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จดหมายขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามการทําวิจัย 
 

 
ที่  มศป.0116/450 
 

      25 มิถุนายน 2558 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามการทําวิจัย 

เรียน   รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิรสิรรหิรัญ            

ผูเช่ียวชาญดานสถิติมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  ดวย นายชาญยุทธ พวงกําหยาด รหัสนักศึกษา 55860058 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ทําวิทยานิพนธในหัวขอเร่ือง “การนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฎิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 

3. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

4. ศึกษาปญหา อุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

5. ศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 
 

ในการนี้จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม เพ่ือการทําวิจัย

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะห          

จากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
(รองศาสตราจารยสมทรง  สีตลายัน) 

รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท 

ปฏิบตัิหนาที่แทน  

อธิการบดี 
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ที่  มศป.0116/450 
 

 

      25 มิถุนายน 2558 
 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามการทําวิจัย 

เรียน   ดร. ธิติ ศรีใหญ  

ผูเช่ียวชาญดานทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร 
 

   

  ดวย นายชาญยุทธ พวงกําหยาด รหัสนักศึกษา 55860058 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ทําวิทยานิพนธในหัวขอเร่ือง “การนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฎิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 

3. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

4. ศึกษาปญหา อุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

5. ศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 
 

ในการนี้จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม เพ่ือการทําวิจัย

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะห             

จากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
(รองศาสตราจารยสมทรง  สีตลายัน) 

รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท 

ปฏิบตัิหนาที่แทน  

อธิการบดี 
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ที่  มศป.0116/450 
 

      25 มิถุนายน 2558 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามการทําวิจัย 

เรียน   ดร.อลงกต  แผนสนิท            

ผูเช่ียวชาญดานธรรมาภิบาล 
 

  ดวย นายชาญยุทธ พวงกําหยาด รหัสนักศึกษา 55860058 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ทําวิทยานิพนธในหัวขอเร่ือง “การนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฎิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 

3. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

4. ศึกษาปญหา อุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

5. ศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 
 

ในการนี้จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม เพ่ือการทําวิจัย

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะห             

จากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
(รองศาสตราจารยสมทรง  สีตลายัน) 

รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท 

ปฏิบตัิหนาที่แทน  

อธิการบดี 
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ที่  มศป.0116/450 
 

 

      25 มิถุนายน 2558 
 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามการทําวิจัย 

เรียน   นายวิโรจน  หว่ันทอก 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเวียงสา  
 

   

  ดวย นายชาญยุทธ พวงกําหยาด รหัสนักศึกษา 55860058 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ทําวิทยานิพนธในหัวขอเร่ือง “การนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฎิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 

3. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

4. ศึกษาปญหา อุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

5. ศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 
 

ในการนี้จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม เพ่ือการทําวิจัย

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะห              

จากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
(รองศาสตราจารยสมทรง  สีตลายัน) 

รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท 

ปฏิบตัิหนาที่แทน  

อธิการบดี 
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ที่  มศป.0116/450 
 

 

      25 มิถุนายน 2558 
 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามการทําวิจัย 

เรียน   นายนําชาติ  จันทรด ี

ปลัดเทศบาลตําบลกลางเวียง 
 

   

  ดวย นายชาญยุทธ พวงกําหยาด รหัสนักศึกษา 55860058 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ทําวิทยานิพนธในหัวขอเร่ือง “การนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฎิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

2. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 

3. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

4. ศึกษาปญหา อุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง 1 

5. ศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 
 

ในการนี้จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม เพ่ือการทําวิจัย

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะห            

จากทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
(รองศาสตราจารยสมทรง  สีตลายัน) 

รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท 

ปฏิบตัิหนาที่แทน  

อธิการบดี 
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