






 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบขอรับเงินทุนฯ จากแหล่งทุนภายใน 

ประเภท ทุนของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ร่าง  
ขั้นตอนการขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

หมวด ๒ การขอรับเงินทุนฯ จากแหล่งทุนภายใน ประเภททุนของส่วนราชการ 
 

  

ไม่อนุญาต 

บุคลากรประสงค์ขอรับเงินทุนสนบัสนุนการวิจัย ขออนุญาตตาม แบบฟอร์ม 
ขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย (ทุนของส่วนราชการ) 

 

เริ่ม 

ความเห็นของหัวหน้างานวิจัย
คณะ/วิทยาลยั/สถาบัน 

บุคลากรสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

ได้รับทุน ไม่ได้รับทุน 

จบ ส่วนราชการรายงานผลการรับทุนให้มหาวิทยาลยัทราบ 

สิ้นสุด 

เสนอความเห็น 

เสนอความเห็น 

รองคณบด/ีผอ. ฝ่ายวิจัย 

ความเห็นของคณบดี/ผอ. 

รายงานความก้าวหน้า ตามแบบฟอร์ม 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย (ทุนของส่วนราชการ) 

รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจยั ตามแบบฟอรม์ 

รายงานการส าเร็จกระบวนการวจิัย (ทุนของส่วนราชการ) 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
อนุญาต 



แบบฟอรม์ขออนุญาตสมคัรขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนของส่วนราชการ) ประกาศใช้ วันที่ 21/5/2560 หน้า 1 
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  ขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประเภททุนของส่วนราชการ 
 

เรียน   คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ผู้อ านวยการสถาบัน 
 

  ด้วยข้าพเจ้า …………….............................................................................................. อายุ............ปี 
บุคลากรประเภท  ข้าราชการฯ  พนักงานฯ   อื่นๆระบุ...................................... ได้เริ่มปฏิบัติราชการเมื่อ
วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. .......... ต าแหน่ง .................................. เลขที่ต าแหน่ง ............. ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง ................................................. สังกัด ............................................................................................................. 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับเงินเดือน ..................... บาท ปัจจุบันมีภาระ งานสอน.......คาบ/สัปดาห์ 
 งานสายสนับสนุนวิชาการ ขณะนี้รับผิดชอบงานวิจัย/โครงการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑. หัวข้อ/ชื่อ ...................................................................................................................................... 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ............................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............. อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน.................................................................. 

๒. หัวข้อ/ชื่อ ........................................................................................................................................ 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ............................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............. อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน................................................................... 

๓. หัวข้อ/ชื่อ ....................................................................................................................................... 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ............................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............. อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน................................................................... 

 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หัวข้อ/เร่ือง .................................................................................................................................. 

งบประมาณ..................................บาท (..................................................................) โดยได้แนบโครงร่างงานวิจัย ซึ่งได้
รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า จ านวน ๑ ชุด มาพร้อมด้วยแล้ว 

- งานวิจัยที่เสนอขอรับเงินทุนอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของส่วนราชการ ข้อ .....................................................................................   
     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
       ลงชื่อ ........................................... 
       (...............................................) 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ขออนญุาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนนุการวิจัย (ทุนของสว่นราชการ) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

อว



แบบฟอรม์ขออนุญาตสมคัรขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนของส่วนราชการ) ประกาศใช้ วันที่ 21/5/2560 หน้า 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้างานวิจัย คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  
 

ความเห็น  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
             ลงช่ือ ................................................... 

(....................................................) 

ความเห็นของรองคณบดี /รองผอ. (ฝ่ายวิจัย) 
 

ความเห็น  
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
          ลงช่ือ ................................................... 

(....................................................) 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

 อนุญาต                  ไมอ่นุญาตเนื่องจาก ..................................................... 
..................................................... 

