
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยั 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. ชื�อโครงการ   

(ไทย)……………………………………………………………………………………………..………………….… 

………………………………………………………………………...……………………..…………………………. 

(องักฤษ)…………………………………………………………………………………….………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………….………….… 

2. จาํนวนเงนิอุดหนุน…………………… บาท  จากงบประมาณเงนิรายได้คณะนิตศิาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ….…….. 

 

3. ชื�อหัวหน้าโครงการ………………………………………………………………………………………..…………... 

ตาํแหน่ง………………………………………………………………………………...………..……………………. 

สงักดัสาขาวิชา/สาํนกังาน..…………………………………………………………………………………………..... 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั/สาํนกังาน……………………………………………………………………............................... 

มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail…………………………………………..……..….... 

ผู้ร่วมวจิยั(1)………..………………………………………………………………………...…….............................. 

ตาํแหน่ง……………………………………………………………………………………..…………………….….... 

สงักดัสาขาวิชา/สาํนกังาน..…………………………………………………………………………………………..... 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั/สาํนกังาน………………………………………………………………………………………… 

มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail………..……………………....................................... 

ผู้ร่วมวจิยั(2)………..………………………………………………………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………… 

สงักดัสาขาวิชา/สาํนกังาน..…………………………………………………………………………………………...... 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั/สาํนกังาน………………………………………………………………………………………...... 

มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail……………………………………………………........ 

ผู้ร่วมวจิยั(3)………..……………………………………………………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง………………………………………………………………………………………………………….………. 

สงักดัสาขาวิชา/สาํนกังาน..…………………………………………………………………………………………...... 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั/สาํนกังาน…………………………………………………………………………………………. 

มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail……………………………………………………....... 

 

แบบ LawTSURD-4 
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ผู้ร่วมวจิยั(4)………..………………………………………………………….…………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………………………………………………………………….……………………………… 

สงักดัสาขาวิชา/สาํนกังาน..………………………………………………………………………………………….... 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั/สาํนกังาน……………………………………………………………………………………. 

มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail………………………………….……………….. 

ผู้ร่วมวจิยั(5)………..……………………………………………………………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………… 

สงักดัสาขาวิชา/สาํนกังาน..………………………………………………………………………………………….... 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั/สาํนกังาน…………………………………………………………………………………...… 

มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail…………………………………………………… 

4. ระยะเวลาของโครงการ 

         เริ�มโครงการวิจยัเมื�อ เดือน……………………………………………………...พ.ศ. 25………………………….. 

สิ�นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจยัเดือน………………………………………...พ.ศ. 25……...................................... 

5. เป้าหมายของโครงการวจิยั ณ งวดที�รายงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…....………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การรายงานความก้าวหน้าของการวจิยั 

ผลงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
กาํหนดการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

งวดที� 1              

วนัที�........………              

งวดที� 2              

วนัที�.........………              

ฯลฯ              

                           แผนงานวิจยัทั�งโครงการที�วางไว ้

  ผลงานวิจยัที�ดาํเนินจนถึงปัจจุบนั   
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7. ผลงานที�ได้ และที�คาดว่าจะสําเร็จ 

 ผลงานที�ไดจ้ากการวิจยัที�ผา่นมา มีดงันี�  

1) ……………………………………………………………………………………………………………... 

2) ……………………………………………………………………………………………………………... 

3) ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ผลงานที�คาดวา่จะสาํเร็จต่อไป มีดงันี�  

1) ……………………………………………………………………………………………………………... 

2) ……………………………………………………………………………………………………………... 

3) ……………………………………………………………………………………………………………... 

8. รายละเอยีดทางวชิาการที�ได้รับจากการวจิยั 

1. เกริ�นนําผลงานตั�งแต่เริ�มต้น-รายงานความก้าวหน้าครั�งก่อนโดยย่อ  

(กรณีที�ไม่ใช่รายงานครั�งแรก) 

…………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………    

2. รายละเอยีดความก้าวหน้าครั�งนี� โดยแสดงข้อมูลที�ชัดเจนและเข้าใจง่ายซึ�งประกอบด้วย 

ข้อมูลเชิงวทิยาศาสตร์  กราฟ ตาราง หรือ ภาพประกอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานวจิยั 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………….… 
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9. งานสําเร็จตามเป้าหมายที�เสนอไว้หรือไม่ (ถ้าไม่เพราะเหตุใด) 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………..…………………………………………………………………………………….. 

10. อุปสรรคหรือปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………..…………………………………………………………………………………………….... 

11. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………..…... 

