คู่มือนักศึกษา 2560

296
ภาคผนวก
(ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ)
(หนังสือภายนอก)
(ครุฑ)
ที่ ศธ 0514.10

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
วันที่……….เดือน……….…….…พ.ศ…………

เรื่อง

ขอขยายเวลาศึกษาต่อ

เรียน

(ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด)

ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ
สกุล) ลาศึกษาต่อในหลักสูตร (หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด) สาขาวิชา(สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่(ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ถึงวันสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติครั้งหลังสุด)
วันที่…..…เดือน……………พ.ศ……………ถึงวันที่……….….เดือน………พ.ศ…… นั้น ขณะนีม้ ีคะแนนเฉลี่ยสะสม………..……
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ และจาเป็นต้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ ตั้งแต่(ระบุวัน เดือน พ.ศ.ที่จะขอ
ลาศึกษาต่อ) วันที่……..เดือน………….พ.ศ…….. ถึงวันที่…..….….เดือน………………..พ.ศ……. ทั้งนี้ การขอขยายเวลา
ดังกล่าว ได้ผา่ นความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

โทร. 0-4320-2420
โทรสาร 0-4320-2421

(ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ)
(หนังสือภายใน)
(ครุฑ)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.12584-6
ที่ ศธ 0514.10/
วันที่……..เดือน………..พ.ศ………………
เรื่อง ขอขยายเวลาศึกษาต่อ
เรียน (ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด)
ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ
สกุล) ลาศึกษาต่อในหลักสูตร (หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด) สาขาวิชา(สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่(ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ถึงวันสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติครั้งหลังสุด)
วันที่……..…เดือน…….….……พ.ศ…..……ถึงวันที่……….….เดือน………พ.ศ…… นั้น ขณะนี้มคี ะแนนเฉลี่ยสะสม……..………
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ และจาเป็นต้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ ตั้งแต่(ระบุวัน เดือน พ.ศ.ที่จะขอ
ลาศึกษาต่อ) วันที่……...เดือน………….พ.ศ…….. ถึงวันที่…….….เดือน………………..พ.ศ……. ทั้งนี้ การขอขยายเวลา
ดังกล่าว ได้ผา่ นความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
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ภาคผนวก
(ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์)
(หนังสือภายนอก)
(ครุฑ)
ที่ ศธ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(คณะที่นักศึกษาสังกัด)
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

40002
วันที่……เดือน…………….…..พ.ศ……………..……
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์
เรียน (ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถาม จานวน 1 ชุด
ด้ ว ย (ระบุ ค าน าหน้ า ชื่ อ ……………….ชื่ อ สกุ ล ………..………) นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
หลักสูตร………………………………….(หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด)สาขาวิชา….……………………….……. (คณะที่นักศึกษา
สังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาลังทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “……………..…..…...………” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนด
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ (เช่น นักเรียนชั้น….….ปีการศึกษา……..…. จานวน……………….คน) ดังนั้น
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าว ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ระหว่าง
วันที่………………………………..……
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา(คณะที่นักศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

โทร. (หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ)

(ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์)
(หนังสือภายใน)
(ครุฑ)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
(คณะที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.หมายเลขโทรศัพท์คณะ)
ที่ ศธ ……………….….
วันที่…………………………………………………………
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์
เรียน (ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์)
ด้วย (ระบุคานาหน้าชื่อ……….…..…..….ชื่อสกุล…….……..…………) นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชา….………………….…. (คณะที่นักศึกษาสังกัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาลังทาวิทยานิพนธ์เรื่อง
“…………………………….………” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ (เช่น
นักเรียนชั้น…….ปีการศึกษา………..จานวน……….คน) ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี (คณะที่
นักศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าว ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ระหว่างวันที่…………พร้อมนี้ ได้แนบแบบสอบถาม จานวน……….ชุด
มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา(คณะที่นักศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คู่มือนักศึกษา 2560

