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แบบเสนอหัวข้อโครงงาน 
 



 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
       วันท่ี…….เดือน…………………พ.ศ……... 
เรื่อง ขอเสนอสอบความกา้วหน้าโครงงาน 1 
เรียน ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
 ข้าพเจ้า (นาย, นางสาว)………………….………………….…………….รหัส……………….…………..……..นักศึกษาช้ันป…ี……..….. 
หลักสตูร   วิทยาศาสตรบณัฑติ       สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        (   ) ภาคปกติ          (   ) ภาค กศ.ป. 
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์…………………………………..……...………เบอร์บุคคลที่ตดิต่อได้.........................................………….………………………….. 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก………………………………………….………………………………………………………………………………………... 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์จะขอเสนอสอบความก้าวหน้าโครงงาน 
เรื่อง   (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา……………………………..…………………………………………….รหัสวิชา..............................……………………………. 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที…่………..……………ปีการศึกษา………..……………………….. 
 
 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งรูปเลม่ความก้าวหน้าโครงงานฯ มาประกอบการพิจารณาจ านวน 3 ชุด 
 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
       ลงช่ือ ………………………………………. 
                (……………………………………) 
 
ค ารับรองอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
 (    )  ให้สอบ    (    )  ให้สอบ   แบบมีเงื่อนไข……………...............................................................……………………… 
                 ลงช่ือ……………………………………………………….. 
                                 (……………………..…………………………………) 
           วันท่ี............................................................. 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าโครงงาน 
 (    )   สอบผ่าน  (    )  สอบผ่าน แบบมีเงื่อนไข.......................................................................................................  
            (    )   สอบไม่ผ่าน             
 
 
 
 
 
 

เอกสาร 1-1 

แบบเสนอสอบความก้าวหน้าโครงงาน 1 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………          
    (…………………….…………………………………) 
 วันท่ี............................................................. 

 

ลงช่ือ…………………………………………………………          
    (…………………….…………………………………) 
 วันท่ี............................................................. 

 ลงช่ือ…………………………………………………………          
    (…………………….…………………………………) 
 วันท่ี............................................................. 

 

ลงช่ือ…………………………………………………………          
    (…………………….…………………………………) 
 วันท่ี............................................................. 

 



 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 

 
       วันท่ี…….เดือน…………………พ.ศ……... 
 
 
 ข้าพเจ้า (นาย, นางสาว)………………….………………….รหัส……..………..นักศึกษาช้ันป…ี……. 
หลักสตูร………………………………………สาขาวิชา…………………..………………..ภาคปกติ / ภาค กศ.ป. 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน…………………………………………………………………………………………... 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม……………………………………………………………………………………… 
มีความประสงค์จะขอยื่นสอบวัดความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
     รอบท่ี 1     รอบที่ 2 
 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
       ลงช่ือ ………………………………………. 
                (……………………………………) 

เบอร์มือถือ……………………………… 
 
 
 
ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (    )   อนุมัติ  (    )  อนุมัติแบบมีเงื่อนไข…………………………………………………………  
            (    )  ไม่อนุมัติ      
 

ลงช่ือ……………………………………… 
                 (……………………………………) 
 
หมายเหตุ      -  นักศึกษาท่ีสามารถยื่นขอสอบวัดความรูไ้ด้ จะต้องผ่านการอนุมตัิให้ท าโครงงานฯ เรยีบร้อยแล้ว 
       -  นักศึกษาท่ีสามารถยื่นขอสอบวัดความรูไ้ด้ จะต้องแนบแบบรายงานความก้าวหน้าจากอาจารยท์ี่ปรึกษา
โครงงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง  (แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3) 
       -  นักศึกษาท่ียื่นขอสอบฯ แล้วไมม่าสอบถือว่าสละสิทธ์ิในรอบนั้นๆ  
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แบบยื่นขอสอบวัดความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 