  
            ลงช่ือ ................................................... 
                (....................................................) 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัยประเภททุนของส่วนราชการ 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ตามท่ี ข้าพเจ้า ……………………………............................................................ ได้ด าเนินการวิจัย 
หัวข้อ/เรื่อง ................................................................................ ........................................................................
งบประมาณ......................... บาท (..................................................................) โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
เมื่อวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. ........ ดังส าเนาสัญญา..................................................................... ....... 
เลขที.่.................ลงวันที่  ........................................... ซึ่งแนบมาพร้อมด้วยแล้ว จ านวน ........... ฉบับ นั้น  
 

ในการนี้ การวิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ........... จากจ านวน ........... 
ขั้นตอน งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน ....................................... บาท โดยผลการด าเนินการมี
ความก้าวหน้าดังนี้ .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ซึ่งได้ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน............................................................................................................................ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงชื่อ ........................................... 
       (.......................................................) 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

แบบฟอร์ม 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจยั(ทุนของส่วนราชการ) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

 

ความเห็นและค ารับรองของรองคณบดี/รองผอ.(ฝ่ายวิจัย) 
 

ความก้าวหน้าของการวิจัยฯ เป็นไปตามที่รายงาน 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

ทราบ 
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 
 

 

ความเห็นของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 
 

ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของอธิการบดี 
 

ทราบ 
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 

อว



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจัย  ประเภททุนของส่วนราชการ 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ตามที่ ข้าพเจ้า ................................................................................... ได้ด าเนินการวิจัย 
หัวข้อ/เรื่อง .....................................................................................................................................................
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ และได้รายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัยให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น  
 

ในการนี้ การด าเนินการวิจัยดังกล่าวได้ส าเร็จแล้ว เมื่อวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ..........  
จึงขอส่งรายงานการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย จ านวน .......... เล่ม ดังแนบมาด้วยแล้วจ านวน ๑ ชุด  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงชื่อ ........................................... 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

แบบฟอร์ม 
รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจัย (ทนุของส่วนราชการ) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

 

ความเห็นและค ารับรองของรองคณบดี/รองผอ.(ฝ่ายวิจัย) 
 

 ผลการวจิัยส าเร็จกระบวนการฯ ตามทีร่ายงาน 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 
 

 

ความเห็นของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 
 

 ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของอธิการบดี 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 

อว



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบขอรับเงินทุนฯ จากแหล่งทุนภายใน 

ประเภท ทุนของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ร่าง  
ขั้นตอนการขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

หมวด ๓ การขอรับเงินทุนฯจากแหล่งทุนภายใน ประเภท ทุนของมหาวิทยาลัย 
 

  

เสนอความเห็น 

บุคลากรประสงค์ขอรับเงินทุนสนบัสนุนการวิจัย ขออนุญาตตามแบบฟอร์ม 

ขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย (ทุนของมหาวิทยาลัย) 
 

บุคลากรสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

ได้รับทุน ไม่ได้รับทุน 

จบ 

จบ 

เสนอความเห็น 

ความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัย 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.
วิทยาลัย 

ความเห็นของอธิการบดี  

เริ่ม 

 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

รายงานความก้าวหน้า ตามแบบฟอร์ม 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย (ทุนของมหาวิทยาลัย) 

รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจยั ตามแบบฟอรม์ 

รายงานการส าเร็จกระบวนการวจิัย (ทุนของมหาวิทยาลัย) 

ไม่อนุญาต อนุญาต 



แบบฟอรม์ขออนุญาตสมคัรขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนของมหาวิทยาลยั) ประกาศใช้ วันที่ 25/5/60 หน้า 1 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง ขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประเภททุนของมหาวิทยาลัย 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ด้วยข้าพเจ้า............................................................................................................ อายุ.......ปี 
บุคลากรประเภท  ข้าราชการฯ  พนักงานฯ   อื่นๆระบุ...................................... ได้เริ่มปฏิบัติราชการเมื่อ
วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. .......... ต าแหน่ง .................................. เลขที่ต าแหน่ง ............. ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง ................................................. สังกัด ......................................................................................... 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับเงินเดือน ................. บาท ปัจจุบันมีภาระงานสอน.......คาบ/สัปดาห์
งานสายสนับสนุนวิชาการ ขณะนี้ได้รับผิดชอบงานวิจัย/โครงการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑. หัวข้อ/ชื่อ ...................................................................................................................................... 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ............................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............. อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน.................................................................. 

