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ภาคผนวก  ก 

 
 

หนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมสนทนากลุ่ม  
     (focus group discussion) 
3. หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
4. หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
5.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมประชุมสัมมนาอิงกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 49                                                        ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
         มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
                 อ . เมือง จ. นครปฐม 73000 

  2  กุมภาพันธ์  2559 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรียน  ______________________________ 

 

 เนื่องด้วย นางวณิดา  มงคลสินธุ ์รหัสประจ าตัว 550100109  นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าลังท าการวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้  
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุธีกาญจน์  ไชยลาภ  เป็นอาจารย ์       
ที่ปรึกษา นั้น 
 ในการนี้ นักศึกษาจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
สัมภาษณ์ท่านเพ่ือการวิจัย ส่วนวัน และเวลาในการสัมภาษณ์นักศึกษาจะประสานมายังท่านอีกครั้ง 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นางวณิดา  มงคลสินธุ ์ได้สัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการ และขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาส นี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

                                      
                 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 
                  ผูอ้ านวยการส านักงานบณัฑิตศึกษา 

 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
โทร.  0 3426 1069 
เว็บไซต์  http://grad.npru.ac.th/ 

http://grad.npru.ac.th/
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ศธ 0554.09.1/ว 337                                                         ส านกังานบณัฑิตศึกษา 
         มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
                 อ . เมือง จ. นครปฐม 73000 

 24  มิถุนายน  2559 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  

เรียน  ............................................................................................................. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
 

 เนื่องด้วย นางวณิดา  มงคลสินธุ ์รหัสประจ าตัว 550100109  นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าลังท าการวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้  
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุธีกาญจน์  ไชยลาภ เป็นอาจารย ์         
ที่ปรึกษา นั้น 
 ในการนี้ ส านักงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูงในเรื่องดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมสนทนากลุ่ม ( focus group 
discussion) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม  2559  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการและขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                                
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 

                  ผูอ้ านวยการส านักงานบณัฑิตศึกษา 
ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
โทร.  0 3426 1069 
เว็บไซต์  http://grad.npru.ac.th/ 

http://grad.npru.ac.th/
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ที่ ศธ.0554.09.1/ว 169                                                       ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
         มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
                 อ . เมือง จ. นครปฐม 73000 
 

 3  พฤษภาคม  2560 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ........................................................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงร่างวิทยานิพนธ์    จ านวน 1 เล่ม 
        2. แบบสอบถาม     จ านวน 1 ชุด 
        3. แบบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  จ านวน 1 แผ่น 
 

 เนื่องด้วย นางวณิดา  มงคลสินธุ ์รหัสประจ าตัว 550100109 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าลังท าการวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้  
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” และได้จัดท าเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว เพื่อให้เครื่องมือวิจัย
ที่จัดท านั้น มีการตรวจสอบคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหา การใช้ภาษา และสอดคล้องกับหลักกระบวนการวิจัย  
 ในการนี้ ส านักงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์สูงในเรื่องดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและให้
ความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว ผลการตรวจสอบเป็น     
ประการใด โปรดลงชื่อในแบบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังแนบ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบ พระคุณในความอนุเคราะห์     
มา ณ โอกาสนี้ 
                     ขอแสดงความนบัถือ  
     
                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 
                                                    ผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา 
ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
โทร.  0 3426 1069 
เว็บไซต์  http://grad.npru.ac.th/ 
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ที่ ศธ 0554.09.1/309               ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
        มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
        อ. เมือง จ. นครปฐม 73000  
 

 23  กรกฎาคม 2560 
 

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

 เนื่องด้วย นางวณิดา  มงคลสินธุ ์รหัสประจ าตัว 550100109 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าลังท าการวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้  
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีกาญจน์  ไชยลาภ เป็นอาจารย ์        
ที่ปรึกษา  ในการนี้นักศึกษาจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน าเครื่องมือในการวิจัยมาเก็บ
ข้อมูลกับผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมจ านวน   
430  คน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นางวณิดา  มงคลสินธุ ์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 
ผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา 

 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
โทร.  0 3426 1069 
เว็บไซต์  http://grad.npru.ac.th/ 
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ที่ ศธ 0554.09.1/ว 18                                                      ส านกังานบณัฑิตศึกษา  
         มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
                 อ . เมือง จ. นครปฐม 73000 

 20  ธันวาคม  2561 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ร่วมประชุมสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) 

เรียน  _________________________________________ 

 เนื่องด้วย นางวณิดา  มงคลสินธุ ์รหัสประจ าตัว 550100109 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าลังท าการวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้  
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุธีกาญจน์  ไชยลาภ เป็นอาจารย ์         
ที่ปรึกษา นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในเรื่องดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมสัมมนา
อิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) ในวัน พุธที่ 31 มกราคม  2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
ประชุม Grad 2 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ร่วมประชุม สัมมนาอิง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
(Connoisseurship) เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

  ขอแสดงความนับถือ 
                                         

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน) 
                  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
โทร.  0 3426 1069 
เว็บไซต์  http://grad.npru.ac.th/ 


