
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการวจิยั 

งวดที่………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ……. 
1. ช่ือโครงการ   

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

2. จ านวนเงนิอุดหนุน…………………… บาท  จากงบประมาณเงนิรายได้คณะนิตศิาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ….…….. 
 

3. ช่ือหัวหน้าโครงการ………………………………………………………………………………………..…………... 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………...………..……………………. 
สงักดัสำขำวิชำ/ส ำนกังำน..…………………………………………………………………………………………..... 
คณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ส ำนกังำน……………………………………………………………………............................... 
โทรศพัท…์……………….. โทรสำร…………………. E-mail…………………………………………..……..….... 
ผู้ร่วมวจิยั(1)………..………………………………………………………………………...…….............................. 
ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………………..…………………….….... 
สงักดัสำขำวิชำ/ส ำนกังำน..…………………………………………………………………………………………..... 
คณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ส ำนกังำน………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์……………….. โทรสำร…………………. E-mail………..……………………....................................... 
ผู้ร่วมวจิยั(2)………..………………………………………………………………………………………………….. 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………… 
สงักดัสำขำวิชำ/ส ำนกังำน..…………………………………………………………………………………………...... 
คณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ส ำนกังำน………………………………………………………………………………………...... 
โทรศพัท…์……………….. โทรสำร…………………. E-mail……………………………………………………........ 
ผู้ร่วมวจิยั(3)………..……………………………………………………………………………………………………. 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………….………. 
สงักดัสำขำวิชำ/ส ำนกังำน..…………………………………………………………………………………………...... 
คณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ส ำนกังำน…………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท…์……………….. โทรสำร…………………. E-mail……………………………………………………....... 
 

แบบ LawTSURD-2 



รายงานความก้าวหน้า งวดที่…… ปีงบประมาณ พ.ศ………………..       หน้า 2 

ผู้ร่วมวจิยั(4)………..………………………………………………………….…………………………………… 
ต ำแหน่ง…………………………………………………………………………….……………………………… 
สงักดัสำขำวิชำ/ส ำนกังำน..………………………………………………………………………………………….... 
คณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ส ำนกังำน……………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท…์……………….. โทรสำร…………………. E-mail………………………………….……………….. 
ผู้ร่วมวจิยั(5)………..……………………………………………………………………………………………… 
ต ำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………… 
สงักดัสำขำวิชำ/ส ำนกังำน..………………………………………………………………………………………….... 
คณะ/สถำบนั/ส ำนกั/ส ำนกังำน…………………………………………………………………………………...… 
โทรศพัท…์……………….. โทรสำร…………………. E-mail…………………………………………………… 

4. ระยะเวลาของโครงการ 
         เร่ิมโครงกำรวิจยัเม่ือ เดือน……………………………………………………...พ.ศ. 25………………………….. 

ส้ินสุดระยะเวลำตำมโครงกำรวิจยัเดือน………………………………………...พ.ศ. 25……...................................... 
5. เป้าหมายของโครงการวจิยั ณ งวดที่รายงาน 

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

6. ความก้าวหน้าของการวจิยั  ณ  งวดที่รายงานเมือ่เทียบกบัเป้าหมาย 

ผลงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
ก าหนดการ (เดอืน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ผลงานที่ 1              
1. กิจกรรม………              
2. กิจกรรม………              
3. กิจกรรม………              
ผลงานที่ 2              
1. กิจกรรม………              
2. กิจกรรม………              
3. กิจกรรม………              
ฯลฯ              
                           แผนงำนวิจยัทั้งโครงกำรท่ีวำงไว ้
  ผลงำนวิจยัท่ีด ำเนินจนถึงปัจจุบนั   



รายงานความก้าวหน้า งวดที่…… ปีงบประมาณ พ.ศ………………..       หน้า 3 

7. ผลงานที่ได้ และที่คาดว่าจะส าเร็จ 

 ผลงำนท่ีไดจ้ำกกำรวิจยัท่ีผำ่นมำ มีดงัน้ี 
1) ……………………………………………………………………………………………………………... 
2) ……………………………………………………………………………………………………………... 
3) ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ผลงำนท่ีคำดวำ่จะส ำเร็จต่อไป มีดงัน้ี 
1) ……………………………………………………………………………………………………………... 
2) ……………………………………………………………………………………………………………... 
3) ……………………………………………………………………………………………………………... 

