คู่มือนักศึกษา 2558

616
ภาคผนวก
(ตัวอย่ างหนังสือขออนุมตั ขิ ยายเวลาศึกษาต่อ)
(หนังสื อภายนอก)
(ครุ ฑ)

ที่ ศธ 0514.10

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

วันที่……….เดือน……….…….…พ.ศ…………
เรื่ อง

ขอขยายเวลาศึกษาต่อ

เรี ยน

(ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด)

ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมตั ิให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคาํ นําหน้าชื่อ ชื่อ
สกุล) ลาศึกษาต่อในหลักสูตร (หลักสูตรที่นกั ศึกษาสังกัด) สาขาวิชา(สาขาวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่(ระบุวนั ที่ เดือน พ.ศ.ที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษา ถึงวันสุดท้ายที่ได้รับอนุมตั ิ
ครั้งหลังสุด) วันที่…..…เดือน……………พ.ศ……………ถึงวันที่……….….เดือน………พ.ศ…… นั้น ขณะนี้มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม………..…… เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ และจําเป็ นต้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
ตั้งแต่(ระบุวนั เดือน พ.ศ.ที่จะขอลาศึกษาต่อ) วันที่……..เดือน………….พ.ศ…….. ถึงวันที่…..….….
เดือน………………..พ.ศ…….
ทั้งนี้ การขอขยายเวลาดังกล่าว ได้ผา่ นความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัดเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

โทร. 0-4320-2420
โทรสาร 0-4320-2421

(ตัวอย่ างหนังสือขออนุมตั ขิ ยายเวลาศึกษาต่อ)
(หนังสื อภายใน)
(ครุ ฑ)
บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.12584-6
ที่ ศธ 0514.10/
วันที่……..เดือน………..พ.ศ………………
เรื่ อง ขอขยายเวลาศึกษาต่อ
เรี ยน (ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด)
ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมตั ิให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคาํ นําหน้าชื่อ ชื่อ
สกุล) ลาศึกษาต่อในหลักสูตร (หลักสูตรที่นกั ศึกษาสังกัด) สาขาวิชา(สาขาวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่(ระบุวนั ที่ เดือน พ.ศ.ที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษา ถึงวันสุดท้ายที่ได้รับอนุมตั ิ
ครั้งหลังสุด) วันที่……..…เดือน…….….……พ.ศ…..……ถึงวันที่……….….เดือน………พ.ศ…… นั้น ขณะนี้มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม……..……… เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ และจําเป็ นต้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
ตั้งแต่(ระบุวนั เดือน พ.ศ.ที่จะขอลาศึกษาต่อ) วันที่……...เดือน………….พ.ศ…….. ถึงวันที่…….….
เดือน………………..พ.ศ…….
ทั้งนี้ การขอขยายเวลาดังกล่าว ได้ผา่ นความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัดเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คู่มือนักศึกษา 2557

617
ภาคผนวก

คู่มือนักศึกษา 2558

618
ภาคผนวก
(ตัวอย่ างหนังสือขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ )
(หนังสื อภายนอก)

ที่ ศธ

(ครุ ฑ)

(คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

วันที่……เดือน…………….…..พ.ศ……………..……
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์
เรี ยน (ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
ด้วย (ระบุคาํ นําหน้าชื่ อ……………….ชื่อสกุล………..………) นักศึ กษาระดับปริ ญญาโท
หลักสู ตร………………………………….(หลักสู ตรที่นักศึกษาสังกัด)สาขาวิชา….……………………….…….
(คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําลังทําวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “……………..…..…...………” ซึ่ งใน
การศึ กษาครั้งนี้ ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ (เช่น นักเรี ยนชั้น….….ปี การศึ กษา……..….
จํา นวน……………….คน) ดัง นั้น เพื่ อ ให้ก ารศึ ก ษาครั้ งนี้ สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี (คณะที่ นัก ศึ ก ษาสัง กัด )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าว ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทํา
วิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ระหว่างวันที่………………………………..……
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา(คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็ นอย่างยิง่
ว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

โทร. (หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ)

(ตัวอย่ างหนังสือขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ )
(หนังสื อภายใน)
(ครุ ฑ)
บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.หมายเลขโทรศัพท์คณะ)
ที่ ศธ ……………….….
วันที่…………………………………………………………
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์
เรี ยน (ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์)
ด้วย (ระบุคาํ นําหน้าชื่อ……….…..…..….ชื่อสกุล…….……..…………) นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท สาขาวิชา….………………….…. (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําลังทํา
วิทยานิพนธ์เรื่ อง “…………………………….………” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ (เช่น นักเรี ยนชั้น…….ปี การศึกษา………..จํานวน……….คน) ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้
สําเร็ จลุล่วงด้วยดี (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าว
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ระหว่างวันที่…………พร้อมนี้ ได้แนบ
แบบสอบถาม จํานวน……….ชุด มาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา(คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็ นอย่างยิง่
ว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คู่มือนักศึกษา 2557
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ภาคผนวก

