
1.  ความเห็นของคณบดี/ผู้อ านวยการฯ  
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

        ต าแหนง่..................................................... 
            ............./............./.............   
   
 

2.  งานธุรการ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

        ต าแหนง่..................................................... 
            ............./............./.............    
      
        

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่…………………………………………………………………      วันที ่.……… เดือน ……..…….….…. พ.ศ. ………….….. 
เร่ือง  การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………..………….……………………………..อายุ……….………ปี 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     ลูกจ้างประจ า   พนักงานราชการ    
 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ     พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 
        พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน 

เริ่มรับราชการ/ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่.................เดือน.............................................พ.ศ............................................ 
ปัจจุบัน ต าแหน่ง………………………….………….…… สังกัด คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง…………..…….……...………….……
ปัจจุบันได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ…………….………..…บาท (ณ เดือน..................................พ.ศ.......................) 
ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก อ่ืนๆ................................................................ 
ชื่อปริญญา........................................วุฒิย่อ....................สาขาหรือวิชาเอก............................................................ 
วิชาโท..............................................................................คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ........................................................ 
ณ สถานศึกษา.................................................................จังหวัด/ประเทศ..............................................................
ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่..................เดือน..............................................พ.ศ................................ 

มีความประสงค์  “ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กพ.7)” 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ    
(ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript))   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       
 (ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นค าขอ 

              (…………………..…..……………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กพ.7)) 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ 
 



3.  ความเห็นของกองบริหารงานบุคคล  

 สามารถเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  
     (กพ.7) ได้ 
 อ่ืนๆ...............................................................           
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

             ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบคุคล 
            ............./............./.............   
   
 

4.  ความเห็นอธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 อนุญาตให้เพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  
     (กพ.7) ได้ 
 อ่ืนๆ..……………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

        ต าแหนง่..................................................... 
            ............./............./.............         
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1.  ความเห็นของคณบดี/ผู้อ านวยการฯ  
 ตรวจสอบงบประมาณ....................................                   
      .......................................................................           
      .......................................................................           
  อื่นๆ……………………………………………….……… 
      .......................................................................           
      .......................................................................           

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

        ต าแหนง่..................................................... 
            ............./............./.............   
   
 

2.  งานธุรการ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

        ต าแหนง่..................................................... 
            ............./............./.............    
      
        

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่…………………………………………………………………      วันที ่.……… เดือน ……..…….….…. พ.ศ. ………….….. 
เร่ือง  การขอปรับวุฒิ 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………..………….……………………………..อายุ……….………ปี 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     ลูกจ้างประจ า   พนักงานราชการ    
 พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ     พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
        พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน 

เริ่มรับราชการ/ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่.................เดือน.............................................พ.ศ............................................ 
ปัจจุบัน ต าแหน่ง………………………….………….…… สังกัด คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง…………..…….……...………….……
ปัจจุบันได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ…………….………..…บาท (ณ เดือน..................................พ.ศ.......................) 
ขอปรับวุฒิการศึกษาเป็นระดับปริญญา โท เอก  ชื่อปริญญา........................................วุฒิย่อ....................
สาขาหรือวิชาเอก............................................................วิชาโท................................................................................
คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ........................................................ณ สถานศึกษา...................................................................
จังหวัด/ประเทศ............................................ ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ.................. 
 

มีความประสงค์ “ขอปรับวุฒ”ิ       
  

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ    
(ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript))   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       
 (ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นค าขอ 

              (…………………..…..……………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบขอปรับวุฒ)ิ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ 
 



4.  ความเห็นของกองนโยบายและแผน 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
 

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

        ต าแหนง่..................................................... 
            ............./............./.............         
        
                     
             
    
 

5.  ความเห็นอธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 น าเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาการปรับวุฒิ          
 ไม่สามารถปรับวุฒิได้ เนื่องจากเงินเดือน/ค่าจ้าง 
     เกินอัตราแรกบรรจุของวุฒิดังกล่าวแล้ว 
 อื่นๆ……………………………………………….…..……… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………….………… 

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

        ต าแหนง่..................................................... 
            ............./............./.............         
        
                     
             
    

3.  ความเห็นของกองบริหารงานบุคคล  
 ต าแหน่งดังกล่าวตามกรอบมหาวิทยาลัย คือ 
     กรอบระดับปริญญา..........................                   
     อัตราเงินเดือน/ค่าจ้างตามกรอบฯ.................บาท          
 ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง 
      .................. บาท 
 มอบกองนโยบายและแผน  
     ตรวจสอบงบประมาณในการปรับวุฒิ 
 ไม่สามารถปรับวุฒิได้ เนื่องจากเงินเดือน/ค่าจ้าง 
     เกินอัตราแรกบรรจุของวุฒิ.............................. 
     (.........................บาท) แล้ว 
 อื่นๆ……………………………………………….…….… 
      .......................................................................           

ลงชื่อ......................................................... 
   (………………..…………………………….) 

             ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบคุคล 
          ............./............./.............   
   
 

 
       - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


