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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ที่  พิเศษ /๒๕๕๗     วันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทียบ ละอองทอง 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. งานวิจัยบทที่ ๑-๓ จ านวน ๑ ชุด 

       ๒. แบบประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถ 
         ด้านการออกเสียงก่อน/หลังเรียน จ านวน ๑ ชุด 
       ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๖ แผน และแบบฝึกสัทอักษร ๖ บท   
       ๔. แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ  จ านวน ๑ ชุด 
      ๕. แบบฟอร์มการตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 ด้วยข้าพเจ้าก าลังท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัท
อักษรภาษาอังกฤษ” ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
ด้านการวิจัยและสาขาวิชาของงานวิจัยนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
งานวิจัยครั้งนี้จ านวน ๓ ชุดคือเอกสารหมายเลข ๒, ๓, ๔ ด้วย และกรุณาส่งเอกสารทั้ง ๓ ชุดพร้อม
เอกสารหมายเลข ๕ คืนให้ข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะได้ท าเรื่องเบิกค่าตอบแทนต่อไป 
 ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าไปปรับปรุงงานวิจัยให้ถูกต้อง
แม่นย ามากยิ่งข้ึนซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเครื่องมือวิจัยมีประสิทธิผลช่วยให้นักศึกษาสามารถออก
เสียงภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้                                                              
          
 
      (อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร) 
            ผูว้ิจัย 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ที่  พิเศษ /๒๕๕๗     วันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  ดร. สุรชัย ปิยานุกูล 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. งานวิจัยบทที่ ๑-๓ จ านวน ๑ ชุด 

       ๒. แบบประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถ 
         ด้านการออกเสียงก่อน/หลังเรียน จ านวน ๑ ชุด 
       ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๖ แผน และแบบฝึกสัทอักษร ๖ บท   
       ๔. แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ  จ านวน ๑ ชุด 
      ๕. แบบฟอร์มการตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 ด้วยข้าพเจ้าก าลังท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัท
อักษรภาษาอังกฤษ” ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
ด้านการวิจัยและสาขาวิชาของงานวิจัยนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
งานวิจัยครั้งนี้จ านวน ๓ ชุดคือเอกสารหมายเลข ๒, ๓, ๔ ด้วย และกรุณาส่งเอกสารทั้ง ๓ ชุดพร้อม
เอกสารหมายเลข ๕ คืนให้ข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะได้ท าเรื่องเบิกค่าตอบแทนต่อไป 
 ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าไปปรับปรุงงานวิจัยให้ถูกต้อง
แม่นย ามากยิ่งข้ึนซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเครื่องมือวิจัยมีประสิทธิผลช่วยให้นักศึกษาสามารถออก
เสียงภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้                                                              
          
 
      (อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร) 
            ผูว้ิจัย 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ที่  พิเศษ /๒๕๕๗     วันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  จารัตน์ 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. งานวิจัยบทที่ ๑-๓ จ านวน ๑ ชุด 

       ๒. แบบประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถ 
         ด้านการออกเสียงก่อน/หลังเรียน จ านวน ๑ ชุด 
       ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๖ แผน และแบบฝึกสัทอักษร ๖ บท   
       ๔. แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ  จ านวน ๑ ชุด 
      ๕. แบบฟอร์มการตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 ด้วยข้าพเจ้าก าลังท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัท
อักษรภาษาอังกฤษ” ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
ด้านการวิจัยและสาขาวิชาของงานวิจัยนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
งานวิจัยครั้งนี้จ านวน ๓ ชุดคือเอกสารหมายเลข ๒, ๓, ๔ ด้วย และกรุณาส่งเอกสารทั้ง ๓ ชุดพร้อม
เอกสารหมายเลข ๕ คืนให้ข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะได้ท าเรื่องเบิกค่าตอบแทนต่อไป 
 ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าไปปรับปรุงงานวิจัยให้ถูกต้อง
แม่นย ามากยิ่งข้ึนซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเครื่องมือวิจัยมีประสิทธิผลช่วยให้นักศึกษาสามารถออก
เสียงภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้                                                              
          
 
      (อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร) 
            ผูว้ิจัย 
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English Program 
Buriram Rajabhat University 

        Jira Road, Muang District 
                  Buriram 31000, Thailand 
 

9th  January 2014    
           
Dear Mr. David Dittmar 
 
Subject:  Invitation to be an expert to examine the research tools 
 
Encl.: 6 units of English Phonetics drills, 6 Lesson plans  
 

I am conducting the research entitled “Development of English 
Pronunciation Skills through the Use of Phonetics Drills .” The research is now in 
the process of developing the research instruments. You are, therefore, invited to be 
an expert to examine and consider the tools and make some comments on these 
instruments. Your invaluable opinions will be very useful for developing the reliable 
and efficient study tools utilized to collect data.  

  
Your kind acceptance of my invitation is very much appreciated.  

 
                                       Sincerely yours, 
 
                                                                             
                                                        (Ajarn Puttachart Limsiriruengrai) 
                     Researcher  

Tel: 089-711-9578 
e-mail: khruuthai@yahoo.com 


