DGC 19
สำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
เลขที่รับ ............................
วันที่รับ .............................
............................

สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
แบบคาร้ องขอความอนุเคราะห์ ออกหนังสื อขอผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
Request to Invite Research Tool Examiners
วันที่ (Date) ……………………..………..
เรื่ อง / Subject : ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสื อขอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั
Request to Invite Research Tool Examiners
เรี ยน / To: หัวหน้าสานักงานบัณฑิตศึกษา / Head, Office of the Postgraduate Studies
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) /Name (Mr./ Mrs./ Miss) ……......................………….………..…………………………
นักศึกษาระดับ / Student Level  ปริ ญญาโท / Master’s Degree  ปริ ญญาเอก / Ph. D. degree
รหัสประจาตัว/ Student ID  หลักสู ตร/Candidate of degree in ……………........……………………..
สาขาวิชา / Program ………..…………………..............…………..........……แผนการศึกษา / Student plan ..................……
ได้รับอนุมตั ิให้ดาเนินการทา / I have received approved to write my
 ดุษฎีนิพนธ์ / Dissertation  วิทยานิพนธ์ / Thesis  การค้นคว้าอิสระ / Independent Study
ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย) Title (in Thai)
……………………...…………….…………........................................………..……………………………..……….…….
.…………………………….……………………………………………….……………………..............................................
…………………………….……………………………………………….……………………...............................................
(ภาษาอังกฤษ) Title (in English)
…………..………...….………..…….………….........................................…………………………………..………
.…………………………….……………………………………………….……………………..............................................
.…………………………….……………………………………………….……………………..............................................
โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษา คือ / The supervisor comprises :
1. ……………………….………………….………………………..………อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก / Advisor
2. …………………….……………………………………….……………..อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม / Co – advisor
3. ……………………………………………….……………….…………..อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม / Co – advisor
4. ……………………………………………….……………….…………..อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม / Co – advisor
มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสื อขอความอนุเคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั จาก
บุคคลหรื อหน่วยงานที่ได้ติดต่อทาบทามเรี ยบร้อยแล้ว ความละเอียดดังเอกสารแนบ / I would like to ask for a letter to invite
research tool examiners from a faculty or organization already approached, whose names appear on the attached document.
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา / For your consideration.
ขอแสดงความนับถือ / Yours sincerely,

……………….………………………นักศึกษา / Student
(………………..………………………………)
โทรศัพท์ / Tel : ………………………………โทรสาร/ Fax : ……….…….……/ E-mail……….………………………
ส่ วนที่ 2 สาหรับอาจารย์ ทปี่ รึกษา
Part 2 : For Advisor
ความเห็น/การพิจารณา / Comment
………………………………......……….............................
………………………………......……….............................
………………………………......……….............................
………………………………......……….............................
……………………..…………………..………………
(……………………………………………………………)
อาจารย์ที่ปรึ กษา / Advisor
วันที่ (Date) …………………..………..………..

ส่ วนที่ 3 สาหรับคณบดี
Part 3 : For Dean
ความเห็น/การพิจารณา / Comment
 เห็นชอบ / Approve
 ไม่เห็นชอบ เนื่ องจาก / Not approve because
………………………………......………..........................
………………………………......………..........................
……………………..……………………………
คณบดี / Dean
(…..……….……………………………………)
วันที่ (Date) ………….……………..………..………..

ส่ วนที่ 4 สาหรับหัวหน้ าสานักงานบัณฑิตศึกษา
Part 4 : For Chairman Office of the Postgraduate Studies
ทราบ / Acknowledged
 ดาเนินการออกหนังสื อได้ / Process
 อื่น ๆ / Other .................................................................................................
ลงชื่อ Signed ...................................................................
(....................................................................)
วันที่ (Date) …….............................................
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ส่ วนที่ 5 สาหรับนักศึกษา / Part 5 : For Student
 รับเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว / Already received the letter จานวน .................... ชุด/ Copy
ลงชื่อ Signed ................................................................
(....................................................................)
วันที่ (Date) …….............................................