 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบ้ืองต้น (ส าหรบันักศึกษากรอก) 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………ช่ือ – สกุล…………………………………………เบอร์โทรศัพท์ ……………………… 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………….ช่ือ – สกุล……………………………………… ..เบอร์โทรศัพท์ ……………………… 
 ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 ช่ือโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………. ……………….…………………. 
 ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………………….. …………………. 
 ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม……………………………………………………………………………………………….…... …………………. 
ส่วนที่ 2  ความก้าวหน้าโครงงาน (ส าหรับนักศึกษากรอก) 
 2.1  กิจกรรมที่ก าลังศึกษา และ/หรือ ก าลังปฏิบตัิ (กรณเีนื้อท่ีไม่พอ ให้แนบเหตุผลประกอบต่างหาก) 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 2.2  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินการในข้อ 2.1 (กรณีเนื้อที่ไม่พอ ให้แนบเหตผุลประกอบตา่งหาก) 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 2.3  แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรคในข้อ 2.2    (กรณีเนื้อท่ีไม่พอ ให้แนบเหตุผลประกอบต่างหาก) 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
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รายงานความก้าวหน้าโครงงานครั้งที่………. 
วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ. …………. 

 



 
 
 

2.4 สิ่งที่แนบมาพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าฉบับนี ้
2.4.1  ให้ระบุรายการของสิ่งที่แนบมาพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าฉบับนี้โดยการท าเครื่องหมาย  ในช่อง  
 (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ พร้อมแนบเอกสารทีร่ะบุ  มาพร้อมกบัรายงานความก้าวหน้า) 

 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  (Literature Review) 
 แผนภาพแสดงกระแสข้อมลู (Context diagram) 
 แผนภาพแสดงกระแสข้อมลู (Dataflow diagram) 
 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R diagram) 
 พจนานุกรมข้อมลู (Data dictionary) 
 ผังโครงสร้าง (Structure chart) 
 ผังงาน (Flowchart)/ ขั้นตอนวิธี (Algorithms) /  ค าสั่งเทียม (Pseudo Code) 
 แผนภาพยเูอ็มแอล (UML Diagram)  ต่อไปนี ้
  แผนภาพยสูเคส (UML Use Case Diagram)       แผนภาพคลาส (UML Class Diagram) 
  แผนภาพแอคทิวิตี้ (UML Activity Diagram)      แผนภาพซีเควนส(์UML Sequence Diagram) 
  แผนภาพยเูอ็มแอลอื่น ๆ โปรดระบ ุ

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

 โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)    การออกแบบโมดลู(Module Design) 
 การออกแบบหน้าจอ (Screen Design)    กรณีทดสอบ(Test Case)  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2.5.2  ให้แจกแจงรายการของสิ่งที่ระบุไว้ในข้อ 2.4.1 (โปรดระบุจ านวนและรายชื่อ) 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่ 3   ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน  (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษากรอก) 
 3.1  ท่านมีความเห็นต่อเอกสารและเนื้อความตามที่นักศึกษาระบุในส่วนท่ี 2 อย่างไร 
    ครบถ้วนแต่ยังต้องปรับปรุง 
        โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………….. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
    ไม่ครบถ้วนและยังต้องปรับปรุง 
        โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………… 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 3.1  ความเห็นเพิ่มเตมิ (กรณเีนื้อไม่พอ ให้แนบเหตุผลประกอบต่างหาก) 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่ 4  ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน  (ส าหรับกรรมการพิจารณาโครงงานกรอก) 
 4.1  ท่านเห็นด้วยกับความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม ่
    เห็นด้วย     ไม่ต้องตอบข้อ 4.2     ไม่เห็นด้วย  กรณุาตอบข้อ 4.2 
 4.2  ท่านมีความเห็นต่อ  เอกสารและเนื้อความตามที่นักศึกษาระบใุนส่วนท่ี 2 อย่างไร 
     ครบถ้วนแต่ยังต้องปรับปรุง 
   โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………… 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
    ไม่ครบถ้วนและยังต้องปรับปรุง 
   โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………… 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 

4.3 ความเห็นเพิม่เตมิ  (กรณีเนื้อท่ีไมพ่อ  ให้แนบเหตุผลประกอบตา่งหาก) 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………. 

