
 
ภาคผนวก  ก 

 
 

หนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 1.  หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 2.  หนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 3.  หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 366                                                      ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
        มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
                อ. เมือง จ. นครปฐม 73000              

  23  สิงหำคม  2560 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรียน   อำจำรย์ ดร.ธีระพร  อำยุวัฒน์ 
 สิ่งที่ส่งมำด้วย   1.  โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์     จ ำนวน  1  เล่ม 
    2.  แบบสอบถำม      จ ำนวน  1  ชุด 
 3.  แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฯ  จ ำนวน  1  แผ่น 
 

 เนื่องด้วยนำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย รหัสประจ ำตัว 589100121 นักศึกษำหลักสูตร
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ได้เสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร” และได้จัดท ำเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว เพ่ือให้
เครื่องมือวิจัยที่จัดท ำนั้นมีกำรตรวจสอบคุณภำพครอบคลุมเนื้อหำ กำรใช้ภำษำ และสอดคล้องกับ
หลักกระบวนกำรวิจัย               
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
จึงขอเรียนเชิญท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพและให้ควำมคิดเห็นเพ่ือกำรปรับปรุงเครื่องมือ
ในกำรวิจัยของนักศึกษำดังกล่ำว ผลกำรตรวจสอบเป็นประกำรใด โปรดลงชื่อในแบบรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฯ ดังแนบ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ และขอขอบพระคุณในควำมอนุเครำะห์
มำ ณ โอกำส นี้ 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ  ยืนยำว) 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3426 1069 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/  
 

 

http://grad.npru.ac.th/index_v1.php
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 366                                                      ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
        มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
                 อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 
             

  23  สิงหำคม  2560 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรียน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภำภรณ์  ยอดสิน 
 สิ่งที่ส่งมำด้วย   1.  โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์     จ ำนวน  1  เล่ม 
    2.  แบบสอบถำม      จ ำนวน  1  ชุด 
 3.  แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฯ  จ ำนวน  1  แผ่น 
 

 เนื่องด้วยนำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย รหัสประจ ำตัว 589100121 นักศึกษำหลักสูตร
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ได้เสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร” และได้จัดท ำเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว เพ่ือให้
เครื่องมือวิจัยที่จัดท ำนั้นมีกำรตรวจสอบคุณภำพครอบคลุมเนื้อหำ กำรใช้ภำษำ และสอดคล้องกับ
หลักกระบวนกำรวิจัย               
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
จึงขอเรียนเชิญท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพและให้ควำมคิดเห็นเพ่ือกำรปรับปรุงเครื่องมือ
ในกำรวิจัยของนักศึกษำดังกล่ำว ผลกำรตรวจสอบเป็นประกำรใด โปรดลงชื่อในแบบรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฯ ดังแนบ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ และขอขอบพระคุณในควำมอนุเครำะห์
มำ ณ โอกำส นี้ 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ  ยืนยำว) 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3426 1069 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/  

http://grad.npru.ac.th/index_v1.php
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 366                                                      ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
        มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
                 อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 
             

  23  สิงหำคม  2560 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรียน   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติรตัน์  แสงเลิศอุทัย 
 สิ่งที่ส่งมำด้วย   1.  โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์     จ ำนวน  1  เล่ม 
    2.  แบบสอบถำม      จ ำนวน  1  ชุด 
 3.  แบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฯ  จ ำนวน  1  แผ่น 
 

 เนื่องด้วยนำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย รหัสประจ ำตัว 589100121 นักศึกษำหลักสูตร
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ได้เสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรบริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร” และได้จัดท ำเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว เพ่ือให้
เครื่องมือวิจัยที่จัดท ำนั้นมีกำรตรวจสอบคุณภำพครอบคลุมเนื้อหำ กำรใช้ภำษำ และสอดคล้องกับ
หลักกระบวนกำรวิจัย               
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
จึงขอเรียนเชิญท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพและให้ควำมคิดเห็นเพ่ือกำรปรับปรุงเครื่องมือ
ในกำรวิจัยของนักศึกษำดังกล่ำว ผลกำรตรวจสอบเป็นประกำรใด โปรดลงชื่อในแบบรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฯ ดังแนบ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ และขอขอบพระคุณในควำมอนุเครำะห์
มำ ณ โอกำส นี้ 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ  ยืนยำว) 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3426 1069 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/  

http://grad.npru.ac.th/index_v1.php
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 386       ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
                                                                                   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
     อ. เมือง  จ. นครปฐม  73000 
 