หมายเหตุ นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือ หลังจากยืน่ คาร้องต่อสานักงานบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย
3 วันทาการ ณ สานักงานบัณฑิตศึกษา
Remarks: To receive the letter, student can contact Office of the Postgraduate Studies
3 days after submission of request.
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รายละเอียดผู้เชี่ ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
(กรณีเป็ นบุคคล)
Details of Research Tool Examiners (Personnel)
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) / Name (Mr. / Mrs./ Miss.) …..............................................................................…………………………………
ตาแหน่งทางวิชาการ / Academic title .....................................................................................................…………………...…………………
ตาแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี) / Other title …………………..……………………………………………..…………………………………….…… .
วุฒิการศึกษา / Degree
1. ระดับ / Level ……………………………..…………..……..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
2. ระดับ / Level ……………………………..……………..…..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
3. ระดับ / Level ……………………………..…………..……..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
4. ระดับ / Level ……………………………..…………….…...…สาขาวิชา / Program …………………………….………
5. ระดับ / Level ……………………………..……………..…..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน / Expert in ........................………………………………………………..…………………………………………….…
To examine:
 แบบสอบถาม ชื่อ Questionnaire, titled ……………………………..……………………………..…………………
 อื่น ๆ Other …….. …………………………..………………….…………………………………….………………
หน่วยงานที่สงั กัด /Organization .................................................................................................................…………………………………
ตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด / Position of Chef of organization ………………………………..……..………….......……………………
ที่อยู่ / Address
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………….……
โทรศัพท์ / Tel : ……………………………………….….……… โทรสาร / Fax : ……………………..……………………
2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) / Name (Mr. / Mrs./ Miss.) …..............................................................................…………………………………
ตาแหน่งทางวิชาการ / Academic title .....................................................................................................…………………...…………………
ตาแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี) / Other title …………………..……………………………………………..…………………………………….…… .
วุฒิการศึกษา / Degree
6. ระดับ / Level ……………………………..…………..……..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
7. ระดับ / Level ……………………………..……………..…..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
8. ระดับ / Level ……………………………..…………..……..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
9. ระดับ / Level ……………………………..…………….…...…สาขาวิชา / Program …………………………….………
10. ระดับ / Level ……………………………..……………..…..…สาขาวิชา / Program …………………………….………
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน / Expert in ........................………………………………………………..…………………………………………….…
To examine:
 แบบสอบถาม ชื่อ Questionnaire, titled ……………………………..……………………………..…………………
 อื่น ๆ Other …….. …………………………..………………….…………………………………….………………
หน่วยงานที่สงั กัด /Organization .................................................................................................................…………………………………
ตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด / Position of Chef of organization ………………………………..……..………….......……………………
ที่อยู่ / Address
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………..……………………………………………………………….……
โทรศัพท์ / Tel : ……………………………………….….……… โทรสาร / Fax : ……………………..……………………
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รายละเอียดผู้เชี่ ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
(กรณีเป็ นหน่ วยงาน)
Details of Research Tool Examiners (Organization)
1. ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ขอความอนุเคราะห์ / Position of head of organization ……………………..……………………
ชื่อหน่วยงาน / Organization’s name ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ / Address .............................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone ...................….........................................โทรสาร / Fax : …………………………………………
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (โปรดระบุจานวน/แยกประเภทกลุ่มตัวอย่างให้ชดั เจน)
Sample group from which data shall be collected (please specify number of samples and type of sample)
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
2. ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ขอความอนุเคราะห์ / Position of head of organization ……………………..……………………
ชื่อหน่วยงาน / Organization’s name ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ / Address .............................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone ...................….........................................โทรสาร / Fax : …………………………………………
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (โปรดระบุจานวน/แยกประเภทกลุ่มตัวอย่างให้ชดั เจน)
Sample group from which data shall be collected (please specify number of samples and type of sample)
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
3. ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ขอความอนุเคราะห์ / Position of head of organization ……………………..……………………
ชื่อหน่วยงาน / Organization’s name ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ / Address .............................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone ...................….........................................โทรสาร / Fax : …………………………………………
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (โปรดระบุจานวน/แยกประเภทกลุ่มตัวอย่างให้ชดั เจน)
Sample group from which data shall be collected (please specify number of samples and type of sample)
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
4. ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ขอความอนุเคราะห์ / Position of head of organization ……………………..……………………
ชื่อหน่วยงาน / Organization’s name ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ / Address .............................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone ...................….........................................โทรสาร / Fax : …………………………………………
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (โปรดระบุจานวน/แยกประเภทกลุ่มตัวอย่างให้ชดั เจน)
Sample group from which data shall be collected (please specify number of samples and type of sample)
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
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