 
 
 
ลงช่ือ ……………………………….            ลงช่ือ ……………………………….         ลงช่ือ ………………………………. 
      (……………………………..)                  (……………………………..)                    (……………………………..) 
    นักศึกษา   อาจารย์ที่ปรึกษา  ประธานกรรมการพิจารณาโครงงาน 
   วันท่ี ………………………………             วันท่ี ………………………………     วันท่ี ……………………………… 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
               วันท่ี…….เดือน…………………พ.ศ………… 
เรื่อง ขอก าหนดสอบโครงงาน 
เรียน ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
 ข้าพเจ้า (นาย, นางสาว)………………….……………………….………….รหสั……………………....………..นักศึกษาช้ันป…ี……..…… 
หลักสตูร……………………………………………………..………สาขาวิชา…………………………..……..……..……………..ภาคปกติ / ภาค กศ.ป. 
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรติดต่อ…………………………………..………………………………Email Address………………………………..………………………………. 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก...............………………………………………………………………….……………………………………………………... 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม…………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
มีความประสงค์จะขอสอบโครงงาน 
เรื่อง   (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา……………………………..…………………………………………….รหัสวิชา..............................…………………………. 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที…่………..……………ปีการศึกษา………..……………………….. 
 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งร่างโครงงานฉบับสมบรูณ์จ านวน 3 เล่ม มาประกอบการพิจารณา 
 

        ลงช่ือ ………………………………….….……………. 
        (………………………………………..………………….) 
        วันท่ี.............................................................. 
 

ค ารับรองอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
   เห็นควรให้สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย 
   ไม่ควรให้สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย    
เพราะ……………………………………….…………………………. 
                       ลงชื่อ…………………….……………... 
                       (…………………………………………..) 
                    วันท่ี................................................ 

เรียน  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  เพื่อโปรดทราบ 
  เพื่อตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์และแจ้งกรรมการสอบทราบ                                         
 

คณะกรรมการสอบ 
ขอตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงงาน ดังน้ี 
1. ……………………………………………..…ประธาน 
2. …………………………………..……………กรรมการ 
3. ……………………………………..………….กรรมการและเลขานุการ 
เพื่อจัดสอบในวันท่ี…………………………………….…………………….. 
เวลา……………………...……….ห้องสอบ……….…………... 

 

อาจารย์ที่รับเอกสารเสนอสอบ 
  ร่างโครงงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน 3 ชุด 
   แผ่นโปรแกรม 
  ไฟล์  Power point 
                      ลงชื่อ…………………….……………... 
                       (…………………………………………..) 
                      วันท่ี................................................ 
 

ความเห็นประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
                                    ลงชื่อ..............…………………..... 
                                  (...................................................) 
                               วันท่ี................................................. 

 
 

แบบขอก าหนดสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย  
 



 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 
1. ข้าพเจ้า............................................................รหัส..................................................เบอรโ์ทร................................................... 
2. ข้าพเจ้า............................................................รหัส...................................................เบอรโ์ทร................................................... 
ชื่อโครงงาน 
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………..……..………….………….…………………............……….............. 
…………………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………...............… 
 (ภาษาอังกฤษ)………………………...…………………………..………………………………………………………………………..............……….......... 
…………………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………...............… 
 

วันท่ีสอบ.............................................. วันท่ีส่งรูปเล่มตรวจ...............................................  (ส่งรูปเลม่หลังสอบ......................วัน) 
 

มีความประสงค์ขอน าส่งตรวจรูปเล่มโครงงาน เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบทีส่าขาวิชาก าหนด 
 
              ลงนาม........................................................นักศึกษา 
            (........................................................) 
                วันท่ี.................................................................... 
 