๒. หัวข้อ/ชื่อ ........................................................................................................................................ 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ............................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............. อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน.................................................................. 

๓. หัวข้อ/ชื่อ ....................................................................................................................................... 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ............................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............. อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน................................................................... 

 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หัวข้อ/เร่ือง .................................................................................................................................. 

 (แนบโครงรา่งงานวิจัย จ านวน ๑ ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า) 
- งานวิจัยที่ เสนอขอรับเงินทุนอยู่ภายใต้ วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย    

นราธิวาสราชนครินทร์สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของส่วนราชการ ข้อ ..........................................................................  
     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
 
  ลงชื่อ ........................................... 
               (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ขออนญุาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนนุการวิจัย (ทุนของมหาวิทยาลยั) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

อว



แบบฟอรม์ขออนุญาตสมคัรขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนของมหาวิทยาลยั) ประกาศใช้ วันที่ 25/5/60 หน้า 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

ความเห็น  ......................................................................................................... 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ................................................... 
(....................................................) 

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย 
 

ความเห็น  ......................................................................................................... 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ................................................... 
(.............................................................) 

ความเห็นของอธิการบดี 
 

 อนุญาต            ไม่อนุญาตเนื่องจาก ......................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ................................................... 
(.............................................................) 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย ประเภททุนของมหาวิทยาลัย 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ตามท่ี ข้าพเจ้า ........................................................................................... ได้ด าเนินการวิจัย 
หัวข้อ/เรื่อง .....................................................................................................................................................  
งบประมาณ......................... บาท (..................................................................)โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
เมื่อวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. ........ ดังส าเนาสัญญา........................................................................ 
เลขที.่.................ลงวันที่  ........................................... ซึ่งแนบมาพร้อมด้วยแล้ว จ านวน ........... ฉบับ นั้น  
 

ในการนี้ การวิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ........... จากจ านวน ........... 
ขั้นตอน งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน ........................... ............ บาท โดยผลการด าเนินการมี
ความก้าวหน้าดังนี้ .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
ซึ่งได้ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน......................................................................................................................... ... 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงชื่อ ........................................... 
       (........................................................) 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

แบบฟอร์ม 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจยั(ทุนของมหาวิทยาลัย) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

 

ความเห็นและค ารับรองของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

ความก้าวหน้าของการวิจัยฯ เป็นไปตามที่รายงาน 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของรองอธิการบด ี(ฝ่ายวิจัย) 
 

ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของอธิการบดี 
 

ทราบ 
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
 

ลงช่ือ ............................................. 
   (..........................................................) 

อว



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจัย  ประเภททุนของมหาวิทยาลัย 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ตามที่ ข้าพเจ้า …………………….............................. ............................. ได้ด าเนินการวิจัย 
หัวข้อ/เรื่อง .....................................................................................................................................................
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ และได้รายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัยให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น  
 

ในการนี้ การด าเนินการวิจัยดังกล่าวได้ส าเร็จแล้ว เมื่อวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ..........  
จึงขอส่งรายงานการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย จ านวน .......... เล่ม ดังแนบมาด้วยแล้วจ านวน ๑ ชุด  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
      ลงชื่อ ........................................... 
           (...............................................) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

แบบฟอร์ม 
รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจัย (ทนุของมหาวิทยาลยั) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

 

ความเห็นและค ารับรองของหัวหน้างานวิจัย  
 

 ผลการวจิัยส าเร็จกระบวนการตามทีร่ายงาน 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 
 

 

ความเห็นของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 
 

 ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของอธิการบดี 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 

อว



 
 
 
 

 
 

 
 

แบบขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

ประเภท แหล่งทุนภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ร่าง  
ขั้นตอนการขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

หมวด ๔ การขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 

  

เสนอความเห็น 

บุคลากรประสงค์ขอรับเงินทุนสนบัสนุนการวิจัย ขออนุญาตตาม แบบฟอร์ม 

ขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย (ภายนอก) 

เริ่ม 

บุคลากรสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
ได้รับทุน ไม่ได้รับทุน 

จบ 

แจ้งผลการรับทุน ตามแบบฟอร์ม 

แจ้งผลการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนภายนอก) 

รายงานความก้าวหน้า ตามแบบฟอร์ม 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย (ทุนภายนอก) 

รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจยั ตามแบบฟอรม์ 

รายงานการส าเร็จกระบวนการวจิัย (ทุนภายนอก) 

สิ้นสุด 

เสนอความเห็น 

พิจารณากลั่นกรอง 

เสนอความเห็น 

ความเห็นหัวหน้างานวิจยั 
(มหาวิทยาลัย) 

ความเห็นของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 

ความเห็นของ คณบด/ีผอ.วิทยาลยั 

ความเห็นของอธิการบดี  

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุญาต อนุญาต 



 

แบบฟอรม์ขออนุญาตสมคัรขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนภายนอก) ประกาศใช้ วันที่ 21/5/2560 หน้า 1 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ 0587      วันที่ 
เรื่อง  ขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทแหล่งทุนภายนอก 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ด้วยข้าพเจ้า …………………….................................... .......................................... อายุ....... ปี 
บุคลากรประเภท   ข้าราชการฯ   พนักงานฯ   อื่นๆระบุ ...................................... ได้เริ่มปฏิบัติราชการ 
เมื่อวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. .......... ต าแหน่ง .................................. เลขที่ต าแหน่ง ............. ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง ....................................... สังกัด ............................................................................................................. 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  รับเงินเดือน ..................... บาท ปัจจุบันมีภาระ  งานสอน.......คาบ/สัปดาห์ 
 งานสายสนับสนุนวิชาการ  ขณะนี้รับผิดชอบงานวิจัย/โครงการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑. หัวข้อ/ชื่อ ...................................................................................................................................... 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน .................................................................. ........................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............ อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน.................................................................... 

๒. หัวข้อ/ชื่อ ........................................................................................................................................ 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ..........................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............ อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน.................................................................... 

๓. หัวข้อ/ชื่อ ....................................................................................................................................... 
งบประมาณ .............................. บาท จากแหล่งเงินทุน ..........................................................................................
ได้รับอนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ............ อยู่ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอน................................................................... 
 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขออนุญาตสมคัรขอรับเงินทุนสนบัสนุนการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- หัวข้อ/เร่ือง ............................................................................................................................. 

งบประมาณ..................................บาท (..................................................................) โดยได้แนบโครงร่างงานวิจัย ซึ่งได้
รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า จ านวน ๑ ชุด มาพร้อมด้วยแล้ว 

- งานวิจัยที่เสนอขอรับเงินทุนอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของส่วนราชการข้อ ................................................................. 

- ส าเนาประกาศฯให้ทุนจากแหลง่เงินทุน จ านวน ๑ ชดุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
              

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
       ลงชื่อ ....................................................... 
            (...........................................................) 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ขออนุญาตสมัครขอรับเงินทุนสนับสนนุการวิจยั (ทุนภายนอก) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 

อว ...................



 

แบบฟอรม์ขออนุญาตสมคัรขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนภายนอก) ประกาศใช้ วันที่ 21/5/2560 หน้า 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ความเห็นของหัวหน้างานวิจัย 
 

ความเห็น  
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 
             ลงช่ือ ................................................... 

(........................................................) 
 

 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

ความเห็น  
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 
             ลงช่ือ ................................................... 

(........................................................) 
 
ความเห็นและค ารับรองของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 
 

ความเห็น  
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 
             ลงช่ือ ................................................... 

