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

เรียน คณบดีทุกทาน 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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 ขอความรวมมือรายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

ดวยสถาบันวิจยัและพัฒนากําหนดจัดทํารายงานประจําป ดานการวิจยัและดานบริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ  ท่ีไดรับงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลดังกลาว  สถาบันวิจยัและพฒันาจึงขอความรวมมือจากหนวยงานของทานดําเนนิการดังนี ้

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
 


