
 

  
บันทึกข้อความ 

 
 

 

 

ส่วนงาน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์)                                              

ที ่ คมส. ๘๙๗/๒๕๕๘ 
  

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
                                               

เรื่อง 
 

ขอรายงานผลการเรียนระดับปริญญาเอก และขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อครั้งที่ ๒ 
                                              

 

 เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ตามท่ีข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุญาตและได้รับทุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ตามสัญญาอนุญาตให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ นั้น ในการนี้ 
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการศึกษา ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่ ๔ ของการเรียน โดยขณะนี้ข้าพเจ้าได้สอบผ่าน
หัวข้อวิทยานิพนธ์และได้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามเอกสารที่ได้น าเรียนท่านเมื่อภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ แล้วจึงเหลือเพียงการสอบความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ภายในภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
ใคร่อนุญาตขยายระยะเวลาการศึกษาต่อครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สัญญาเลขที่ ๔๓/๒๕๕๕ เพ่ือให้ศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรที่เรียน
อย่างสมบูรณ์ และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อการนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

17ธ.ค.58 เวลา 00:27:31 Non-PKI Server Sign 
Signature Code : MABBA-DcARg-A2AEI-ANwA3 

   

  

                      

1 
 

โปรดพิจารณา 

 

2 
 

เรียน อธิการบดี 
ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ขอรายงานผลการศึกษา
และขออนุญาตขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ เสนอ

                      

 



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

17ธ.ค.58 เวลา 12:08:52 , Non-PKI Server Sign 
Signature Code : QQAxA-EUAQQ-A3ADA-

ARQAx 
   

เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
(นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ) 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

17ธ.ค.58 เวลา 14:23:59 , Non-PKI Server Sign 
Signature Code : RAAzA-EMANQ-AxADY-

AMQAx 
   

3 
 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

17ธ.ค.58 เวลา 15:07:53 , Non-PKI Server Sign 
Signature Code : MQBEA-EYAMg-AwAEE-

AOAAw 
   

4 
 

เสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
(นางสาวชไมพร ชัยบุรินทร์) 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
18ธ.ค.58 เวลา 14:12:57 , Non-PKI Server Sign 

Signature Code : QwBBA-DMARQ-AyADA-
AQQAx 

   

5 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
18ธ.ค.58 เวลา 16:37:36 , Non-PKI Server Sign 

Signature Code : MwAwA-EQANw-BBADk-
AQQBB 

   

6 
 

เรียน อาจารย์บุญญลักษม์  ต านานจิตร  
     กองบริหารงานบุคคลขอให้ท่านระบุระยะเวลาที่
ต้องการขยายเวลารับทุนการศึกษา ครั้งที่ ๒ ตาม
สัญญาให้ทุนการศึกษาเลขท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ 

 
(นางสาวธัญญรัตน์ ลือมงคล) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(กองบริหารงานบุคคล) 

28ธ.ค.58 เวลา 13:42:05 , Non-PKI Server Sign 
Signature Code : NAAxA-DgANg-A2AEM-

ANQAz 
   

7 
 

รียน อธิการบดี 
       ขอขยายเวลาการรับทุนครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 

8 
 

เรียน อธิการบดี ผ่านประธานคณะกรรมการกอง
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ตามท่ี นางสาวบุญญลักษม์ ต านานจิตร พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด



 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
28ธ.ค.58 เวลา 14:28:55 , Non-PKI Server Sign 

Signature Code : NQA2A-DAAQw-A0ADk-
ANAAx 

   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติ
ทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา ภาค
พิเศษ(นอกเวลาราชการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ตามสัญญาให้ทุนการศึกษาเลขที่ ๔๓/๒๕๕๕ 
ปัจจุบันได้ครบก าหนดสัญญาให้ทุนฯ ดังกล่าวแล้ว 
ขณะนี้ยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่สอบผ่านหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และได้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว เหลือเพียงการสอบความก้าวหน้าและ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาได้ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ จึงมีความ
ประสงค์ขอขยายเวลาการรับทุนในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ – 
๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อความที่ มนส.
๓๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และขอ
ขยายเวลาการรับทุนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ครั้งที ่
๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ตามบันทึกข้อความที่ คมส. ๘๙๗/๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
   ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกอง
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๑๖ ระบุว่า “ในกรณีทีผู่้รับทุนไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามก าหนด ผู้รับทุนมีสิทธิขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ ภาค
การศึกษา” 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการขอขยาย
ระยะเวลาการรับทุนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ของ 
นางสาวบุญญลักษม์ ต านานจิตร ตั้งแต่วันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
(นางสาวธัญญรัตน์ ลือมงคล) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(กองบริหารงานบุคคล) 

28ธ.ค.58 เวลา 16:38:15 , Non-PKI Server Sign 



Signature Code : NwAwA-EUAMQ-BCAEE-
AOQA3 

   

9 
 

 
(นางสาวสุวิมล แมตสอง) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

29ธ.ค.58 เวลา 18:45:02 , Non-PKI Server Sign 
Signature Code : MgA4A-EEAOA-A0ADA-

ANQBE 
   

10 
 

สมควรพิจารณาอนุมัติ 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

07ม.ค.59 เวลา 17:35:50 , Non-PKI Server Sign 
Signature Code : QQA0A-EIAMg-A4ADU-

AQQBD 
   

11 
 

อนุมัติ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ) 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
07ม.ค.59 เวลา 17:37:02 , Non-PKI Server Sign 

Signature Code : NgA2A-DEAMg-AzADg-
AOQA4 

   

12 
 

เรียน  อาจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
     ตามรายละเอียดข้างต้น มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
ท่านขยายวลารับทุนแล้วนั้น กองบริหารงานบุคคล
ขอให้ท่านแจ้งผู้ค้ าประกันมาด าเนินการท าหนังสือ
ยินยอมท่ีกองกฎหมาย (ดังเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ส่งเอกสารฉบับจริงมายังกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ 

 
(นางสาวธัญญรัตน์ ลือมงคล) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานมหาวิทยาลัย 
(กองบริหารงานบุคคล) 

13ม.ค.59 เวลา 11:47:42 , Non-PKI Server Sign 
Signature Code : RgBCA-DUANA-BCAEE-

AMAAx 
สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือให้ความยินยอม.pdf 

   

13 
 

 
(นางสาวสุวิมล แมตสอง) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

13ม.ค.59 เวลา 16:25:11 , Non-PKI Server Sign 

14 
 

ด าเนินการท าหนังสือให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว 
ส่งเอกสารนอกระบบ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19ม.ค.59 เวลา 13:51:47 , Non-PKI Server Sign 



Signature Code : QQBGA-DMAQg-A3AEU-
AMQA5 

   

Signature Code : RABCA-DgAQg-BGADA-
ANQA4 

     

 


