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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบรายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ชื อโครงการ
(ไทย)……………………………………………………………………………………………..………………….…
………………………………………………………………………...……………………..………………………….
(อังกฤษ)…………………………………………………………………………………….………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………….………….…
2. จํานวนเงินอุดหนุน…………………… บาท จากงบประมาณเงินรายได้ คณะนิตศิ าสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. ….……..
3. ชื อหัวหน้ าโครงการ………………………………………………………………………………………..…………...
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………...………..…………………….
สังกัดสาขาวิชา/สํานักงาน..………………………………………………………………………………………….....
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน……………………………………………………………………...............................
มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail…………………………………………..……..…....
ผู้ร่วมวิจยั (1)………..………………………………………………………………………...……..............................
ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………..…………………….…....
สังกัดสาขาวิชา/สํานักงาน..………………………………………………………………………………………….....
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน…………………………………………………………………………………………
มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail………..…………………….......................................
ผู้ร่วมวิจยั (2)………..…………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………
สังกัดสาขาวิชา/สํานักงาน..…………………………………………………………………………………………......
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน………………………………………………………………………………………......
มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail……………………………………………………........
ผู้ร่วมวิจยั (3)………..…………………………………………………………………………………………………….
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………….……….
สังกัดสาขาวิชา/สํานักงาน..…………………………………………………………………………………………......
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน………………………………………………………………………………………….
มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail…………………………………………………….......
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ผู้ร่วมวิจยั (4)………..………………………………………………………….……………………………………
ตําแหน่ง…………………………………………………………………………….………………………………
สังกัดสาขาวิชา/สํานักงาน..…………………………………………………………………………………………....
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน…………………………………………………………………………………….
มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail………………………………….………………..
ผู้ร่วมวิจยั (5)………..………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………
สังกัดสาขาวิชา/สํานักงาน..…………………………………………………………………………………………....
คณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน…………………………………………………………………………………...…
มือถือ………………….. โทรสาร…………………. E-mail……………………………………………………
4. ระยะเวลาของโครงการ
เริ มโครงการวิจยั เมือ เดือน……………………………………………………...พ.ศ. 25…………………………..
สิ นสุ ดระยะเวลาตามโครงการวิจยั เดือน………………………………………...พ.ศ. 25……......................................
5. เป้ าหมายของโครงการวิจยั ณ งวดทีรายงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………
…....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. การรายงานความก้ าวหน้ าของการวิจยั
กําหนดการ (เดือน)
ผลงาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
งวดที 1
วันที........………
งวดที 2
วันที.........………
ฯลฯ
แผนงานวิจยั ทังโครงการทีวางไว้
ผลงานวิจยั ทีดําเนินจนถึงปัจจุบนั
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7. ผลงานทีได้ และทีคาดว่ าจะสํ าเร็จ
 ผลงานทีได้จากการวิจยั ทีผ่านมา มีดงั นี
1) ……………………………………………………………………………………………………………...
2) ……………………………………………………………………………………………………………...
3) ……………………………………………………………………………………………………………...
 ผลงานทีคาดว่าจะสําเร็ จต่อไป มีดงั นี
1) ……………………………………………………………………………………………………………...
2) ……………………………………………………………………………………………………………...
3) ……………………………………………………………………………………………………………...
8. รายละเอียดทางวิชาการทีได้ รับจากการวิจยั
1. เกรินนําผลงานตังแต่ เริมต้ น-รายงานความก้ าวหน้ าครังก่ อนโดยย่ อ
(กรณีทีไม่ ใช่ รายงานครังแรก)
…………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. รายละเอียดความก้ าวหน้ าครังนี โดยแสดงข้ อมูลทีชัดเจนและเข้ าใจง่ ายซึงประกอบด้ วย
ข้ อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ กราฟ ตาราง หรื อ ภาพประกอบ
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. ตารางแสดงความก้ าวหน้ าของผลงานวิจยั
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
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9. งานสํ าเร็จตามเป้ าหมายทีเสนอไว้ หรื อไม่ (ถ้ าไม่ เพราะเหตุใด)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………..……………………………………………………………………………………..
10. อุปสรรคหรื อปัญหา
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………....
11. แนวทางในการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………..…...
12. รายการครุ ภัณฑ์ ทีจัดซื อเรียบร้ อยแล้ ว (ในกรณีทีมีครุ ภัณฑ์ )
1. ชื อครุ ภัณฑ์ …………………………………………………………………………………...………………….
ราคา………………………… บาท
ลงทะเบียนครุ ภัณฑ์ ไว้ ที ภาควิชา/งาน………………………………………………………….……….……...
หมายเลขทะเบียนครุ ภัณฑ์ …………………………………………………………………….…………..……
2. ชื อครุ ภัณฑ์ ……………………………………………………………………………………….………..…...
ราคา………………………… บาท
ลงทะเบียนครุ ภัณฑ์ ไว้ ที ภาควิชา/งาน………………………………………………………………….……...
หมายเลขทะเบียนครุ ภัณฑ์ ………………………………………………………………..……………….……
3. ชื อครุ ภัณฑ์ ……………………………………………………………………………...……………….……...
ราคา………………………… บาท
ลงทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ไว้ ที ภาควิ ช า/งาน……………………………………………………….หมายเลขทะเบี ย น
ครุ ภัณฑ์ ……………………………………………………………………….……………………………………….
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13. รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจนตามแบบรายงานการใช้เงิน)
งบประมาณทีได้รับทังโครงการ
เป็ นจํานวนเงิน……….………….บาท
งบประมาณทีได้รับงวดที……. (งวดก่อนหน้าทีรายงานนี) เป็ นจํานวนเงิน……….………… บาท
เบิกใช้ จ่ายใน
งบประมาณ
รายการค่ าใช้ จ่าย
โครงการ
โครงการ
ยอดคงเหลือ
ไปแล้ ว

