
แบบตรวจสอบคุณสมบัติการปรับวุฒิและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง......................................... 
สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา........................................................คณะ/ส านัก/หน่วยงาน............................................................ 
ได้ยื่นความประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิจากคุณวุฒิระดับ...............................เป็นระดับ................................นั้น และงานบริหารบุคคล
คณะ/ส านัก/หน่วยงาน...........................................................ได้ด าเนินการตรวจสอบ ดังนี ้
๑. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ประเภททั่วไป 
       ๑. เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่สอน และเป็นความ
ต้องการของคณะ 
       ๒. คุณวุฒิที่ยื่นขอปรับวุฒิเป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 
       ๓. เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
       ๔. มีอัตราเงินเดือน ณ วันที่ยื่นขอปรับวุฒิไม่เกิน
เงินเดือนข้ันแรกบรรจุตามคุณวุฒิของวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
       ๕. วันท่ีได้รับการปรับวุฒิ ดังนี้ 
                กรณีส าเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการ และยื่นขอปรับวุฒิต่องานบริหารบุคคล
คณะ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันมารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ ให้ปรับวุฒิตั้งแต่วันที่มารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ 
                กรณีส าเร็จการศึกษาหลังวันรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการ และยื่นขอปรับวุฒิต่องานบริหารบุคคล
คณะ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษา ให้ปรับ
วุฒิตั้งแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษา 
                กรณีที่ยื่นขอปรับวุฒิเกินระยะเวลา ๖๐ วัน 
ให้ปรับวุฒิตั้งแต่วันท่ีงานบริหารบุคคลคณะรับเรื่อง 
 

      ๑. มีความจ า เป็น และเป็นประโยชน์ต่อคณะ/ส านัก/
หน่วยงาน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับภาระงานของต าแหน่งที่ขอ
ปรับวุฒ ิ
      ๒. มีการแสดงโครงสร้างอัตราก าลังในภาพรวม โดยระบุ
จ านวนบุคลากรของแต่ละต าแหน่ง จ าแนกตามคุณวุฒิที่สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและแผนอัตราก าลังของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
      ๓. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติและความเหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับ
การปรับวุฒิ 
      ๔. เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
      ๕ .  เป็นผู้ มี คุณสมบัติ เ ฉพาะส าหรับต าแหน่ ง  ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๖. มีอัตราเงินเดือน ณ วันที่ยื่นขอปรับวุฒิไม่เกินเงินเดือนขั้น
แรกบรรจุตามคุณวุฒิของวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
      ๗. คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/หน่วยงานให้ความ
เห็นชอบในการขอปรับวุฒ ิเมื่อวันท่ี.................................................. 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา 

กรณีส าเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
และประเทศที่ได้รับมอบอ านาจ 

กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศท่ีไม่ได้รับมอบอ านาจ 

      ๑. แบบประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
      ๒. ส าเนาปริญญาบัตร และใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา 
(Transcript of Records) 
      ๓. ส าเนาวุฒิบตัรหรือประกาศนียบัตรทีไ่ด้รบัเพิ่มขึ้น 
      ๔. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือ (ถ้ามี) 
      ๕. หนังสือยินยอมใหต้รวจสอบคุณวุฒิ (กรณสี าเร็จ
การศึกษาจากประเทศท่ีได้รับมอบอ านาจ) 
 

      ๑. แบบประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
      ๒. ส าเนาปริญญาบัตร  และใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา 
(Transcript of Records) ที่ขอให้พิจารณา 
      ๓. ส าเนาปริญญาบัตร  และใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา 
(Transcript of Records) วุฒิเดิมก่อนที่จะไปศึกษา 
      ๔. ส าเนาหนังสือเดินทางแสดงการตรวจลงตรา (Visa) พ านัก 
และตราประทับ เข้า -ออก ประเทศที่ส าเร็จการศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา หากเอกสารสูญหายให้แสดงใบลงบันทึก
ประจ าวันเอกสารสูญหายและหนังสือแสดงการเดินทางเข้า -ออก
ประเทศจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานทูตประเทศที่
ส าเร็จการศึกษาประจ าประเทศไทย 
      ๕. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ 
      ๖. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
      ๗. ส าเนาบทคัดย่อ (Abstract) วิทยานิพนธ ์

 
 



-๒- 

กรณีส าเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
และประเทศที่ได้รับมอบอ านาจ 

กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศท่ีไม่ได้รับมอบอ านาจ 

       ๘. ส าเนาวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) หากเง่ือนไขส าเร็จการศึกษา
ไม่ได้ก าหนดการตีพิมพ์ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานจากสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะกรณีคุณวุฒิปริญญาเอก)       
      ๙. ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานการได้รับรองวิทยฐานะสถาบัน
หรือรับรองหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศนั้นๆ 
      ๑๐. เอกสารหลักสูตรที่ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ ซึ่งระบุคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร เกณฑ์การวัดผล
และการส าเร็จการศึกษา 
      ๑๑. แผนการศึกษา (Study Plan) ซึ่งแสดงรายละเอียด
การศึกษา วิธีการและกิจกรรมการศึกษา ระยะเวลาการให้
ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่
ปรึกษา (กรณีเป็นการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา) 
      ๑๒. กรณีเอกสารเป็นภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ ให้
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานที่เช่ือถือได้หรือผู้ที่มีใบอนุญาต
ในการแปล 
      ๑๓.  ค า ช้ีแจงของส่วนราชการภายในเกี่ ยวกับความรู้ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความเหมาะสม 
ความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติราชการและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับการปรับวุฒิ 
      ๑๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
      ๑๕. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 

 ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก าหนด 

 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ 
                                                                  (.....................................................) 

                                          ต าแหน่ง……………………………………………. 
                                      วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ........... 

 