299
ภาคผนวก

คู่มือนักศึกษา 2560

300
ภาคผนวก
(ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ)
(หนังสือภายนอก)
(ครุฑ)
ที่ ศธ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(คณะที่นักศึกษาสังกัด)
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
วันที่………เดือน…………..พ.ศ…………

เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เรียน (ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขออนุญาต)
ด้วย (ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ………………… (หลักสูตร
ที่นักศึกษาสังกัด) สาขาวิชา…….………...(คณะที่นักศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาลังทาวิทยานิพนธ์เรื่อง
“…………..……….” ในการศึกษาครั้งนี้ จาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ(แบบสอบถาม/
แบบวัดความถนัด/แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยก่อนที่จะนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อทาวิทยานิพนธ์ ในการนี้ (คณะที่นักศึกษาสังกัด) พิจารณาแล้วเห็นว่า (คานาหน้าชื่อ ชื่อสกุลของบุคคลที่จะ
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (คณะที่นักศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

โทร.(หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ)

(ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ)
(หนังสือภายใน)
(ครุฑ)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ (คณะที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (หมายเลขโทรศัพท์ของคณะ)
ที่ ศธ…………………
วันที่………………………………………………………………
เรื่อง ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เรียน (ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่จะขออนุญาต)
ด้วย(ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุล) นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ………………..……..
(หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ) สาขาวิชา…….…….………...(คณะที่นักศึกษาสังกัด ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาลังทา
วิทยานิพนธ์เรื่อง “………….…………..…….” ในการศึกษาครั้งนี้ จาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณา
เนื้อหาของ(แบบสอบถาม/แบบวัดความถนัด/แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ)
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย
ก่อนที่จะนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ในการนี้ (คณะที่นักศึกษาสังกัด) พิจารณาแล้วเห็นว่า
(คานาหน้าชื่อ ชื่อสกุลของบุคคลที่จะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึง
ใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (คณะที่นักศึกษาสังกัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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(ตัวอย่างหนังสือขอส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด)
(หนังสือภายนอก)
(ครุฑ)
ที่ ศธ 0514.10/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

40002
วันที่………เดือน…………..พ.ศ…………
เรื่อง ขอส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด
เรียน (ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะส่งตัวคืนต้นสังกัด)
ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ
สกุล) ตาแหน่ง (ตาแหน่งของนักศึกษาที่ขอคืนต้นสังกัด ) ลาศึกษาต่อในหลักสูตร (หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด)
สาขาวิชา (สาขาที่นักศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งให้ทราบว่านักศึกษาดังกล่าว (ระบุเหตุผลเกี่ยวกับ
การเรียนรายวิชาหรือการทาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระของนักศึกษา) และมีความประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่ (ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จะขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ) เป็นต้นไป ทั้งนี้ การขอกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
เรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอส่งตัว (ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษา) เข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

โทร. 0-4320-2420
โทรสาร 0-4320-2421

(ตัวอย่างหนังสือขอส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด)
(หนังสือภายใน)
(ครุฑ)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 12584-6
ที่ ศธ 0514.10/
วันที่………………………………………………………………
เรื่อง ขอส่งตัวข้าราชการคืนต้นสังกัด
เรียน (ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะส่งตัวคืนต้นสังกัด)
ตามที่ (ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษา) ได้อนุญาตให้ (ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ
สกุล) ตาแหน่ง (ตาแหน่งของนักศึกษาที่ขอคืนต้นสังกัด ) ลาศึกษาต่อในหลักสูตร (หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด)
สาขาวิชา (สาขาที่นักศึกษาสังกัด) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งให้ทราบว่านักศึกษาดังกล่าว (ระบุเหตุผลเกี่ยวกับ
การเรียนรายวิชาหรือการทาวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระของนักศึกษา) และมีความประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่ (ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่จะขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ) เป็นต้นไป ทั้งนี้ การขอกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
เรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอส่งตัว (ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษา) เข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

คู่มือนักศึกษา 2560
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