                                                21  กันยำยน  2560 
 

เรื่อง   ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสมุทรสำคร 
  

             เนื่องด้วยนำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย รหัสประจ ำตัว 589100121 นักศึกษำหลักสูตร
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำลังท ำกำรวิจัยเพ่ือกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง 
“กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร” โดยมีอำจำรย์ ดร.ณัฐวรรณ  
พุ่มดียิ่งและอำจำรย์ ดร.นภำเดช  บุญเชิดชู เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ และได้จัดท ำเครื่องมือวิจัยเสร็จ
แล้ว มีควำมประสงค์จะขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับผู้บริหำรและครู จ ำนวน 10 คน 
 

          จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ให้ นำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย ได้ทดลองใช้
เครื่องมือวิจัยเพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรต่อไป และขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
 
                                                                    

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ  ยืนยำว) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 

 
 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3426 1069 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/  
 

http://grad.npru.ac.th/index_v1.php
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 386       ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
                                                                                   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
     อ. เมือง  จ. นครปฐม  73000 
 

                                                21  กันยำยน  2560 
 

เรื่อง   ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชัย 
  

             เนื่องด้วยนำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย รหัสประจ ำตัว 589100121 นักศึกษำหลักสูตร
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำลังท ำกำรวิจัยเพ่ือกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง 
“กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร” โดยมีอำจำรย์ ดร.ณัฐวรรณ  
พุ่มดียิ่งและอำจำรย์ ดร.นภำเดช  บุญเชิดชู เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ และได้จัดท ำเครื่องมือวิจัยเสร็จ
แล้ว มีควำมประสงค์จะขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับผู้บริหำรและครู จ ำนวน 10 คน 
 

          จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ให้ นำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย ได้ทดลองใช้
เครื่องมอืวิจัยเพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรต่อไป และขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
 
                                                                    

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ  ยืนยำว) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 

 
 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 3426 1069 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/  
 

http://grad.npru.ac.th/index_v1.php
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 386       ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
                                                                                   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
     อ. เมือง  จ. นครปฐม  73000 
 

                                                21  กันยำยน  2560 
 

เรื่อง   ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ 
  

             เนื่องด้วยนำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย รหัสประจ ำตัว 589100121 นักศึกษำหลักสูตร
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำลังท ำกำรวิจัยเพ่ือกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง 
“กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร” โดยมีอำจำรย์ ดร.ณัฐวรรณ  
พุ่มดียิ่งและอำจำรย์ ดร.นภำเดช  บุญเชิดชู เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ และได้จัดท ำเครื่องมือวิจัยเสร็จ
แล้ว มีควำมประสงค์จะขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับผู้บริหำรและครู จ ำนวน 10 คน 
 

          จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ให้ นำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย ได้ทดลองใช้
เครื่องมือวิจัยเพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรต่อไป และขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
                                                                    

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ  ยืนยำว) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 424 ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
                   อ. เมือง  จ. นครปฐม  73000 
                                                                                      

 22  ตุลำคม  2560 
 

เรื่อง   ขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน________________________ 

             เนื่องด้วยนำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย รหัสประจ ำตัว 589100121 นักศึกษำหลักสูตร
ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำลังท ำกำรวิจัยเพ่ือกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง 
“กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร” โดยมีอำจำรย์ ดร.ณัฐวรรณ  
พุ่มดียิ่ง และอำจำรย์ ดร.นภำเดช  บุญเชิดชู เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในกำรนี้นักศึกษำจ ำเป็นต้อง 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ำเครื่องมือในกำรวิจัยมำเก็บข้อมูลกับผู้บริหำรโรงเรียน 1 ท่ำน 
และครทูี่ท ำ SAR 2 ท่ำน 
 

            จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ให้ นำงสำวอรวรรณ  เอกมหำชัย ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลดังกล่ำว เพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรต่อไป และขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 

     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำภำ  ยืนยำว) 
                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
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