะเวลาปงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดของแตละโครงการตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด สําหรับการจัดสงรายงาน ใหนําเสนอมหาวิทยาลัย  ผานสถาบันวิจยัและพฒันา  ภายในวันท่ี  ๓๑  
ตุลาคมของทุกป (โดยแสดงผลการดําเนนิงาน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน) ความละเอียดแจงแลวนั้น บัดนี้เกิน
กําหนดดังกลาวแลว สถาบันวิจัยและพฒันาจึงขอความรวมมือจากทานดําเนินการดังนี้ 

๑.    รายงานผลการดําเนินงานดานการวิจยั ตามแบบฟอรมดังแนบ 
๒. รายงานผลการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการ ตามแบบฟอรมดังแนบ  
๓.  สงรายงานตามขอ ๑ และขอ ๒  มายังสถาบันวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  ๗๔๔  ถนนสุรนารายณ   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  หรือ  
rd_rmuti@hotmail.com , rd-rmuti@hotmail.com  ภายในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ท้ังนี้แบบฟอรม
ดังกลาวสามารถดาวนโหลดไดท่ี  http://ird.rmuti.ac.th/newweb 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ) 
ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ๒๕๐๐ 
ท่ี          ศธ. ๐๕๘๖ (สวพ)/     วันท่ี          ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขตขอนแกน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวดท่ี ๔ การรายงานผลการดําเนินโครงการวิจยั ขอท่ี ๓๒ ทุกส้ินรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดิน
และปงบประมาณรายได ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวิจัยทุกงบประมาณตามขอ ๖ 
ท่ีดําเนินการในชวงระยะเวลาปงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดของแตละโครงการตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด สําหรับการจัดสงรายงาน ใหนําเสนอมหาวิทยาลัย  ผานสถาบันวิจยัและพฒันา  ภายในวันท่ี  ๓๑  
ตุลาคมของทุกป (โดยแสดงผลการดําเนนิงาน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน) ความละเอียดแจงแลวนั้น บัดนี้เกนิ
กําหนดดังกลาวแลว สถาบันวิจัยและพฒันาจึงขอความรวมมือจากทานดําเนินการดังนี้ 

๑.    รายงานผลการดําเนินงานดานการวิจยั ตามแบบฟอรมดังแนบ 
๒. รายงานผลการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการ ตามแบบฟอรมดังแนบ  
๓.  สงรายงานตามขอ ๑ และขอ ๒  มายังสถาบันวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  ๗๔๔  ถนนสุรนารายณ   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  หรือ  
rd_rmuti@hotmail.com , rd-rmuti@hotmail.com  ภายในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ท้ังนี้แบบฟอรม
ดังกลาวสามารถดาวนโหลดไดท่ี  http://ird.rmuti.ac.th/newweb 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ) 
ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ๒๕๐๐ 
ท่ี          ศธ. ๐๕๘๖ (สวพ)/     วันท่ี          ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขตสุรินทร 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวดท่ี ๔ การรายงานผลการดําเนินโครงการวิจยั ขอท่ี ๓๒ ทุกส้ินรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดิน
และปงบประมาณรายได ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวิจัยทุกงบประมาณตามขอ ๖ 
ท่ีดําเนินการในชวงระยะเวลาปงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดของแตละโครงการตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด สําหรับการจัดสงรายงาน ใหนําเสนอมหาวิทยาลัย  ผานสถาบันวิจยัและพฒันา  ภายในวันท่ี  ๓๑  
ตุลาคมของทุกป (โดยแสดงผลการดําเนนิงาน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน) ความละเอียดแจงแลวนั้น บัดนี้เกิน
กําหนดดังกลาวแลว สถาบันวิจัยและพฒันาจึงขอความรวมมือจากทานดําเนินการดังนี้ 

๑.    รายงานผลการดําเนินงานดานการวิจยั ตามแบบฟอรมดังแนบ 
๒. รายงานผลการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการ ตามแบบฟอรมดังแนบ  
๓.  สงรายงานตามขอ ๑ และขอ ๒  มายังสถาบันวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  ๗๔๔  ถนนสุรนารายณ   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  หรือ  
rd_rmuti@hotmail.com , rd-rmuti@hotmail.com  ภายในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ท้ังนี้แบบฟอรม
ดังกลาวสามารถดาวนโหลดไดท่ี  http://ird.rmuti.ac.th/newweb 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ) 
ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ๒๕๐๐ 
ท่ี          ศธ. ๐๕๘๖ (สวพ)/     วันท่ี          ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขตสกลนคร 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวดท่ี ๔ การรายงานผลการดําเนินโครงการวิจยั ขอท่ี ๓๒ ทุกส้ินรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดิน
และปงบประมาณรายได ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวิจัยทุกงบประมาณตามขอ ๖ 
ท่ีดําเนินการในชวงระยะเวลาปงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดของแตละโครงการตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด สําหรับการจัดสงรายงาน ใหนําเสนอมหาวิทยาลัย  ผานสถาบันวิจยัและพฒันา  ภายในวันท่ี  ๓๑  
ตุลาคมของทุกป (โดยแสดงผลการดําเนนิงาน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน) ความละเอียดแจงแลวนั้น บัดนี้เกิน
กําหนดดังกลาวแลว สถาบันวิจัยและพฒันาจึงขอความรวมมือจากทานดําเนินการดังนี้ 

๑.    รายงานผลการดําเนินงานดานการวิจยั ตามแบบฟอรมดังแนบ 
๒. รายงานผลการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการ ตามแบบฟอรมดังแนบ  
๓.  สงรายงานตามขอ ๑ และขอ ๒  มายังสถาบันวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน  ๗๔๔  ถนนสุรนารายณ   ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  หรือ  
rd_rmuti@hotmail.com , rd-rmuti@hotmail.com  ภายในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ท้ังนี้แบบฟอรม
ดังกลาวสามารถดาวนโหลดไดท่ี  http://ird.rmuti.ac.th/newweb 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ) 
ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 