8. รายละเอยีดทางวชิาการที่ได้รับจากการวจิยั 
1. เกร่ินน าผลงานตั้งแต่เร่ิมต้น-รายงานความก้าวหน้าคร้ังก่อนโดยย่อ  

(กรณีที่ไม่ใช่รายงานคร้ังแรก) 
…………..…………………………………………………………………………………………………………

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

2. รายละเอยีดความก้าวหน้าคร้ังนี ้โดยแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายซ่ึงประกอบด้วย 
ข้อมูลเชิงวทิยาศาสตร์  กราฟ ตาราง หรือ ภาพประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานวจิยั 
………………………………………………………………………………………………………………………

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



รายงานความก้าวหน้า งวดที่…… ปีงบประมาณ พ.ศ. ………………..     หน้า 4 

 
9. งานส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไว้หรือไม่ (ถ้าไม่เพราะเหตุใด) 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………..…………………………………………………………………………………….. 
10. อุปสรรคหรือปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..…………………………………………………………………………………………….... 
11. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………..…... 
12. รายการครุภัณฑ์ที่จดัซ้ือเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีที่มคีรุภัณฑ์) 

1.   ช่ือครุภัณฑ์…………………………………………………………………………………...…………………. 
 ราคา………………………… บาท 
 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้ที่ ภาควชิา/งาน………………………………………………………….……….……... 
 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์…………………………………………………………………….…………..…… 
2.   ช่ือครุภัณฑ์……………………………………………………………………………………….………..…... 
 ราคา………………………… บาท 
 ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้ที่ ภาควชิา/งาน………………………………………………………………….……... 
 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์………………………………………………………………..……………….…… 
3.   ช่ือครุภัณฑ์……………………………………………………………………………...……………….……... 
 ราคา………………………… บาท 
ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้ที่  ภาควิชา /งาน……………………………………………………….หมายเลขทะเบียน
ครุภัณฑ์……………………………………………………………………….………………………………………. 



 
รายงานความก้าวหน้า งวดที่…… ปีงบประมาณ พ.ศ. ………………      หน้า 5 

 
13. รายละเอยีดงบประมาณ  (ระบุรำยละเอียดในแต่ละหมวดอยำ่งชดัเจนตำมแบบรำยงำนกำรใชเ้งิน) 
งบประมำณท่ีไดรั้บทั้งโครงกำร                เป็นจ ำนวนเงิน……….………….บำท 
งบประมำณท่ีไดรั้บงวดท่ี……. (งวดก่อนหนำ้ท่ีรำยงำนน้ี) เป็นจ ำนวนเงิน……….………… บำท  

 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

งบประมาณ
โครงการ 

เบิกใช้จ่ายใน
โครงการ 
ไปแล้ว 

 
ยอดคงเหลอื 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม    
 
14. สรุปผลงานการวจิยัที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
ผลงานวจิยัที่ได้ด าเนินการมาแล้วคิดเป็นร้อยละ……………..ของงานวจิยัตลอดโครงการ 



รายงานความก้าวหน้า งวดที่…… ปีงบประมาณ พ.ศ.………..……..      หน้า 6 

 
 
15. คาดว่าจะส่งรายงานวจิยัได้ภายในเดอืน…………………………………..พ.ศ. 25…..… 
 
16. รายงานความก้าวหน้านีเ้มือ่วนัที่…………… เดอืน…………………….. พ.ศ. 25…….. 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………….หัวหน้าโครงการ   
                                                               (……………………………………) 
 
 
    (ลงช่ือ)………………………….………….ผู้ร่วมวจิยั (1) 

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

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

            (……………………………………) 
 
 
    (ลงช่ือ)………………………….………….ผู้ร่วมวจิยั (4) 

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

            (……………………………………) 
 