12. รายการครุภัณฑ์ที�จดัซื�อเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีที�มคีรุภัณฑ์) 

1.   ชื�อครุภัณฑ์…………………………………………………………………………………...…………………. 

 ราคา………………………… บาท 

 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้ที� ภาควชิา/งาน………………………………………………………….……….……... 

 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์…………………………………………………………………….…………..…… 

2.   ชื�อครุภัณฑ์……………………………………………………………………………………….………..…... 

 ราคา………………………… บาท 

 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้ที� ภาควชิา/งาน………………………………………………………………….……... 

 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์………………………………………………………………..……………….…… 

3.   ชื�อครุภัณฑ์……………………………………………………………………………...……………….……... 

 ราคา………………………… บาท 

ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้ที�  ภาควิชา /งาน……………………………………………………….หมายเลขทะเบียน

ครุภัณฑ์……………………………………………………………………….………………………………………. 
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13. รายละเอยีดงบประมาณ  (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอยา่งชดัเจนตามแบบรายงานการใชเ้งิน) 

งบประมาณที�ไดรั้บทั�งโครงการ                เป็นจาํนวนเงิน……….………….บาท 

งบประมาณที�ไดรั้บงวดที�……. (งวดก่อนหนา้ที�รายงานนี�) เป็นจาํนวนเงิน……….………… บาท  

 

รายการค่าใช้จ่าย 

 

งบประมาณ

โครงการ 

เบิกใช้จ่ายใน

โครงการ 

ไปแล้ว 

 

ยอดคงเหลือ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    

 

14. สรุปผลงานการวจิยัที�ได้ดาํเนินการมาแล้ว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

15. ผลงานวจิยัที�ได้ดาํเนินการมาแล้วคิดเป็นร้อยละ……………..ของงานวจิยัตลอดโครงการ 
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15. คาดว่าจะส่งรายงานวจิยัได้ภายในเดือน…………………………………..พ.ศ. 25…..… 

 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………………….หัวหน้าโครงการ   

                                                               (……………………………………) 

 

 

    (ลงชื�อ)………………………….………….ผู้ร่วมวจิยั (1) 

             (……………………………………) 

 

 

    (ลงชื�อ)………………………….………….ผู้ร่วมวจิยั (2) 

              (……………………………………) 

 

 

    (ลงชื�อ)………………………….………….ผู้ร่วมวจิยั (3) 

            (……………………………………) 

 

 

    (ลงชื�อ)………………………….………….ผู้ร่วมวจิยั (4) 

            (……………………………………) 

  

 

    (ลงชื�อ)………………………….………….ผู้ร่วมวจิยั (5) 

            (……………………………………) 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

ส่วนราชการ    คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

ที�  ศธ ๖๔.๑๗/   

เรื�อง    ขอส่งรายงานผลการดาํเนินงาน

เรียน    ประธานคณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์

ตามที�ขา้พเจา้ นาย/นาง

สนบัสนุนการวิจยั เรื�อง .............................................................

โดยมีผูร่้วมวจิยั ๑............................................................ 

๓. ...................................................

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น เรื�อง แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการรับทุนอุดหนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื�อวนัที� 

เพื�อให้การดําเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามนโ

รายงานผลความกา้วหนา้การดาํเนินการวจิยั

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา

 

 

    

    
 
 
 
 

 บันทึกข้อความ 

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ   โทร. ๘๗๗๗ 

                   วนัที�            ตุลาคม  ๒๕๕

รายงานผลการดาํเนินงานงานวจิยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

ประธานคณะกรรมการประจาํคณะนิติศาสตร์ 

นาง/นางสาว ......................................................

.................................................................................................................... 

........................................................... ๒. .........................................................

. .............................................................................  จากงบประมาณเงินรายไดค้ณะนิติศาสตร์ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น เรื�อง แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการรับทุนอุดหนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์ 

เมื�อวนัที� ...................................................... ความละเอียดทราบแลว้นั�น

เพื�อให้การดําเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามนโยบายของคณะนิติศาสตร์ 

การดาํเนินการวจิยัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเอกสารที�แนบมาดว้ย

พิจารณา 

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

              ...................................  

๒๕๕๙ 

......................................................ไดจ้ดัทาํสัญญารับทุน

.................................................................. 

..........................................................................

จากงบประมาณเงินรายไดค้ณะนิติศาสตร์ ตามประกาศ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น เรื�อง แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการรับทุนอุดหนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์ 

ความละเอียดทราบแลว้นั�น 

คณะนิติศาสตร์ ข้าพเจ้าขอส่ง

ตามเอกสารที�แนบมาดว้ย 


	         เริ่มโครงการวิจัยเมื่อ เดือน……………………………………………………...พ.ศ. 25…………………………..