(............................................................) 
 

ความเห็นของอธิการบดี  

 
 

 อนุญาต          อื่น ๆ ............................... 
 
 

 

ลงช่ือ .................................................... 
   (...............................................................) 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  แจ้งผลการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนภายนอก 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ตามที่ ข้าพเจ้า …………….............................. .................................... ได้ขออนุญาตสมัคร
ขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ/เรื่อง ............... .............................. ................................ .... 
.............................................................................................................................................................................. 
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก พ.ศ. 2560 นั้น  
  

  ในการนี้ แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ข้าพเจ้าสมัครขอรับทุนฯ ได้ประกาศผลแล้ว โดย
ข้าพเจ้าได้ผ่านการพิจารณาและได้รับทุน รายละเอียดดังส าเนาผลการได้รับทุนฯ ซึ่งแนบมาพร้อมด้วยแล้ว 
จ านวน ๑ ชุด 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงชื่อ ........................................... 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ความเห็นของหัวหน้างานวิจัย 
 

 ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 
 

แบบฟอร์ม 
แจ้งผลการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (ทุนภายนอก) 

ประกาศใช้ วันที ่21/5/2560 

 

ความเห็นและค ารับรองของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 
 

 ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของอธิการบดี  

 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 
 

อว



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย  ประเภททุนภายนอก 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ตามที่ ข้าพเจ้า …………………............................... ............................. ได้ด าเนินการวิจัย 
หัวข้อ/เรื่อง .....................................................................................................................................................  
งบประมาณ......................... บาท (.................................. ................................)โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
เมื่อวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. ........ ดังส าเนาสัญญา............................................................................. 
เลขที.่.................ลงวันที่  ........................................... ซึ่งแนบมาพร้อมด้วยแล้ว จ านวน ........... ฉบับ นั้น  
 

ในการนี้ การวิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ........... จากจ านวน ........... 
ขั้นตอน งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน ....................................... บาท โดยผลการด าเนินการมี
ความก้าวหน้าดังนี้ ......................................................................................................................................... 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ซึ่งได้ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน............................................................................................................................  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงชื่อ ........................................... 
            (...............................................) 
 

 
 
 

 

 

 
 
  

แบบฟอร์ม 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจยั (ทุนภายนอก) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

 

ความเห็นและค ารับรองของหัวหน้างานวิจัย 
 

 ความก้าวหน้าของการวิจัยฯ เป็นไปตามที่รายงาน 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 
 

 

ความเห็นของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 
 

 ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของอธิการบดี 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 

อว



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่ ศธ        วันที ่
เรื่อง  รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจัย  ประเภททุนภายนอก 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

  ตามที่ ข้าพเจ้า ......................... ............................ ............................. ได้ด าเนินการวิจัย 
หัวข้อ/เรื่อง .....................................................................................................................................................
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ และได้รายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัยให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น  
 

ในการนี้ การด าเนินการวิจัยดังกล่าวได้ส าเร็จแล้ว เมื่อวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ..........  
จึงขอส่งรายงานการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย จ านวน .......... เล่ม ดังแนบมาด้วยแล้วจ านวน ๑ ชุด  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
            
       ลงชื่อ ........................................... 
            (...............................................) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

แบบฟอร์ม 
รายงานการส าเร็จกระบวนการวิจัย (ทนุภายนอก) 

ประกาศใช้ วันที ่21 /5/2560 
 

 

ความเห็นและค ารับรองของหัวหน้างานวิจัย 
 

 ผลการวจิัยส าเร็จกระบวนการตามทีร่ายงาน 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของคณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.สถาบัน 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 
 

 

ความเห็นของรองอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 
 

 ทราบ 
 อื่น ๆ ……………………................................. 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (....................................................) 

 

ความเห็นของอธิการบดี 
 

 ทราบ    
 อื่น ๆ ..................................................... 

 
ลงช่ือ ......................................... 

   (...................................................) 

อว