รวม
14. สรุ ปผลงานการวิจยั ทีได้ ดาํ เนินการมาแล้ ว
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
15. ผลงานวิจยั ทีได้ ดาํ เนินการมาแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ……………..ของงานวิจยั ตลอดโครงการ
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15. คาดว่ าจะส่ งรายงานวิจยั ได้ ภายในเดือน…………………………………..พ.ศ. 25…..…

(ลงชื อ)…………………………………….หัวหน้ าโครงการ
(……………………………………)

(ลงชื อ)………………………….………….ผู้ร่วมวิจยั (1)
(……………………………………)

(ลงชื อ)………………………….………….ผู้ร่วมวิจยั (2)
(……………………………………)

(ลงชื อ)………………………….………….ผู้ร่วมวิจยั (3)
(……………………………………)

(ลงชื อ)………………………….………….ผู้ร่วมวิจยั (4)
(……………………………………)

(ลงชื อ)………………………….………….ผู้ร่วมวิจยั (5)
(……………………………………)
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บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะนิ ติศาสตร์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที ศธ ๖๔.๑๗/

โทร. ๘๗๗๗
วันที
ตุลาคม ๒๕๕
๒๕๕๙

เรื อง ขอส่ งรายงานผลการดําเนิ นงานงานวิ
งาน จยั ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรี ยน ประธานคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์
ตามทีข้าพเจ้า นาย/นาง
นาง/นางสาว ......................................................
......................................................ได้จดั ทําสัญญารั บทุ น
สนับสนุ นการวิจยั เรื อง .............................................................
....................................................................................................................
..................................................................
โดยมีผรู ้ ่ วมวิจยั ๑............................................................
........................................................... ๒. .........................................................
..........................................................................
๓.. .............................................................................
...................................................
จากงบประมาณเงินรายได้คณะนิ ติศาสตร์ ตามประกาศ
คณะกรรมการการเงิ นและทรั พย์สิน เรื อง แนวปฏิ บตั ิเกี ยวกับการรับทุนอุ ดหนุ นการวิจยั คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมือวันที ...................................................... ความละเอียดทราบแล้วนัน
เพื อให้ก ารดํา เนิ นงานด้า นการวิจ ัย เป็ นไปตามนโยบายของคณะนิ
นไปตามนโ
คณะนิ ติศ าสตร์ ข้า พเจ้า ขอส่ ง
รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการวิจยั ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเอกสารทีแนบมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิพิจารณา

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

