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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
ใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

...................................................... 
 

  เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหไดรับเงินเพ่ิม

สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับประกาศ 

ก.พ.อ. เร่ือง กําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน                   

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๔  ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หลักเกณฑและวิธี         

การคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ของขาราชการ            

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ      

พ.ศ.๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้  

 ขอ ๑   กําหนดใหพิจารณาโดยอาศัยคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ดังนี้ 

(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(๒) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน 
(๓) การบริการที่ดี 
(๔) ความรวมแรงรวมใจ 
(๕) คุณธรรมจริยธรรม 



๒ 

 

 ขอ ๒   กําหนดใหประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล โดยเปรียบเทียบกับ

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีคาดหวังสําหรับการปฏิบัติงานดานกฎหมาย โดยมีเกณฑการใหคะแนน

แบงเปน ๕ ระดับ คือ 
 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเดน ไดคะแนนตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

ดีมาก ไดคะแนนรอยละ ๘๐ – ๘๙ 

ด ี ไดคะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙ 

พอใช ไดคะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙ 

ตองปรับปรุง ไดคะแนนนอยกวารอยละ ๖๐ 
 

ขอ ๓   กําหนดใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือก และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

อีกช้ันหนึ่ง เปนผูประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล    

ขอ ๔   ผูท่ีผานการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตองไดคะแนนตั้งแต

รอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

  ขอ ๕   แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมผูปฏิบัติงานดานกฎหมายใหเปนไปตาม

แบบท่ีกําหนดไวทายประกาศนี้ 

  ขอ ๖   กรณีมีประเด็นท่ีตองวินิจฉัย ใหอธิการบดีใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย และถือเปน

ท่ีสุด 

 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                                                                                   
                                             (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จนัทลักขณา) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



 

 
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

 
(    ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนตัง้แตรอยละ ๗๐ ขึ้นไป) 
(    ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนไมถึงรอยละ ๗๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (ลงช่ือผูประเมิน)...............................................................................(ผูบังคับบัญชาช้ันตน) 
                                          (..............................................................................) 
                                          (ตําแหนง)............................................................... 
                                          (วนัท่ี)................./............................/...................... 
   
 

(ลงช่ือผูประเมิน)................................................................... (ผูบังคับบัญชาเหนือไป ๑ ระดับ) 
                                          (..............................................................................) 
                                          (ตําแหนง)............................................................... 
                                          (วนัท่ี)................./............................/...................... 
 

ความเห็นของหัวหนาหนวยงานการเจาหนาท่ี 

(    ) การประเมินเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวธีิการที่มหาวิทยาลัยทักษิณกาํหนด 
(    ) การประเมินไมเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการที่มหาวิทยาลัยทักษณิกําหนด 

 

(ลงช่ือ)............................................................................................(ผูตรวจสอบ) 
                                           (..............................................................................) 
                                          (ตําแหนง)............................................................... 
                                          (วนัท่ี)................./............................/...................... 
   

(ลงช่ือ)...............................................................................(ผูรับรอง) 
                                           (..............................................................................) 
                                          (ตําแหนง)............................................................... 
                                          (วนัท่ี)................./............................/...................... 

   คะแนน  ผลการประเมินดีเดน   ผลการประเมินดีมาก    ผลการประเมินดี   ผลการประเมินพอใช  ผลการประเมินตองปรับปรุง 
         (๙๐  ขึ้นไป)           (๘๐ – ๘๙%)              (๗๐ – ๗๙%)              (๖๐ – ๖๙%)                    (ตํ่ากวา ๖๐%) 

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



ชื่อผูรับการประเมิน  ………………………………………………………………………………… ตําแหนง  .........................................................  

สังกัด  ………………………………………………………………………………………………………........

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง รวม

๑ การมุงผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน ความมุงมั่นจะปฏิบัติงาน

ใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง ๒๐

อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน  หรือกระบวนการปฏิบัติตามเปาหมาย (๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐) (๑๖.๐๐ - ๑๗.๘๐) (๑๔.๐๐- ๑๕.๘๐) (๑๒.๐๐ -๑๓.๘๐) (ต่ํากวา ๑๒.๐๐)

ที่ยากและทาทาย ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทํา ไดมากอน

๒ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน พิจารณาจากคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน ความขวนขวาย

สนใจใฝรูเพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานดวยการศึกษา ๒๐

คนควา หาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใชความรู (๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐) (๑๖.๐๐ - ๑๗.๘๐) (๑๔.๐๐- ๑๕.๘๐) (๑๒.๐๐ -๑๓.๘๐) (ต่ํากวา ๑๒.๐๐)

เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์

๓ การบริการที่ดี พิจารณาจากคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน ความตั้งใจและความพยายาม

 ของขาราชการ ในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนของหนวยงาน ๒๐

ภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐) (๑๖.๐๐ - ๑๗.๘๐) (๑๔.๐๐- ๑๕.๘๐) (๑๒.๐๐ -๑๓.๘๐) (ต่ํากวา ๑๒.๐๐)

๔ ความรวมแรงรวมใจ พิจารณาจากคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับ

ผูอื่นเปนสวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติงานมีฐานะเปนสมาชิกในทีม ๒๐

มิใชฐานะหัวหนาทีม  และความสามารถในการสราง และดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม (๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐) (๑๖.๐๐ - ๑๗.๘๐) (๑๔.๐๐- ๑๕.๘๐) (๑๒.๐๐ -๑๓.๘๐) (ต่ํากวา ๑๒.๐๐)

๕ คุณธรรมจริยธรรม พิจารณาจากคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน การครองตนและประพฤติปฏิบัติ

ถูกตองเหมาะสม ทั้งตามหลักกฏหมาย  และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ ๒๐      

ของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติ มากกวาประโยชนสวนตน  ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรี (๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐) (๑๖.๐๐ - ๑๗.๘๐) (๑๔.๐๐- ๑๕.๘๐) (๑๒.๐๐ -๑๓.๘๐) (ต่ํากวา ๑๒.๐๐)

แหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐ

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

รวมคะแนนดานคุณลักษณะและพฤติกรรม ๑๐๐

แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย

ลําดับที่ รายการคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใชในการประเมิน คะแนนเต็ม
ระดับการประเมิน
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