คู่มือนักศึกษา 2558

620
ภาคผนวก
(ตัวอย่ างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ)
(หนังสื อภายนอก)

ที่ ศธ

(ครุ ฑ)

(คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

วันที่………เดือน…………..พ.ศ…………
เรื่ อง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน (ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขออนุญาต)
ด้วย (ระบุคาํ นําหน้าชื่อ ชื่อสกุล) นักศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร …………………
(หลักสู ตรที่ นกั ศึกษาสังกัด) สาขาวิชา…….………...(คณะที่นักศึ กษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําลังทํา
วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “…………..……….” ในการศึกษาครั้งนี้ จําเป็ นต้องให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณา
เนื้อหาของ(แบบสอบถาม/แบบวัดความถนัด/แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ก่อนที่
จะนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) พิจารณาแล้วเห็นว่า (คํา
นําหน้าชื่อ ชื่อสกุลของบุคคลที่จะให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็ นอย่างดี จึงใคร่
ขอแต่งตั้งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่ องมือดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็ นอย่าง
ยิง่ ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

โทร.(หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ)

(ตัวอย่ างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ)
(หนังสื อภายใน)
(ครุ ฑ)
บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ)
ที่ ศธ…………………
วันที่………………………………………………………………
เรื่ อง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรี ยน (ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่จะขออนุญาต)
ด้วย(ระบุคาํ นําหน้าชื่อ ชื่อสกุล) นักศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร ………………..……..
(หลักสู ตรที่นกั ศึกษาสังกัด) สาขาวิชา…….…….………...(คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําลัง
ทําวิทยานิพนธ์เรื่ อง “………….…………..…….” ในการศึกษาครั้งนี้ จําเป็ นต้องให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบและ
พิจารณาเนื้อหาของ(แบบสอบถาม/แบบวัดความถนัด/แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั ก่อนที่จะนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) พิจารณา
แล้วเห็นว่า (คํานําหน้าชื่อ ชื่อสกุลของบุคคลที่จะให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
เป็ นอย่างดี จึงใคร่ ขอแต่งตั้งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่ องมือดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา (คณะที่นกั ศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็ นอย่าง
ยิง่ ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คู่มือนักศึกษา 2557
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ภาคผนวก

คู่มือนักศึกษา 2558

622
ภาคผนวก
(ตัวอย่ างหนังสือขอส่ งตัวข้ าราชการคืนต้ นสังกัด)
(หนังสื อภายนอก)
(ครุ ฑ)

ที่ ศธ 0514.10/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

วันที่………เดือน…………..พ.ศ…………
เรื่ อง ขอส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด
เรี ยน (ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะส่งตัวคืนต้นสังกัด)
ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมตั ิให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ
สกุล) ตําแหน่ง (ตําแหน่ งของนักศึกษาที่ขอคืนต้ นสั งกัด) ลาศึกษาต่อในหลักสู ตร (หลักสู ตรที่นักศึกษาสั งกัด)
สาขาวิชา (สาขาทีน่ ักศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งให้ทราบว่านักศึกษาดังกล่าว (ระบุเหตุผลเกี่ยวกับ
การเรียนรายวิชาหรือการทําวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระของนักศึกษา) และมีความประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ ตั้งแต่ (ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จะขอกลับเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการ) เป็ นต้นไป ทั้งนี้ การขอกลับเข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
เรี ยบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอส่ งตัว (ระบุคํานําหน้ าชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษา) เข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

โทร. 0-4320-2420
โทรสาร 0-4320-2421

(ตัวอย่ างหนังสือขอส่ งตัวข้ าราชการคืนต้ นสังกัด)
(หนังสื อภายใน)
(ครุ ฑ)
บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 12584-6
ที่ ศธ 0514.10/
วันที่………………………………………………………………
เรื่ อง ขอส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด
เรี ยน (ระบุตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะส่งตัวคืนต้นสังกัด)
ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมตั ิให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ
สกุล) ตําแหน่ง (ตําแหน่ งของนักศึกษาที่ขอคืนต้ นสั งกัด) ลาศึกษาต่อในหลักสู ตร (หลักสู ตรที่นักศึกษาสั งกัด)
สาขาวิชา (สาขาทีน่ ักศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งให้ทราบว่านักศึกษาดังกล่าว (ระบุเหตุผลเกี่ยวกับ
การเรียนรายวิชาหรือการทําวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระของนักศึกษา) และมีความประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ ตั้งแต่ (ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จะขอกลับเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการ) เป็ นต้นไป ทั้งนี้ การขอกลับเข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
เรี ยบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอส่ งตัว (ระบุคํานําหน้ าชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษา) เข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

คู่มือนักศึกษา 2557
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