 ครั้งท่ี 1 แก้ไข…………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………. 
     เนื้อหา........................................................................................................................ท่ีปรึกษา.................................. 
     รูปแบบ.......................................................................................................................ผูต้รวจ..................................... 
 ครั้งท่ี 2 แก้ไข…………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………. 
     เนื้อหา........................................................................................................................ท่ีปรึกษา.................................. 
     รูปแบบ.......................................................................................................................ผูต้รวจ..................................... 
 ครั้งท่ี 3 แก้ไข…………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………. 
     เนื้อหา........................................................................................................................ท่ีปรึกษา.................................. 
     รูปแบบ.......................................................................................................................ผูต้รวจ..................................... 
 ครั้งท่ี 4 แก้ไข…………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………. 
     เนื้อหา........................................................................................................................ท่ีปรึกษา.................................. 
     รูปแบบ.......................................................................................................................ผูต้รวจ..................................... 
 ครั้งท่ี 5 แก้ไข…………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………. 
     เนื้อหา........................................................................................................................ท่ีปรึกษา.................................. 
     รูปแบบ.......................................................................................................................ผูต้รวจ..................................... 
หมายเหตุ  ให้นักศึกษาน าเอกสารฉบับน้ี พร้อมรูปเล่มเดิมที่ตรวจรูปแบบไปแล้ว และรูปเลม่ใหม่ที่ปรับแก้ตามผูต้รวจ  
              แนบมาทุกครั้งท่ีส่งรูปเล่มใหต้รวจรปูแบบ 
 

   ยืนยันเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ 
       (ส่งเกรดประมาณ 7 วัน)     ลงช่ือ...............................................................ผู้ตรวจ 
                      (ดร.นิภาพร  ชนะมาร)  
          วันท่ี.................................................................. 
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แบบขอตรวจรูปแบบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ 
 



 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
วันท่ี…….….เดือน…………………พ.ศ………... 

 
เรื่อง ขอส่งโครงงานฉบับสมบูรณ ์
เรียน ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
 ข้าพเจ้า (นาย, นางสาว)………………….…………………..………….รหัส……………………..…….……..นักศึกษาช้ันป…ี…………….. 
หลักสตูร……………………….……………………………………สาขาวิชา………………………………………..………………..ภาคปกติ / ภาค กศ.ป. 
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรติดต่อ…………………………………..………………………………Email Address………………………………..………………………………. 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก...............………………………………………………………………….……………………………………………………... 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม…………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
มีความประสงค์จะขอส่งรูปเล่มโครงงาน 
เรื่อง   (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐาน ดังนี ้
    โครงงานฉบับสมบูรณ ์ 1   เล่ม     แผ่น CD – โปรแกรม    1   แผ่น 
     บทคัดย่อโครงงาน 1   ชุด     แผ่น CD – รูปเลม่สมบูรณ์ 1   แผ่น 
 
        ลงช่ือ………………………………………………………. 
        (……………………………………………………………..) 
        วันท่ี….……………………………………………………… 
 
ผลการตรวจสอบหลักฐาน 

    ครบ 
    ไม่ครบ   กรุณาน าส่งเพิ่มเตมิ 

                โครงงานฉบับสมบูรณ ์ 1   เล่ม 
     บทคัดย่อโครงงาน 1   ชุด 
                 แผ่น CD – โปรแกรม 1   แผ่น 
                 แผ่น CD – รูปเลม่สมบรูณ์ 1   แผ่น 
 
                   ลงช่ือ…………………............................. 
                         (……..……………………..…………..) 
                    วันท่ี................................................ 

เรียน  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  เพื่อโปรดทราบ 
  เพื่อส่งเกรดนักศึกษา 
 
ความเห็นเพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
                         
                    ลงช่ือ…………………............................. 
                         (…………………………………………..) 
                      วันท่ี................................................                        
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แบบขอส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
 


